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Karolína Ševčíková, 8.B

červen 2015

Milí čtenáři,
červen byl měsíc plný akcí, událostí a exkurzí. Naše poslední číslo školního roku
2014/2015 je proto doslova nabité informacemi a fotkami.
Ohlíţíme se za velkou událostí letošního školního roku, a to za naší akademií, jejíţ
přípravy našim ţákům a učitelům zabraly několik měsíců. Ve veliké fotoreportáţi si
připomeneme vystoupení, která jste mohli v děčínském divadle zhlédnout.
Přiblíţíme Vám také, jak probíhaly dětské dny pořádané pro všechny ţáky naší školy.
Na naši školu zavítalo představení o Karlu Čapkovi určené především devátým a osmým
ročníkům, i o něm Vám podáme bliţší informace. Deváťáci a pan učitel Hulín nám vylíčili, jaká
byla exkurze do Rabštejna. Osmé ročníky zase postupně navštívily IPS centrum, které jim
přiblíţilo a osvětlilo, jak vybírat svá budoucí povolání. Ţáci 8.B a 7.A se s Vámi podělí o záţitky
z velice vydařeného školního výletu do zooparku v Chomutově. Naše škola se během školního
roku zúčastňovala projektu s názvem Recyklohraní. Jak jsme uspěli a co vše se nám podařilo
vytřídit, se dozvíte na další z našich mnoha stránek. Vyučující mající na starost tělesnou výchovu
uspořádali školní turnaj v kopané, my Vám přinášíme celkové výsledky. Školní rok jsme uzavřeli
sportovními dny – v pondělí 22. června si zasportoval celý první stupeň, v úterý 23. června si
své síly poměřili ţáci druhého stupně.
V časopise naleznete poslední díl povídky Pohřešovaná, jejíţ autorkou je ţákyně 8.B,
Nikol Pospíšilová. Myslím, ţe jiţ nyní mohu prozradit, ţe se můţete těšit na velice zajímavý
závěr. Dále si můţete prohlédnout projekty, které si do hodin angličtiny s paní učitelkou
Kirillovou připravili ţáčci 4. tříd.
Nezapomněla na Vás ani naše moudrá sojka Naty Rosická (8.B), která se tentokrát
rozhodla přiblíţit Vám, jak proţívala školní akademii, jíţ se zúčastnila jako herečka, a to
dokonce ve dvou představeních! Jako obvykle naleznete i v tomto díle několik vtipů pro
zasmání a také anketu, která Vás svým tématem snad také pobaví. Dočkáte se i dalšího
rozhovoru, tentokrát s paní učitelkou Zimovou.
Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení a velice se na Vás těšíme v dalším školním
roce.
Pavla Dvořáková
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Školní akademie je uţ pár týdnů za námi a vy uţ si určitě nemůţete vzpomenout,
jak to celé probíhalo a jaká tam byla vystoupení. Ale my máme naše čtenáře rádi, a proto
vám přinášíme velkou fotoreportáţ.
Povaţujeme také za důleţité informovat vás, ţe týden po této akademii jsme se
dozvěděli, ţe dvě vystoupení z naší školy vybrali zástupci Evropské obchodní akademie na
galavečer, přehlídky toho nejlepšího ze všech akademií děčínských škol, „Studenti sobě“, a
to třídu 8.B – TV Noha a 7.B – Natálii Bártovou, Denisu Černou s tanečním vystoupením
„Animals“.
Martina Procházková, 8.B

autorkou programu je paní učitelka Michaela Jílková
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Děkujeme autorům fotografií, tatínkům našich ţáků, panu Milanu Imríškovi a panu Jiřímu
Peterkovi za poskytnutí těchto obrázků a moţnosti vyuţít je v našem časopise.
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Asi všichni víme, kdo měl svátek v pondělí 1. 6. Samozřejmě, byly to děti. 
Paní učitelka Jílková nám na tento den připravila dost netradiční aktivity. Jednou
z nejlépe hodnocených aktivit byl Chaplinův běh. V této hře bylo úkolem běţet
s míčem mezi koleny a v ruce točit švihadlem. Na naší běţecké trati to vypadalo
opravdu komicky, kdyţ děti z druhého stupně běhaly po té skvěle upravené a
moderní cestě a přitom zakopávaly a klopýtaly přes kameny a přerostlou trávu. No,
co dodat… Jak uţ bylo řečeno na školní akademii jsme odsouzeni k provozování
extrémních sportů. Kaţdopádně všechny hry byly moc pěkně připravené a za to
musíme dát svůj dík naší angličtinářce Michaele Jílkové, která tuto akci připravila.
Zároveň děkujeme i ostatním učitelům, kteří pomáhali, a ţe to byli téměř všichni  .
Děkujeme.
Míša Tomanová, 7.A
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Dne 1. 6. byl uspořádán den dětí i pro 1. stupeň,
který se konal v lese. Ţáci hráli různé hry jako například
házení šišek na stromy. Vše měli na starosti učitelé prvního
stupně. Děti se náramně bavily. Některé z dětí ale byly i
zklamány, ţe na konci dětského dne nedostaly ţádné sladkosti. Hlavní prý ale bylo to, ţe
se nemusely učit. Také učitelé byli spokojeni, ale vypadali velmi unaveně a vyčerpaně.
Doufáme, ţe se i příští dětský den vyvede podobně jako ten letošní.
Saša Weisová, Vítek Zlámal, 7.A

Setkaní se konalo 2. června na děčínském zámku, kde se setkalo 26 ţáků
ze 13 základních škol s primátorkou Děčína Mgr. Marií Blaţkovou. Kaţdý ţák dostal
diplom a věcné ceny. Následovalo společné foto. Ze základní školy Na Pěšině se
zúčastnili Daniel Mašek (6. A) a MichaelaCuchá (9. A). Přítomen byl i pan ředitel.
Dan Mašek, Marek Ehl, 6. A

Ve dnech 2., 3. a 8. června se ţáci osmých tříd zúčastnili návštěvy IPS centra.
Ţáky čekala dvouhodinová přednáška s přestávkou o zaměstnanosti nebo hledání
práce, viděli statistiky a různé grafy zaměstnanosti v Děčíně. Po trošce teorie probírali,
jaké vlastnosti nebo zájmy by měl mít člověk pro správný výběr školy (a následné
práce) a podle čeho se při výběru řídit. Doslechli se, proč je vzdělání tak důleţité.
Ţáci si mohli domů odnést různé papíry, kde bylo popsané téměř vše, co za tu
dobu probrali nebo také tři papíry s informacemi k danému oboru, kterým by se chtěli
zabývat. V nich mohli najít bliţší informace, uplatnění, v jakých podmínkách se
pracuje nebo jaké nástroje jsou k vykonávání práce potřeba.
Nikol Pospíšilová, 8.B
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Kolikátého se výlet konal?

Jak jste si to uţili?

„2. června v úterý.“

„Docela dost.“

Co je Rabštejn za místo?

A co p. uč. Hulín? Jak se choval? Líbilo se mu

„Byla to podzemní továrna na letadla.

to?

Dneska slouží převážně jako muzeum.“

„Stále něco komentoval (Smích).“

Jak to tam vypadalo?

Co pí uč. Töröková?

„Ďoura v zemi (Smích). Bylo tam několik

„Jí i Nikče (Peterkový) byla pořád zima.

vytesaných chodeb ve skále.“

Hrůza!“

Jak dlouho jste na výletě byli?

Kdo tam všechno byl?

„I s cestou tam i zpět jsme byli na výletě asi

„Celá 9.B kromě dvou lidí.“

6 hodin.“

Vaše pocity?

Jaká tam byla atmosféra?

„Bylo to tam pěkný!“
Za rozhovor děkujeme Milanovi Bešťákovi a

„Sranda! Ne, bylo to celkem vážný

Nikče Peterkové!

(Smích).“

Pan učitel Hulín doplnil také nějaké informace:

Ţáci nám řekli, ţe se výlet konal 2. června, je to tak?
,,Ne. To se spletli. Ale jen o den. Výlet se konal
3. června…“

Co je to Rabštejn?
,,Je to podzemní továrna, kde chtěli nacisté vyrábět
součástky na letadla.“

Myslíte, ţe se to dětem líbilo?
,,Vypadaly spokojeně. Myslím si, že ano.“

A vám se to líbilo?
,,Ano! Bylo to pěkné“

Děkujeme za rozhovor 
Míša Tomanová, 7.A, Nikol Pospíšilová, 8.B
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Ţáci devátých a osmých tříd a ţáci 7. A měli 4. 6. 2015 moţnost zúčastnit se
dvouhodinové přednášky o Karlu Čapkovi. Dozvěděli se spoustu informací o jeho
ţivotě, ale také o jeho rodině nebo dílech. Zmiňován byl také jeho bratr Josef
Čapek, který s Karlem celý ţivot drţel pohromadě.
Celá akce uskutečněná v aule se skládala z prezentace, kterou tvůrkyně
celého pásma komentovaly a u níţ s ţáky komunikovaly. Dále se tu objevilo i
několik filmových ukázek. Přednáška byla po hodině pozastavena, aby následovala
desetiminutová přestávka. Po té se pokračovalo další hodinu.

Kája Ševčíková, 8.B
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Loni naši ţáci odevzdali k recyklaci 2 televizí, 3 monitorů a 200,00 kg drobného
elektra V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v
oblasti recyklace a ochrany ţivotního prostředí, ţáci sběrem elektronických hraček a
drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně ţivotního prostředí. O
jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního
vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody ţáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, ţe ţáci
naší školy v loňském roce vytřídili 2 televizí, 3 monitorů a 200,00 kg drobných
spotřebičů. Výsledek studie jednoznačně prokázal, ţe zpětný odběr elektrozařízení, i
těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ţivotní prostředí. Kdyţ si
uvědomíme, ţe recyklace běţných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost aţ na 4 roky, nebo ušetří přibliţně 400 litrů ropy potřebných k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

text společnosti, upraven redakcí
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Osmáci a sedmáci letos se svými třídními učitelkami a paní učitelkou
Dvořákovou vyrazili do Chomutova, kde se nachází největší zoopark v České
republice. Kdyţ dorazili na místo, dostali ţáci rozchod a větší část areálu si mohli
projít samostatně. Poté se sešli u safari expresu, který je vezl napříč celým areálem.
Poslechnout si k tomu mohli také výklad, který ale přes motor auta nebyl moc
dobře slyšet. I tak si ţáci výlet uţili a poznali říší ţivočichů z jiné strany. K vidění
byla jak domácí zvířata, tak i zvířata, se kterými se v běţném ţivotě těţko setkáme.
Na místě byla dokonce moţnost kontaktní zoo, kde lidé mohou jít ke zvířatům do
výběhu a nakrmit je. Ţáci opustili areál aţ těsně před jeho zavřením a odebrali se
vlakem zpět do Děčína.
Kája Ševčíková, 8.B
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Dne 19. 6. se od 11:00 pořádal mezitřídní
turnaj v kopané. Celý turnaj trval přibliţně dvě
hodiny. Hrálo 2 x 10 min. dvakrát proti kaţdému
týmu. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 tříd, z kaţdého
ročníku jedna třída a jeden celý ročník (6.A + 6.B).
Výsledky:
 na 4. místě se umístil šestý ročník (6.A + 6.B)
 na 3. místě se umístila 8.A
 na 2. místě se umístila 7.A
 na vítězném 1. místě 9.A
Celý turnaj probíhal v klidu s docela velkým počtem fanoušků. Doufáme, ţe si to
všichni uţili.

Víťa Zlámal, 7.A
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Sportovní den ţáků 1. stupně se konal v pondělí 22. 6. 2015. Počasí se vydařilo a všichni
ţáci soutěţili o medaile, lízátka a bonbony. Celou akci organizoval sbor učitelů v čele
s pí uč. Dobešovou, kterou jsme pro vás vyzpovídali.

R: Jak probíhal sportovní den na 1. stupni?

Pí uč. Dobešová: Dobře, organizovaně, učitelé
se pílili, děti taky. Rodiče fandili z práce. Počasí
nám přálo, i kdyţ jsme se báli, ţe bude pršet.
Ale vyšlo nám to hezky a děti byly spokojeny.

R: Jaké byly disciplíny?

Pí uč. Dobešová: Skok do dálky, běh na 60 m,
hod kriketovým míčkem. A pak byly míčové hry,
děvčata hrála vybíjenou a kluci hráli fotbal na
travnatém hřišti.

R: V kolik to začalo a v kolik skončilo?

Pí uč. Dobešová:

Začali jsme v osm hodin

nástupem, slavnostním zahájením a ve dvanáct
bylo vyhodnocení, rozdání medailí, diplomů. A
pak se šlo na oběd.
Děkujeme za rozhovor.
Kája Ševčíková, Martina Procházková, 8.B
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Dne 23.6. se na našem školním hřišti konal sportovní den 2. stupně. Disciplíny
byly: běh 60m, skok vysoký, skok daleký (kvůli špatným podmínkám na pískovém
doskočišti se konal v tělocvičně a z místa), hod kriketovým míčkem, vrh koulí, hod
granátem, běh na dlouhou trať, a to dívky: 800 m a kluci: 1500 m. Celou akci doprovázela
hudba, kterou měli na starosti někteří jedinci z 9.A. U jednotlivých disciplín byli různí
učitelé, kteří měřili jak časy, tak vzdálenosti. Všichni se velmi bavili, na konci bylo
vyhodnocení. Nejvíce medailí získala Nikol Pelíšková z 9.A, která získala 4x první místo a
1x druhé místo.

Míša Tomanová, Víťa Zlámal, 7.A
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1 hodina PŘEDTÍM
Ze spánku ji vyrušilo zvonění telefonu. Vypadalo to, ţe v domě byla sama, a tak
se pomalu zvedla a došla do kuchyně. Zvedla telefon. Vyděšeně vytřeštila oči. Její
dědeček byl zabit. Neţ stačili doříct příčinu úmrtí, telefon jí spadl z rukou na zem.
Seděla v kuchyni. Ani neplakala, pouze zírala do prázdna. Moţná tam seděla deset
minut, moţná dvě hodiny. Čas pro ni neubíhal. Rodiče přišli domů a našli ji dole
schoulenou v kuchyni. Kdyţ vyhrkla to, co slyšela, rodina byla vyděšená. Nevěděla,
jestli Monica říká pravdu, jestli nemá pouze šok. Matka a její sestra dlouho brečely a
táta nevěděl ke komu jít dřív. Bylo rozhodnuto. Musí jet domů. I kdyţ jim zbývalo ještě
pár dní na ostrově, nemohli tu zůstat déle. Sbalili všechny věci, naposled se podívali na
tu chatku a sedli do auta. Kilometry ubíhaly a ona jen tupě zírala z oken. Náhle jí začal
vibrovat telefon. Kdyţ se podívala na displej, měla pocit, jako kdyby v ní všechno
zatuhlo.

2 minuty PŘEDTÍM
Volal jí. Stál v kuchyni a snaţil se dovolat své milované vnučce. Vyděsil ho
záznam, který před hodinou dostal z nemocnice. Podle sestřičky je Monica
v nemocnici, a proto jejich rodina přijede o tři týdny později.

30 sekund PŘEDTÍM
Pak se to stalo, ten okamţik byl strašně rychlý a jí přece připadal tak šíleně
pomalý. Brzdy začaly prudce brzdit. V poslední chvíli její máma stočila volant do
strany. Monica zahlédla v silnici něčí postavu. Široká ramena zahalená v černém plášti.
Mezi očima jí proběhly všechny vzpomínky. Jak objímala tátu a dědu. Jak jí učili jezdit
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na kole. V hlavě se přehrávaly její poslední narozeniny, jak je jako celá rodina
oslavovali doma. Jak ji kaţdý objal a jejím jediným přáním bylo, aby takhle mohli
zůstat pohromadě do jejích příštích narozenin. Těch pár sekund jí proběhlo jako
několik minut. Pak narazili v plné rychlosti do stromu.
Nevěděla, ţe její přání k narozeninám se uţ nikdy nesplní.
Poslední, co si pamatovala, bylo, jak ji někdo tahal za ruce od silnice pryč.

4 hodiny POTOM
Jakási rodina našla něčí auto, rozmlácené na kusy. Na místo byla přivolána
policie a sanitka. Marně, všichni byli mrtví. Nejspíše zemřeli při přímém nárazu do
stromu. Policie identifikovala rodinu, museli být na cestě zpátky domů, protoţe z
tohoto ostrova nebyli. Zavolali na telefonní číslo domů. Zvedl to nějaký pán.
Představil se jako otec matky. Po takové zprávě byl zdrcený. Pouze policii překvapila
zpráva, ţe mají dvě dcery. V autě byla nalezena pouze tři těla.

2 dny POTOM
Pomalu otevřela oči, všechno ji bolelo. Chtěla se posadit, ale prudká bolest
hlavy ji opět poloţila. Někdo k ní přiběhl a poloţil jí obklad na hlavu. Bez námitek
opět v klidu leţela. Neměla sílu na protesty. Poté jí měnil obvazy na rukách i nohách.
Opět usnula.

5 dní POTOM
Kdyţ otevřela po dlouhé době oči, zjistila, ţe se uţ můţe posadit. Cítila se jak
mumie. Téměř po celém těle měla obvazy. Rozhlíţela se kolem. Vypadalo to jako
nějaká chýše. Leţela na jakési posteli, pokud se tomu tak dalo říkat. Podle zvuků a
vůně cítila, ţe je někde v lese. Vedle sebe měla stolek, na kterém stála sklenice s
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vodou. I kdyţ udělala jen pár pohybů, cítila se unavená, jako kdyby ušla
kilometry. Lehla si a vzápětí se zas poddala bezesnému spánku.

6 dní POTOM
Probudila se za slabého zpívání. Kdyţ se podívala, odkud ten zvuk
pochází, byla zděšená a překvapená zároveň. Ze začátku si myslela, ţe se jí to
pouze zdá. Vedle její postele seděla ONA. Carolina. Poprvé jí pohlédla přímo
do tváře. Byly si tak podobné. Pouze v Carolině obličeji se zračila dávná bolest.
Poté vyslovila: „Uţ nám nikdo neublíţí. Konečně uţ budeme navţdy spolu. "

Nikol Pospíšilová, 8.B
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Ţáci čtvrtých tříd měli za úkol připravit na hodinu angličtiny projekt na libovolné
téma, v němţ vyuţijí co nejvíce informací a slovíček, které se během školního roku
naučili. Vytvořili také projekty o našem městě. Přinášíme Vám nejpovedenější práce.
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Zdravím své oblíbené čtenáře, spoluţáky i
učitele, kteří si znovu našli čas a zabrousili na mou
vlastní stránku, aby nakrmili svůj mozek další porcí
velmi inteligentní kritiky. Dnes vám přináším školní
akademii z pohledu ţáka a účinkujícího. Takţe
pokud chcete číst další „Bylo to vydařené, zábavné,
vtipné, geniální, skvělé a moc mě to bavilo!“,
můţete si jít rovnou udělat čaj a popovídat si o tom
se svou babičkou, která viděla generální zkoušku.
Já tu totiţ nejsem od toho, abych celou věc znovu chválila, nýbrţ od toho, abych vám
přiblíţila tu stinnou stránku a podala to tak, aby to vypadalo ještě hůř, neţ to doopravdy
bylo. Pojďme tedy na to!
Uţ od rána jsem se těšila asi nejvíc ze všech. Skákala jsem radostí aţ do stropu a
nemohla jsem se dočkat. Bohuţel, půl radosti bylo pryč hned, jak nás pustili do divadla a
přidělili nám cosi, čemu říkali šatna. Vedli nás dlouho, pořád dolů a dolů, aţ jsme skončili
kdesi ve sklepě. Kdyţ jsme se konečně trefili do správných dveří, zjistili jsme, ţe šatna,
kterou jsme dostali, byla určená pro kompars. Coţ mě jako hlavní hvězdu večera velmi
pobouřilo. Mezi námi, spíš neţ šatnu mi to připomínalo komůrku z koncentračního
tábora.
Nenechala jsem si zkazit radost a
snaţila se zachovat si pozitivní přístup.
Kdybych to ale zvládla, neseděla bych tu
teď a nepsala článek o tom, jak to bylo
nudné, to dá rozum! Pojďme tedy dál.
Kdyţ jsme si dali všechny věci a
rekvizity do komůrky pro kompars,
museli jsme se vydat na balkón a
sledovat generálku. To byla moje smrt!
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Neţ děti z prvního stupně odehrály dvě stejné pohádky, zatancovaly a zarecitovaly,
uběhly téměř dvě hodiny a já jsem málem přirostla k sedadlu. Vtom ale přišla moje chvíle a
konečně jsem se dostala na podium. Nejlepší pocit v mém ţivotě! Musím říct, ţe jsem si to
maximálně uţila.
Po generální zkoušce jsme jeli
všichni domů na oběd, a jelikoţ mě
bolela

hlava

tak,

ţe

mi

mohla

explodovat, zalezla jsem si do postele a
celou „pauzu na oběd“ prospala. Bylo
to velmi osvěţující, takţe jsem se těšila
ještě víc neţ ráno!
Přijeli jsme do divadla a všichni byli jako na jehlách. Odehráli jsme první představení,
které bylo celé pod mou reţií, tudíţ jsem si ho velmi uţila. Pak nás čekalo další dlouhé
čekání, neţ začalo naše vystoupení číslo dva. Bylo to to nejlepší, co jsem kdy zaţila, co
vám budu povídat...
Teď mám ale pocit, ţe uţ můţu v klidu umřít, protoţe bez všech těch zkoušek uţ
bude můj ţivot o ničem. Stručně řečeno, čekání sice zábavné nebylo, ale stálo to za to!

moudrá sojka Naty Rosická, 8.B
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Kdo je to optimista?
Člověk, který v pondělí ráno při
nástupu do práce zvolá: „A
pozítří uţ máme středu!“

Ptá se učitelka Pepíčka: „Pepíčku,
co nám dává husa?“
„Sádlo!“

„Jean, podejte mi klavír, mám na něm
popelník.“

„A co ještě?“
„Sádlo.“
„Tak jinak. Co má tvoje maminka

„Tak co, Jiříčku, jak dopadlo

pod hlavou, kdyţ spí?“

vysvědčení?“ chce vědět

„Ruku.“

maminka.

„A co má tvůj tatínek pod hlavou,

„To je přeci vedlejší, mami,

kdyţ spí?“

hlavně ţe jsme zdraví.“

„Noviny.“
„Tak ještě jinak. Co máš pod
hlavou ty, kdyţ spíš?“

Jeníček se ptá Mařenky: „Půjčíš mi

„Polštář.“

tvoji fotku?“

„A z čeho je?“

Mařenka se ptá: „Proč?“

„Z peří.“

Jeníček odpoví: „No, my máme do

„No vidíš. Tak co nám dává ještě

školy donést fotku přírodní katastrofy.“

husa?“
„Sádlo.“
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V průběhu posledních několika let jsme si jiţ mohli povšimnout vzrůstu dětské
obezity. Můţeme za to poděkovat Mc Donaldům, KFC, Burger kingům a ostatním fast
foodům. Někdo ale i v moderní době stále dává přednost české kuchyni. K tomu se dnes
vztahuje i naše anketa. Otázka totiţ zní „Kolik dokáţeš sníst knedlíků?“

Naty Rosická, 8.B

?

Kája Patíková, 9.A: „Podle toho kterých, většinou si
dávám dva.“

p. uč. Hulín: „Houskových osm.“

?

Karel Ţďárský, 6.A: „Houskových deset.“

?

Aneţka Markovská, 1.A: „Čtyři.“
Šimon Broţ, 1.A: „Šest.“

p. uč. Dvořák: „Ke svíčkové šestnáct.“

?

Matouš Paska, 1.A: „Já jich sním tak pět.“

?

pí uč. Jiránková: „Tři aţ čtyři, podle toho, jestli je
houskový či bramborový...“
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R.: Proč jste se rozhodla učit zrovna na této škole?
Pí uč. Z.: Protoţe se mi tady líbí. 
R.: Co byste na této škole změnila?
Pí uč. Z.: Spravila bych střechu.
R.: Máte domácího mazlíčka?
Pí uč. Z.: Mám psa. 
R.: Máte ráda svoji třídu?
Pí uč. Z.: Velmi. 
R.: Co nejraději snídáte?
Pí uč. Z.: Nejraději vločky. 
R.: Jaký pouţíváte zubní kartáček?
Pí uč. Z.: Jak se to jmenuje? Jak se jmenují zubní kartáčky?
MĚKKÝ! Lékaři doporučují měkký zubní kartáček. 
R.: Jakou máte značku mobilu?
Pí uč. Z.: Ani netuším.
Otázka celé třídy 7.A:
T.: Váţně učíte na této škole 3000 let?
Pí uč. Z.: Tak já vám to řeknu narovinu, jenom 2000. 

R: Děkujeme za rozhovor.

Saša Weisová, Víťa Zlámal, 7.A

červen 2015

Pokud máte jakékoliv nápady či připomínky, nebojte se je sepsat na papír a vhodit do naší
schránky u třídních knih. Na následujících fotografiích si můţete prohlédnout, jak vypadá.

Celá redakce vám přeje krásné letní prázdniny!
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