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Vítáme vás u posledního čísla v tomto školním roce. Deset měsíců jsme vám předávali
veškeré informace o dění na naší škole. Snaţili jsme se, aby nám nic neuteklo a tak jste měli
moţnost dozvědět se o veškerých akcích a nahlédnout třeba také do soukromí některých
učitelů a vychovatelů. Snad se naše redakce v září opět sejde a budeme vám nadále moci
předávat články.
A teď uţ pojďme konkrétně k tomuto číslu. Červen byl totiţ opravdu pestrý. Většina tříd
jela na školní výlet a my pro vás máme články o tom, jak probíhaly výlety, konkrétně v 6. A,
8. A, 7. B a 9. B. Výlety si děti opravdu uţily a mají tak další společné záţitky.
Hned z kraje měsíce nás také čekaly dny IZS. V tělocvičnách i na hřišti bylo opravdu
rušno a ţáci se toho spoustu dozvěděli z oblasti zdravotnictví, hasičů nebo policie. Další velkou
událostí bylo vystoupení divadelního krouţku na Studentech sobě a později ještě jedno na
půdě naší školy, mířené hlavně pro rodiče. Divadelní krouţek má za sebou první školní rok a v
září opět očekává nové zájemce. O týden později se uskutečnil sportovní den a pak uţ nás
čekaly třídnické hodiny, kdy ţáci vraceli učebnice, případně pomáhali učitelům s úklidem tříd
apod. V den vysvědčení byla ještě rozlučka devátých tříd pro učitele.
A zajímavé to bude také v rubrice Moudré sojky, která pro vás připravila svou poradnu a
podrobně rozebrala vaše dva dotazy. Opět nechybí ani rozhovor, na který jsme si tentokrát
vybrali paní učitelku Šedivou. Vtipy a anketu asi ani nemusím zmiňovat.

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.

- Karolína Ševčíková, 9. B
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30. a 31. května se na naší škole odehrávaly dny IZS. Celou akci organizovala převáţně
paní učitelka Jílková. V pondělí 30. května se program týkal 2. stupně a v úterý čekalo to samé na
1. stupeň. Policie, zdravotníci i hasiči měli několik stanovišť a děti postupně obešly všechny. Děti i
někteří učitelé si vyzkoušeli například, jaké to je sedět na policejní motorce nebo dýchat do
přístroje na měření alkoholu. Dále aplikovali umělé dýchání a resuscitaci na figurínách. Dozvěděli
se také základy o snímání otisků prstů a něco málo padlo i o drogách. Hasiči jim umoţnili stříkat
z hasičské hadice. Program byl zkrátka nabitý a dětem celý den utekl jako voda.

- Karolína Ševčíková, 9. B
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Náš herecký krouţek má na kontě další úspěch. 3. 6. totiţ zavítal na představení Studenti
sobě, coţ je výběr těch nejlepších, nejúchvatnějších, nejvtipnějších a nejgeniálnějších vystoupení
z akademií po celém Děčíně. Naše škola zde vystupovala uţ minulý rok. Letos jsme tam
představili scénky Napoleon a Marie Antoinette a Mafii a myslím, ţe nebudu přehánět, kdyţ
napíšu, ţe jsme byli jedni z nejlepších i přes to, ţe na generálních zkouškách téhoţ dne a dne
předtím to vypadalo kapánek bledě. Na konci akce byl pro ţáky za odměnu připraven raut, kde si
to všichni uţili.

- Natálie Rosická, 9. B
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Ţáci šestých tříd se 3. 6. vydali na výlet do HISTRY PARKU v Ledčicích. Cesta byla dlouhá,
ale vyplatila se....
Kdyţ jsme přijeli, odloţili jsme si věci a rozdělili se do čtyř skupin, protoţe byly i čtyři
stanoviště. Na prvním stanovišti jsme si zkoušeli vyrobit vlastní misky, vázy, anebo sošky Venuše.
Kaţdý ţák si mohl vzít svou vázu do školy, aby mu ji poté učitelka vypálila a pak si ji vzal domů.
Na druhém stanovišti jsme přišli na to, jak zjistíme vše o vykopávkách, jejich stáří i to, jak je
nakreslit. Taky jsme si hráli s 3D pískovištěm. Stavili jsme na něm ostrovy, kopce a sopky. Na
třetím stanovišti jsme si zkoušeli vykopat hroby. Vykopali jsme kostru a její milodary. Zakreslili
jsme do plánku, co jsme vykopali, očišťovali jsme je štětci a nakonec kostru zase zakopali. Na
posledním stanovišti jsme si sami vyráběli mouku a zkoušeli obrousit kámen. Kámen jsme brousili
o druhý kámen a pomáhali jsme si vodou. Mouku se nám moc nedařilo vyrobit. Vyráběla se
pomocí toho, ţe se poloţí pšenice na kámen a druhým kamenem se pšenice drtila. Nakonec nás
čekalo překvapení - mohli jsme si zkusit zapálit vlastní oheň. Taky jsme si mohli koupit suvenýry hrnky, pohlednice, miniatury domků z pravěku, sošky Venuše, samolepky atd.
Díky patří paní učitelce Törökové a panu učiteli Gajdošovi za super výlet.
- V. Roučková 6. A.

Konec školního roku je za rohem, a tak si studenti uţívají všemoţných kaţdoročních
školních výletů. Ale 9. B si to udělala po svém. Dohodli se na společném víkendu, který strávili ve
Sloupu v Čechách u nádherného Radvaneckého rybníka. Doprovod jim dělala maminka jedné ze
ţaček a strýc další spoluţačky. I kdyţ jim uţ v pátek počasí moc nepřálo a půl dne jenom
propršelo, jakmile Bynováci dorazili do kempu, vysvitlo sluníčko. Všichni, tedy skoro všichni, bez
problémů postavili stan a k večeři si na ohýnku opekli buřty. Druhý den se nad nimi
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povětří ještě smilovalo a při výletu na zříceninu skalního hradu Sloup a výšlapu na místní
rozhlednu teploty vyšplhaly aţ na „neuvěřitelných“ dvacet dva stupňů! Krápat začalo aţ kvečeru. I
přes opravdu ne zrovna tropické teploty se děti v rybníku cítily jako doma, tudíţ koupání
jedinkrát nevynechaly. V neděli byl naplánovaný odjezd na přibliţně čtvrtou hodinu, do té doby
si ještě všichni uţili spoustu zábavy.

-Aneta Kudrnová, 9. B

V pondělí 20. června si náš divadelní krouţek připravil závěrečné vystoupení pro rodiče.
Divadelníci zde předvedli všechny scénky, které tento rok pečlivě kaţdé pondělí od půl čtvrté
nacvičovali. Pro velký úspěch se zde znovu hrálo i představení s názvem "Tv Noha", které měli
vloni letošní deváťáci na akademii a později s ním postoupili na akci Studenti sobě. Kromě rodičů
přišlo i několik učitelů a ti si představení také velmi pochvalovali. Jediným problémem bylo
nazvučení, které místy trochu zlobilo. Divadelníky to však nerozhodilo a celkově se akce vydařila.
- Karolína Ševčíková, 9. B
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5. aţ 10. června se uskutečnil výlet tříd 7. B a 8. A, ţáci zde tedy strávili pět dní. Celý výlet
byl plný smíchu a zábavných aktivit, které připravila paní učitelka Dvořáková s panem učitelem
Hulínem. Nejčastěji hráli kluci fotbal s panem učitelem a kaţdý večer byl táborák, při kterém hrál
Matyáš Struţinský na kytaru. Na jeden den sem přijela také paní učitelka Jílková se svou třídou a
všichni společně podnikli výlet na Mácháč, který zakončili plavbou po jezeře. Dalším výletem byl
také výšlap na Bezděz. Uţ nyní se uvaţuje o zopakování akce na příští rok.

- Vít Zlámal, 8. A

Dne 24. 6. (první stupeň) a 27. 6. (druhý stupeň) se na naší škole uskutečnil další sportovní
den. Pro první stupeň se připravily disciplíny jako hod kriketovým míčem, skok do dálky, běh na
70 metrů a míčové hry.
Druhý stupeň se dělil na dvě skupiny, na mladší (6. a 7. třídy) a starší (8. a 9. třídy). Ţáci si
mohli zasoutěţit v disciplínách jako je hod kriketovým míčem (mladší ţáci), vrh koulí (starší ţáci),
skok do výšky, běh na 800 metrů (dívky) a běh na 1500 metrů (kluci), skok do dálky, běh na
60 metrů. Na konci sportovního dne nechybělo utkání mezi třídami v přetahování lanem. Zde
vybojovala zlato 8.B. Ţákům nemohlo ujít také vyhodnocení z disciplín a zvolení nejlepších atletů
dne. Všichni si den velice uţili, a proto se těší na příští rok.
- Tereza Vostradovská, 9. B
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Dne 24. června se téměř neplánovaně uskutečnilo vaření pro učitele od několika ţákyň (a
jednoho ţáka) z 9.B. Jednalo se o takové celkové shrnutí pracovních činností, tedy kuchyněk, bez
pomoci paní učitelky, abychom mohli ukázat, co jsme se za ten rok naučili. Ještě ten den ráno
jsme se všichni shodli na daném menu :
Předkrm - Sýrovo-šunková pomazánka
Polévka - Česnečka
Hl. jídlo - Bramboráčky s masovou směsí
Dezert - Čokoládovo-jablečná buchta
Myslím, ţe jsme si to všichni velmi uţili a nakonec to i dobře zvládli, protoţe vţdy se
dohodnout není tak úplně lehké.

- Nikol Pospíšilová, 9.B

30. června si 9. třídy připravily rozloučení s učiteli. V učebně výpočetní techniky proběhlo
loučení a předávání růţí učitelkám a piva učitelům. Kaţdá třída si připravila video o tom, jak
proţila svých devět let na základní škole. Den byl plný smutku a slz, ale někteří učitelé byli silní a
neukápla ani jedna kapka. Všem ţákům bylo popřáno hodně štěstí do další kapitoly jejich ţivota.
- Tereza Vostradovská, 9. B
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Marianne Smith, 5.B
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- Jack Smith, 6.A
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Zdravím všechny své příznivce... teď se podrţte... u mého posledního ţvástu. Je to
smutné, ale je to tak. Čeká mě pitomá střední škola a následně nudná práce a nudný ţivot.
Ostatně ani ten váš nebude nijak atraktivní, beze mě. Jsem tu ale stále pro vás a dnes jsem se
rozhodla oplatit vám všechnu tu podporu, jeţ se mi od vás dostává, a je tu SOYKA-PORADNA. V
minulém čísle jsem vám dávala podrobné instrukce, jak se mi svěřit, tak se pojďme podívat, co
nám dorazilo.

*Všechny výrazy, pravopisné chyby nebo chybějící čárky ve vašich dopisech jsou
zkomolené schválně. Je to citace vašich trápení, takhle mi uţ přišly.*

PROBLÉM 1.
"Ahoj, já se jmenuju Franta, ale nebudu ti říkat, do jaký chodim třídy, protoţe chci zůstat
anonym. No tak já teď asi chodim s jednou holkou , ale ona je nekvalitní asi neví jestli spolu
chodíme. Já jsem jí minule v jídelně zamával a ona taky zamávala a ukázala na mě srdíčko. Tak
teď nevim, jestli spolu chodíme...“
-Franta
RADA 1.
Milý Fáňo, to je mi líto. Pokud víš, jak se jmenuje, nebo si alespoň matně pamatuješ její
vzhled, neváhej a jdi za její kamarádkou s milostným dopisem. Přítelkyně jí ho jistě bezpečně
předá a nepřečte si ani slovo, takţe vaše tajemná láska bude moci kvést jako květina uprostřed
temné bouře špatností na tomto světě, jako války, hladomor, domácí násilí, sociální média,
mobily a děti, které nechodí ven a místo toho sedí doma na počítačích.

PROBLÉM 2.
"Milá sojko, píšu ti, protoţe mám váţný problém. Bára Krnáčová mě asi šikanuje. Vţdycky
mam k svačině chleba s paprikou a ona tu papriku vezme a začne jí házet po třídě. A pak mi
pokreslí lavici. Tak jí řeknu, ţe je pěkně blbá a ona mi ukáţe fotku nějakýho tlusťocha a řekne, ţe
jsem to já po ránu. Tak uţ nevim, jak jí dát za vyučenou, děkuju za radu.“
- Karolína Ševčíková, 9.B
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RADA
Milá Kájo, tak to bych fakt nechtěla. Naštěstí mám pro tebe jednoduché řešení. Je důleţité
nastudovat si obrázek, jeţ ti přikládám, a postupovat přesně podle mých pokynů. Nejprve se
ujistíš, ţe tě Bára nevidí, nebo ţe spí. Poté uchopíš libovolný tupý předmět a plynulým, sviţným
pohybem udeříš oběť přímo do temene hlavy (můţeš vidět na obrázku). Dá se to aplikovat i v
zápalu boje, ale to nedoporučuji, protoţe bys mohla poškodit ostatní vyznačená místa na obrázku
a to my nechceme. Pokud se Bára probudila a začala se mstít, provedla jsi to špatně a pokus
musíš opakovat. Pokud na první pohled nevypadá nijak poškozeně, dílo je hotové a ty si můţeš
znovu bezstarostně ţít svůj ţivot a jíst svůj chleba. Můj tip nakonec: Pokud máš tu moţnost,
odtáhni její bezvládné tělo pryč z dohledu lidského oka, nebo jí alespoň něčím přikryj či jakkoliv
jinak zamaskuj. Hodně štěstí.

Tak, milí přátelé. Tohle je konec. Od začátku existence časopisu vám přispívám
kvalitními příspěvky a zvedám vaše nálady jako bagety do své ústní dutiny. Ale teď vše končí.
Přiznávám, ţe mi slzička ukápla při psaní mé poslední zpovědi, protoţe mi časopis i celá škola
velmi přirostly k srdci. Chci vás poţádat o podporu i mých pomyslných budoucích článků, pokud
nějaké budou. Satira totiţ není vše, co mám v arsenálu, a jak tak sleduji situaci, chce to pár
sojčích řečí do ţivota. Pokud by vás snad zajímala jen ta vtipná část věcí, které se ode mě
dostanou na povrch skrz tuto školu, sledujte herecký krouţek, protoţe scénáristika bude s největší
pravděpodobností stále má práce. Zároveň se budu muset postarat i o to, aby bylo řečeno mé
jméno před kaţdým představením, jeţ jsem sesmolila, pokud se budou hrát i nadále. Děkuji vám
za všechnu tu party, RIP Sojka, nezapomínejte na mě, tak jako já na vás. Zatím ahoj!
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Dozvěděli jsme se, ţe paní učitelka Martina Šedivá, která v tomto školním roce byla třídní
učitelkou 2. B, od nového roku na naši školu nenastoupí. Proč tomu tak je a něco málo o ní, si
můţete přečíst v našem rozhovoru.

R: Kolikrát jste byla vdaná?
Pí uč. Šedivá: Dvakrát.

R:Těšíte se na prázdniny?
Pí uč. Šedivá: Neuvěřitelně moc, ano.

R: Kam jedete na dovolenou?
Pí uč. Šedivá: Nejdřív jedu na tábor vařit, to podtrhněte, protoţe paní učitelka Dvořáková
tam měla jet se mnou a nejede. Potom jedeme do Itálie, potom jedeme do Adršpachu
turistovat a potom uţ půjdu zase do práce.

R: Jaké bylo vaše vysněné povolání, kdyţ jste byla malá?
Pí uč. Šedivá: Já jsem strašně chtěla být zpěvačkou a nechtěla jsem být učitelkou.

R: Vaše oblíbené pořekadlo?
Pí uč. Šedivá: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, jo.

R: Jaká je barva vašich oblíbených bot?
Pí uč. Šedivá: Asi černá.

R:Váš oblíbený stát?
Pí uč. Šedivá: Kdekoliv, kde je teplo a sluníčko. Jinak je mi to úplně jedno.

R:Proč odcházíte z naší školy?
Pí uč. Šedivá: Protoţe bydlím daleko.

R: Jaký předmět učíte nejraději?
Pí uč. Šedivá: Nejraději asi výtvarku.

- Karolína Ševčíková, Barbora Krnáčová, 9. B
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Na strom leze malá ţelvička. Na první větvi
roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí se, ale
nevzdává to a leze znova. Podruhé, potřetí,
počtvrté... Z koruny stromu ji pozorují dva
papoušci a jeden povídá: „Hele, neměli bychom
tomu našemu mladému říct, ţe je adoptovaný?“

Tatínek dostane na hlídání svou tříletou dcerku,

Jde chlápek po nábřeţí a zastaví

chvíli neví, jak ji zabavit, ale kdyţ mu děcko

ho bezdomovec škemrající o

donese kalíšek vody, usoudí, ţe hra na restauraci

trochu drobných. „Ty si za ně

není špatný nápad, vodu vypije, objedná si další a

koupíš alkohol viď?“ ptá se muţ

takto se hra opakuje několikrát. Po dvou hodinkách

bezdomovce. „Ne, nekoupím.“

dorazí konečně domů maminka a tatínek jí pyšně

„Tak je naházíš do automatu,

ukazuje, jak si s dcerou pěkně hrál. „Boţe, ty jsi ale

viď?“ „Ne, nenaházím.“ kaje se

pako, to nevíš, ţe jediná voda, kam malá dosáhne,

bezdomovec. „Tak to musíš jít se

je ta v záchodě?“

mnou, ať manţelka vidí, jak
dopadnou ti, kteří nepijí a nehrají

„Dědečku, neviděl jsi náhodou někde ty prášky,

na automatech.“

co jsem měl na nočním stolku? Bylo na nich
napsáno LSD.“ „Na prášky se vykašli, běţ se radši
podívat na toho draka v kumbále!“

„Pane doktore, kdyţ si sáhnu sem, bolí to,
kdyţ si sáhnu sem, sem, sem, sem a sem,
tak to bolí. Co mi je?“ ptá se vyděšený
pacient. „Vy troubo, to nevidíte, ţe máte
zlomený prst?“
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Otázka: Kdybyste si museli nechat něco vytetovat, co by to bylo a kam?

Veronika Richtrová, 9.B: „Asi za krk a dala
bych si tam znak nekonečna.“

?

Mariana Smithová, 5. B: „Na ruku
králíka.“

?

Denisa Zachová, 8. B: „Já chci
něco na záda…No, možná lebku.“

Pí uč. Šedivá: „V žádném případě

Veronika Zachová, 3. A: „Na ruku

bych se nenechala tetovat, protože

motýlka.“

se strašně bojím bolesti a
omdlívám, jen když mi berou

Zuzana Mášová, 8. A: „Na ruku nějakej

krev.“

hodně epickej nápis.“

?
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Tak a jsme u konce. Děkujeme vám za vaši přízeň. Jsme rádi, ţe jste s námi přečkali zase další rok
na ZŠ Bynov, kde se stále něco děje. Jinak tomu nebude ani příští rok, a tak doufáme, ţe od září
vás opět budeme moci zásobovat novinkami ze světa naší školy. Uţ teď se na vás těšíme.

Fotografie je ze závěrečného rozloučení redakce S(p)ojky s dalším školním rokem.

Přejeme vám krásné letní prázdniny!

Redakce: Vítek Zlámal

Mariana Smith

Tereza Vostradovská

Nikol Pospíšilová

Natálie Rosická

Nikola Bajcsiová

Karolína Ševčíková

Barbora Krnáčová

Aneta Kudrnová

Jakub Kříţ

Emanuel Smith

Jack Smith

Věrka Roučková

Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů:
Str. 13: https://cz.pinterest.com/pin/572027590148469081/
https://cz.pinterest.com/pin/572027590148854916/
Str. 14: https://cz.pinterest.com/pin/572027590148560428/

