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Váţení čtenáři, 

s menším zpoţděním Vám přinášíme nové číslo školního časopisu, tentokrát se ohlíţíme 

za čtvrtým měsícem roku 2015. 

Během dubna došlo k první generální zkoušce školní akademie, na níţ si většina tříd se 

svými učiteli připravuje různá představení. Celý den jsme strávili v tělocvičně, abychom Vám 

mohli přinést malou ochutnávku z toho, co Vás bude v květnu v Městském divadle Děčín čekat. 

Ten samý den se naši ţáci účastnili turnaje v malé kopané. O tom, jak zápasy probíhaly a jak se 

našim bojovníkům dařilo, se dočtete na jedné z následujících stran. 

Ani tentokrát jsme pro Vás nezapomněli vyzpovídat jednoho z vyučujících, blíţe se Vám 

v rozhovoru představí paní učitelka Dobešová. Pobavíte se také u ankety, vtipů a hádanek. Na 

několika stránkách objevíte první část dlouhé povídky Pohřešovaná, jejíţ autorkou je jedna ze 

ţákyň 8.B. Navíc Vám jedna z našich redaktorek přiblíţí s ironií sobě vlastní svůj pohled na 

třídní schůzky, které na naší škole během dubna proběhly. 

 

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.  

Pavla Dvořáková 
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Ţáci prvního stupně spolu se svými učiteli navštěvují Městskou knihovnu Děčín 

v Bynově. Konkrétně se jedná o ţáky 3.A, 4.A a 5.B. Od počátku druhého pololetí se do 

návštěv zapojují i prvňáčci. Dětem se po celou dobu věnuje paní Drahuše Štefelová, která jim 

ukazuje, jak si knihu najít, v knihovně se orientovat, a připravuje pro ně zábavné soutěţe. 

Navíc si vţdy mohou vybrané tituly vypůjčit.      

 Ptali jsme se prvňáků, jestli je návštěvy knihovny baví. Styděli se, ale řekli nám, ţe tam 

chodí rádi a pokaţdé se tam těší. Dostávají různé hádanky a kvízy, dozvídají se spoustu 

informací a paní Štefelová jim předčítá pohádky.      

 Dále jsme se zaměřili na ţáka 5. B Jakuba Kříţe, který do bynovské knihovny sice 

nechodí se svojí třídou, ale jiţ několikrát ji navštívil sám. Zeptali jsme se ho, jestli mu nevadí, 

ţe se svojí třídou knihovnu nenavštěvuje. „Ani ne, tam je stejně hodně kníţek pro menší. Já 

chodím často spíš do tý velký, městský,“ odpověděl suše. Očividně mají z docházení do 

knihovny mnohem větší záţitek prvňáčci. 

 Věříme, ţe návštěvy knihovny ţákům prospívají, a i touto cestou bychom chtěli paní 

Drahuši Štefelové poděkovat za ochotu spolupracovat s našimi ţáky. 

 Karolína Ševčíková, 8.B 
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Jako kaţdé dva roky se na naší škole pořádá školní akademie. Vystupovat bude 

většina tříd všech věkových skupin. Většinou svým ţákům s jejich číslem či představením 

pomáhají třídní učitelé.  

Jelikoţ se akademie blíţí, dne 16. 4. proběhla ve školní tělocvičně první generálka, 

kde třídy měly moţnost ukázat, jak jejich vystoupení bude vypadat. Všechny děti to měly 

moc hezky připravené. Na akademii uvidíme různá taneční, pěvecká, ale i hraná 

představení. Určitě se setkáme i s recitací našich menších, ale šikovných ţáků. Dvě naše 

ţákyně ukáţou taneční vystoupení se svými čtyřnohými kamarády.  

V naší fotoreportáţi, na níţ se podílela téměř celá redakce, Vám přinášíme první 

ochutnávku toho, na co se můţete na naší akademii těšit. 

 Míša Tomanová, Saša Weisová, Víťa Zlámal, 7.A 

 Karolína Ševčíková, Natálie Rosická, Nikol Pospíšilová, 8.B 
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Školní akademie proběhne ve čtvrtek 28. května v Městském divadle Děčín. 

Těšíme se na všechny, kteří vystupující přijdou podpořit. 
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Ve čtvrtek 16. 4. se ţáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili fotbalového 

turnaje pořádaného ZŠ Máchova.  Naši kluci se umístili na 5. místě.  

Josef Máša, Radek Rosívač, Filip Hondl, Jaroslav Dušek, 

Matyáš Struţinský, Jakub Havlín, Daniel Macho a Pavel Simurník – to 

byli borci, kteří se turnaje zúčastnili. Dostali jsme do společné skupiny 

se  

 

základními školami Kamenická, Rumburk a Na Stráni. 

První zápas jsme remizovali s Kamenickou výsledkem 1:1(Struţinský), poté prohráli 

s Rumburkem 1:2 (Struţinský) a následně vyhráli nad Strání 1:0 (Máša), coţ by na postup 

stačilo, ale jelikoţ se turnaj posuzoval dle vzájemných zápasů, tak jsme dál nepostoupili.  

Ve finále se střetla Kamenická, se kterou jsme mimochodem prohráli, a Máchova, 

tedy pořadatel. Po velmi vyrovnaném utkání ZŠ Máchova vyhrála.  

 Matyáš Stružinský, 7.A 
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14 dní PŘEDTÍM 

 

Monica se šťastně rozeběhla do moře a hned pocítila příjemně studenou vodu, která jí 

olemovala chodidla. Postupovala dál a dál a cítila, ţe voda jí sahala ke stehnům. Nadechla se 

a skočila nepovedenou šipku. Ponořila celé své tělo do moře a nechala, aby se jí zmocnilo... 

Pomalu otevřela oči a spatřila ten krásný ţivot pod hladinou moře. Mořská voda ji lehce 

štípala do očí, ale za těch 14 dní na ostrově si uţ zvykla.  

Měla mnoho kamarádů, ale nikdo jí nenahradil to, co dokázala vnímat. Příroda jí 

našeptávala svá tajemství a ukazovala něco, co před ostatními schovávala. Někdy si rodiče 

dělali starosti, proč tráví tolik času v lese a sama. Mnoho dívek v jejím věku chodilo po 

městech, přespávaly s kamarádkami u sebe a po večerech si telefonovaly. Monica nebyla 

samotář, ale měla pocit, ţe ze všech těch dívek ji nikdo nedokáţe pochopit. Samota byla její 

přítel. A asi to tak bylo i dobře. 

 Proto chodila ještě před východem slunce ven, kde sedala na palouky a sledovala 

východ slunce. Pozorovala jevy přírody a snaţila se jim porozumět.  

Kdyţ vylezla z moře, stále ze sebe nechávala stékat kapičky slané vody. Kdyţ zrovna 

nemusela jít do města, chodila celou dobu po ostrově bosa, takţe se vydala bez nějakého 

zdrţení přímo k jejich chatě za rodiči. Vešla dovnitř a rozhlédla se po místnosti. Jak viděla 

vzkaz na stolku, táta se šel projít s Moničinou sestřičkou Laurou do města na zmrzlinu. 

Monica ale dobře věděla, ţe jen tak je moţné Lauru přemluvit, aby šla s tatínkem se podívat 

na ten obchod s auty, o kterém uţ mamka nechtěla ani slyšet, protoţe za celé 2 týdny 

nemluvil o ničem jiném, neţ jak má to auto krásný motor a převodovku... No kdo by to chtěl 

pořád poslouchat?  

Monica vyhledala mamku a šla se jí zeptat, jestli něco nepotřebuje, neţ půjde 

prozkoumat útesy na druhé straně ostrova. Opět ty její utrápené oči. Kdyţ ale pozdravila, oči 

vzhlédly a náhle se obličej projasnil. Monica nebyla slepá, ale nikdo jí ani Lauře nechtěl říct, 
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co se děje. Moničina mamka vstala a šla svoji dceru obejmout, vţdyť ji také od rána neviděla 

a teď bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne. Potom co Monika řekla, ţe se jde podívat na ty 

útesy, jen smutně přikývla a vrátila se k časopisu. A tak se Monica vydala ven. 

 

10 dní PŘEDTÍM 

 

Monica se na ostrově začínala orientovat čím dál lépe. Pořád jí v hlavě běhalo, co se 

to děje? Doma bývala ráda, ale velmi těţce nesla ty obličeje doma, které zračily jen trápení .. 

Ale kdyţ jim chtěla porozumět, zeptat se, byla tou špatnou a následně vyslána pryč. Lépe neţ 

v lidech se vţdy orientovala v přírodě a ve zvířatech. Jelikoţ se na ostrově toulalo hodně psů, 

rychle se z nich stávali její společníci při zkoumání nových míst. Dojalo ji, jak se za ní vrhali 

do vody a snaţili se ji přitáhnout ke břehu, kdykoliv si šla zaplavat. 

Jak tak chodila po ostrově, pohled jí stále končil na tajemném lese, úplně na opačném 

konci ostrova neţ bydleli oni. Byl to les, kam nesmělo ţádné dítě z ostrova, nechodili tam ani 

dospělí. Monice pořád vrtalo hlavou, proč tomu tak je. Mnohokrát zaslechla historky, ţe les je 

zakletý a takové ty hloupé báchorky, které se tu povídaly pětiletým dětem. Ale na to ona 

nebyla. Moţná tam někdo umřel, našli zohavená těla nebo něco takového. Ráda by se 

doslechla víc, ale do společnosti se jí přece jenom nechtělo... Proto zašla do knihovny.  

Vkročila do stinné místnůstky, která působila velmi opuštěně. Za starým stolečkem 

seděla stará knihovnice s velkými brýlemi, které její oči dělaly 3x větší. Působilo to ale milým 

dojmem. Kdyţ Monica našlapovala kolem regálů, podlaha pod ní skřípala. Chtěla to vzdát, 

nikde nic. Samá města, architektury, významné osobnosti, kdo objevil tento ostrov. Pak ale 

zbystřila jednu kníţku – „Do hlubin ostrova Gayara“ - zmocnila se jí naděje. Dychtivě 

listovala stránkami, aţ došla ke kapitole „Rawelský les“. Otočila na další stránky, ale celé její 

tělo polil pot a také zklamání. Všechno to bylo vytrhané... S nechutí kníţku vrátila do regálu a 

šla si pro kávu. Kelímek poloţila na stoleček, přisunula si ţidli a prudce usedla. Vtom se 

nečekaně podlomila podlaha. Monica vylekaná se rozhlíţela kolem, jestli to náhodou někdo 

neviděl. Pomalu odsunula ţidli a klekla si na zem. Odhrnula ještě pár dřevěných desek a pak 

spatřila to, po čem tak doufala. Všechny ty vytrhané stránky byly tam. Nejenom to... ústřiţky z  
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novin a další stránky, které musely pocházet z dalších kníţek. Rychle je schovala do kapsy a 

běţela pryč z knihovny. Po cestě ze schodů málem porazila starou knihovnici, a kdyţ se jí 

podívala do očí, paní vyletěla prudce ruka k ústům. Tlumeně vykřikla zděšením a dívala se na 

ni jako na mrtvého ducha. Monica se jen rychle omluvila a spěchala pryč s broukem v hlavě, 

co se to právě odehrálo...  

Sedla si v lese a rozloţila si všechny ty stránky... V ruce jí spočinuly výstřiţky z novin. 

Začínal se jí zmocňovat divný pocit. Byly vystřiţeny jen ústřiţky s názvy „Ztratila se Carolina“, 

„Dva dny se pohřešuje místní dívka“, „Měsíc ztracená“, „Půl roku pohřešovaná“, „Policie a 

rodina po dvouletém hledání ztratily naději“, „Pátrání po Carolině ukončeno – bez úspěchu“. 

Monice se najednou prudce zastavil dech. Srdce jí dost jasně bušilo na hruď. Vyděšeně 

poloţila ústřiţky z novin. Na fotce pohřešované dost jasně byla vyobrazena ona – Monica. 

 

Pokračování v příštím čísle. 

  

 Nikol Pospíšilová, 8.B 
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Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 

pí uč. Prajzentová: Signal 

V rámci hodiny angličtiny tvořili 

ţáci pod vedením paní učitelky 

Kirillovy stromy své rodiny, v nichţ 

naznačili své nejbliţší příbuzné.  

Přinášíme Vám malou ukázku 

zdařilých děl. 

Autorkami jsou Terka T. a Kája T. 

ze 4.A. 
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 Kristýna Bečánová, 7.B 

Milí ţáci, 

rádi píšete povídky, básničky nebo umíte kreslit? Nestyďte se podělit o svá díla! Pokud 

chcete i vy v našem časopisu zazářit, pošlete jakékoliv výtvory na e-mail 

dvorakovazsbynov@gmail.com, nebo je doneste do kabinetu českého jazyka či na schůzi 

časopisu, která se koná vţdy v pátek od 13 hodin v počítačové učebně. 

 Pavla Dvořáková 
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POZOR, NOVÁ RUBRIKA! 

 

Krátká „úvodní řeč“: 

Zdravím všechny čtenáře! Jistě si říkáte něco jako „Pubertální výlevy moudré sojky? Kdo 

to, proboha, vymyslel?“ Já vám teď přináším odpověď. Rosická! Abych vám ale přiblíţila, o co 

tu vlastně jde, měla bych vám vysvětlit, co na téhle stránce najdete. Jistě jste si vichni všimli 

mých předchozíc článků ve všech částech časopisu. S tím je ale šlus, protoţe veškerou mou 

tvorbu nyní najdete zde, na této stránce. Je to tedy část časopisu, ve které si pokaţdé veznu do 

parády nějaké téma, zkritizuji ho a udělám si z něj srandu.  

Na závěr chci ještě poděkovat paní učitelce Dvořákové, která přišla s tak skvělým 

nápadem – psaní do časopisu, vám, kteří nás podporujete tím, ţe náš časopis čtete, a sobě za 

to, ţe jsem tak úţasně talentovaná! 

Kaţdý z nás se bojí třídních schůzek. Jak děti, tak rodiče i 

učitelé Pro velkou spoustu ratolestí je to něco jako soudný den. Buď 

budete frajer, nebo propadnete. Buď budete pochváleni, nebo biti. 

Ovšem ani pro rodiče to není nic příjemného, zvlášť kdyţ mají doma 

opravdového rebela. No usuďte sami, bavilo by vás poslouchat 

učitelčiny řeči o tom, jak moc je vaše dítko mentálně zaostalé? Ne- 

hledě na nebezpečí obvinění ze špatné výchovy... Coţ je zároveň důvodem pro strach ze 

strany učitelů. Nikdo, opakuji nikdo z nás nestojí o problémy s rozzuřeným otcem 

některého z dětí.  

 Natálie Rosická, 8.B 
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HÁDAJÍ SE: 

Wikipedia: „Já VÍM všechno!" 

Google: „Já NAJDU všechno!" 

Facebook: „Já ZNÁM VŠECHNY!" 

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!" 

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!" 

Jede blondýna autem po dálnici a bouchne do kamionu před ní nárazníkem. Řidič vystoupí, 

vytáhne ji ven, nakreslí na zem čtverec a řekne jí:  

„Stoupni si do toho čtverce a běda ti, jestli z něj vylezeš!" 

Blondýna si tedy do něj stoupne a čeká, co bude. Kamioňák vytáhne tyč a naštvaně jí rozmlátí 

nárazník. Podívá se na ni, ale ona se jen hloupě hihňá. 

„Ty se budeš ještě smát, jo?" 

Tak jí vymlátí přední sklo. A ona zase: "Hihihihi." Tak se naštve a úplně jí auto rozmlátí. Okna, 

kastli, prostě všechno. A ona záchvat smíchu. 

Kamioňák křičí: „Co se furt směješ?! To není tvoje auto, nebo co?" 

A ona na to: „Ale je, ale pokaţdý kdyţ jste se nedíval, tak jsem z toho čtverce vystoupila!" 

 

Co se stane ze Sněhurky, kdyţ 

strčí ruku do zásuvky? 

Popelka. 

  Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

  Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

  Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čtyřech. Co to je? 

Odpovědi naleznete na další stránce.  
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R.: Jak dlouho učíte? 

Pí uč. D.: 29 let. 

R.: Co učíte? 

Pí uč. D.: Učím všechno, dokonce i angličtinu. 

R.: Chodila jste jako malá do této školy? 

Pí uč. D.: Nene, jsem z Rakovníka. 

R.: Co byste změnila na této škole? 

Pí uč. D.: Vybudovat sportovní areál a oplocení. 

R.: Jakou třídu máte nejradši?  

Pí uč. D.: 2.A, tu kterou teď učím, a 6. třídu  

R.: Kolik vám je let? 

Pí. uč. D.: Asi 55 let   

R.: Děkujeme za rozhovor. 

 Saša Weisová, Víťa Zlámal, 7.A 

 

 

 

 

Správné odpovědi hádanek z předchozí strany: 

 Páv. 

 Měsíc. 

 Jezdec na koni. 



 PUBERTÁLNÍ VÝLEVY MOUDRÉ SOJKY  duben  2015 
 

 

Petr, 9.A: „Někam do Středomoří.“ 

Nikola, 7.A: „Do Karibiku.“ 

pí uč. Dvořáková: „Do Thajska a okolí, nebo do Jiţní Ameriky.“ 

Verča, 8.B: „Do Turecka.“ 

Martin, 7.A: „Na Havaj.“ 

p. uč. Hulín: „Do Ameriky.“ 

Matyáš, 7.A: „Někam na fotbal na Ligu mistrů.“ 

pí uč. Jílková: „Do Karibiku a otevřela bych si tam někde na pláţi ovocný bar.“ 

Víťa, 7.A: „Na cestu kolem světa.“ 

Nikol, 8.B: „Na Filipíny.“ 

pí uč. Beranová: „Na sever Kanady.“ 

? 

? 

? 
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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 květnové svátky! 

Redakce: Víťa Zlámal  Dan Mašek  

 Saša Weisová  Jára Veselý     

 Míša Tomanová  

 Naty Rosická  

 Kája Ševčíková  

   

   

 
Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů: 

str.6:  http://www.sportobchod.cz/s/hlavni-stranka-fotbaloveho-poradenstvi-801.  

str. 9:  http://www.zsrousinov.cz/tridni-schuzky. 

 


