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Karolína Ševčíková, 9.B
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Vítáme vás v našem květnovém díle. Tentokrát jsme pro vás připravili opravdu spoustu
zajímavých článků o všem moţném, co do naší školy přinesl měsíc květen.
Jako první tu pro vás máme kratší shrnutí toho, jak proběhlo vystoupení divadelního
krouţku, který vystupoval v Jílovém. Dále tu také máme články z dějepisné olympiády, o
dokumentu o Filipínách, na kterém byly šesté a sedmé ročníky v kině, a také stručný popis
ohledně dravců, kteří navštívili naší školu.
Dále si můţete počíst o dění a různých akcích v druţinách, konkrétně o turnaji ve
vybíjené, čarodějnickém reji a také o olympiádě. Osmá třída se byla podívat na děčínském
úřadu práce a dozvěděli se něco o volbě povolání a střední školy. Můţete si pročíst stručný
článek o Nicholasu Wintonovi, muţi který zachránil nespočet dětí. Na dokumentu spojeném
s besedou, které se týkaly ţivota a zásluţných činů právě tohoto muţe, byly v kině osmé a
deváté ročníky.
A dále tu máme horkou novinku. Naší školu poprvé a určitě ne naposled, navštívil rodilý
mluvčí z Ameriky. Jak kurz vypadal, můţete vidět v článku Natálie Rosické, která byla z celé
akce velmi nadšená. Jako v kaţdém čísle tu jsou moudra Moudré Sojky a také nějaký ten
rozhovor, tentokrát s paní učitelkou Kirillovou. A rozhodně nesmějí chybět vtipy ani anketa.

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.
Nikola Bajcsiová, 9.B
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Prvního května se v Jílovém oslavovalo jaro, láska a podobné radosti. Byly tam stánky,
atrakce pro děti, sbory, přehlídka motorek a další skvosty. Náš herecký krouţek si proto řekl, ţe
tam nesmí chybět, a tak jsme přijeli malinko obohatit program. Zahráli jsme představení jménem
Mafie, pak také TV Noha, jeţ zazářilo uţ mnohokrát v minulosti, třeba jako jedno z představení
na galavečeru Studenti sobě, kam se, jen tak mimochodem, tento ročník znovu vracíme. Sklidili
jsme veliký úspěch a pro herce to byla další skvělá zkušenost!
-Natálie Rosická, 9. B

Naše škola se kaţdoročně účastní spousty různých olympiád i soutěţí. Matematických, z
českého či anglického jazyka nebo také z dějepisu. Tak jako se loni vybraní ţáci osmých tříd
vydali bojovat o první místo v dějepisné soutěţi s názvem Historie a současnost Děčína a okolí,
tak i v měsíci duben, přesněji 21.4., výherci školního kola vyrazili obhájit své třetí místo z
minulého roku. Zatímco tenkrát se akce konala v hotelu Belveder, letos se vše odehrálo na
krásném děčínském zámku.
Naši studenti, nadšenci do dějepisu, vyrazili uţ brzy ráno plní nadějí na výhru. Jakmile
dorazili na místo a soutěţ začala, byli velice zklamaní, protoţe zjistili, ţe pořadatelé rok od roku
zvyšují obtíţnost. Ze začátku tedy náš elitní tým obsazoval poslední příčky, avšak po třetím
soutěţním kole, které bylo plné rozmazaných obrázků a odkrývaček, zabojoval a ze smutného
desátého místa vyšplhal aţ na ne tak ošklivé místo páté. Třetí pořadí se jim bohuţel obhájit
nepovedlo, ale za snahu si zaslouţí pochvalu. Příště uţ je nahradí dnešní osmáci a ti se rozhodně
cítí na výhru!
-Aneta Kudrnová, 9. B
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Ve středu 4. 5. 2016 navštívili ţáci 6. a 7. tříd kino Sněţník. Šli na naučný dokument o
Filipínách. Bylo to o tom, ţe jeden člověk jel s televizním štábem do Filipín, ochutnával tam různé
pochoutky, procházel různá posvátná místa, hledal v lese malá, velká, jedovatá a nejedovatá
zvířata. Byl to dokument od časopisu Koktejl. Bylo to velice zábavné. Pořadatelé k programu poté
do školy dodali učební materiál.
-Jakub Kříž, 6. A

V úterý 10. května připravila obecně prospěšná společnost Zayferus pro naše ţáky a ţáky
ZŠ Vojanova výukový program věnovaný dravým ptákům a modernímu sokolnictví. Při úvodní
části programu si děti dravce zblízka prohlédly, dozvěděly se hodně zajímavých informací a své
znalosti si hned vyzkoušely v kvízu o drobné ceny. Děti mohly vyhrát nejen pexeso, pohlednici či
kalendář, ale také si jeden z výherců mohl zkusit vypustit a zase přivolat luňáka. V hlavní letové
části program sokolnictví předvedli divákům dravce při volném letu, několik ukázek cvičení těchto
ptáků a především dravce při lovu s uţitím maket jejich přirozené kořisti.
-Mgr. David Jirák a Tereza Vostradovská, 9. B
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19. dubna uspořádaly paní vychovatelky z naší školní druţiny turnaj ve vybíjené. Vše
začalo v půl druhé v tělocvičnách a děti se velmi bavily. Na prvním místě se umístilo oddělení
paní vychovatelky Tesařové. Na druhém místě děti, které vedla paní vychovatelka Marková, a
v závěsu na třetím místě bylo oddělení paní vychovatelky Chrustové, v jejímţ oddílu jsou
nejmenší děti, ale i tak dokázaly porazit oddíl paní vychovatelky Marešové, která však ţáky velmi
motivovala a i přes prohru se radovali z vydařeného zápasu.

Další akcí v druţině byl čarodějnický rej, který se uskutečnil 28. dubna. Děti v kostýmech
přišly do tělocvičny, kde byl připraven program. Tancovalo se a poté šli všichni ven, aby si opekli
buřty. Děti mají takové akce rády, a tak nám sdělily, ţe příští rok se na čarodějnice v druţině zase
těší a ţe v blízké době je čeká ještě pyţamový den.

Poslední akcí, kterou vychovatelky pro děti připravily, byla olympiáda. Nejednalo se však o
klasickou olympiádu. Uskutečnila se 24. 5. a šlo o soutěţení v různých zajímavých disciplínách,
např. hod do kýble, skákání v pytlích, hod na čarodějnici apod.. Jednotlivé vychovatelky měly svá
stanoviště a děti se postupně ke kaţdému z nich dostaly.
-Karolína Ševčíková, Barbora Krnáčová, 9. B
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Dne 10. 5. a 25. 5. se ţáci osmého ročníku zajeli podívat na pracovní úřad v Děčíně, kde
měli přednášku o volbě povolání.
Jako první jsme se dozvěděli, podle čeho bychom si měli vybírat budoucí povolání, a také
to, ţe si máme vybírat povolání, která nás budou bavit.
Ke konci jsme si mohli vzít tři dvojlisty s povoláními, která bychom chtěli v budoucnu
dělat. Na dvojlistu byly napsané vlastnosti, schopnosti, vzdělání a další věci, které potřebujeme
k danému povolání.
- Vít Zlámal, 8. A

Na dokument o Siru Nicholasu George Wintonovi se šly dne 13. 5. podívat třídy 7., 8. a
9. ročníků. Dokument nám ukázal, jaký Nicholas byl, a řekl nám vše o jeho dobrém srdci, které
zachránilo 669 ţidovských dětí. Děti zachránil převozem vlakem do Velké Británie. Bohuţel
největší počet dětí nestihl převést kvůli začátku druhé světové války.
Po konci dokumentu nezůstalo skoro ţádné oko suché. Také jsme měli moţnost zeptat se
na různé otázky o panu Wintonovi. Jedna z otázek byla, zdali ještě ţijí některé děti, které se
povedlo zachránit. Těmto dětem se přezdívá Wintonovy děti a v České republice jich ţije ještě 8!
Mě osobně dokument velmi zaujal, ale ještě víc se mi líbil Nicolasův příběh!
-Vít Zlámal, 8. A
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V týdnu od 16. do 20. května naši školu navštívil pan Noah Krause z Wisconsinu v USA.
Jeho úkolem bylo zdokonalit angličtinu našich ţáků formou zábavných her. Děti byly nadšené uţ
od první hodiny, jejich slovní zásoba se prý velmi obohatila, také díky výletu do lesa, kde měly
hledat různá slova. Ţáci tvořili dvě skupiny, sedmáci a osmáci dohromady první asi o 24 členech,
deváťáci pak tu druhou, dvacetičlennou. Celý týden stál okolo 625 korun a všichni si Noaha tak
oblíbili, ţe ho v pátek nechtěli pustit domů, a dokonce dostal několik menších dárečků. Oni na
oplátku získali certifikáty se svými jmény jako vzpomínku na absolvování kurzu. Pro velký úspěch
se uvaţuje o opakování kurzu příští školní rok.
-Natálie Rosická, 9. B

Z N A Š Í ŠKO L Y

květen 2016

Během výchovy k občanství se ţáci 7.B seznámili s politickým ţivotem. Povídali jsme si o
politických stranách, volbách a jejich průběhu a principech. Někteří ţáci jiţ sice s rodiči u voleb
byli, ovšem nikdy si sami nevyzkoušeli, jaké to je zaškrtávat na hlasovacím lístku svého favorita,
stát za plentou a vhazovat obálku do urny. Proto jsme se rozhodli si vše nanečisto vyzkoušet.
V první hodině si ţáci „zaloţili“ své politické strany. Neměli ovšem zcela volnou ruku, vše
měli ztíţeno tím, ţe jim byl zadán směr, jakým se ve svém předvolebním programu musí ubírat.
Všechno ovšem zvládli perfektně a vytvořili si krásné plakáty. V další vyučovací hodině se svým
programem seznámili ostatní spoluţáky, své plakáty ve třídě vylepili a kaţdý si tak mohl vybrat
stranu, s jejímiţ názory nejvíce souhlasí. Zvolili jsme volební komisi a celou třídu proměnili ve
volební místnost. Ţáci si vyrobili i vlastní občanské průkazy, kterými se u komise museli
prokazovat. Sedmáci si tak vyzkoušeli volby téměř se vším všudy. Všichni se velmi dobře bavili a
svých rolí se zhostili velmi svědomitě.
- Mgr. Pavla Dvořáková
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Jack Smith z 6.A se zajímá o skládaná díla z barevných papírů, zvaná origami. Rád takto
tráví svůj volný čas a velmi se mu daří. Se svými výbornými výrobky se přišel pochlubit a my se
rozhodli, ţe je zveřejníme v časopise, protoţe velmi obdivujeme jeho trpělivost a šikovné ruce.
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Třída 5.A si pod vedením paní učitelky Krejčíkové vytvořila vlastní horoskop. Nová
znamení ţáci charakterizovali obecným povídáním, podrobněji potom rozepsali jejich silné a
slabé stránky, někteří také připsali, co má člověk narozený v daném období rád. Znamení bylo
opravdu mnoho, vybrali jsme proto ta nejpovedenější. Ovšem ţádný z výtvorů, který se k nám do
redakce dostal, nebyl odbytý nebo bez originálního nápadu.
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- Marianne Smith, 5. B
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Zdravím všechny své oblíbené čtenáře! Jelikoţ se nám blíţí konec školního roku (fňuk) a
následující číslo bude poslední, chtěla bych sesmolit něco speciálního pro vás, mé milé fanoušky,
jeţ zchvátilo trápení, nebo si s něčím nevědí rady, protoţe jsem to v podstatě já, kdo všechny
dohnal k zaloţení školního časopisu a tedy zároveň stojí za tímhle průšvihem.
Dávám vám tedy jedinečnou moţnost svěřit se téměř odborníkovi se svými problémy.
Můţe to být jakákoliv lapálie. Od nudle z nosu na rukávu, přes nohu v kanále, daňové úniky,
mrtvé morče nebo neznámého smradu v pokoji, aţ po zlámané nehty nebo bolestivé rozchody.
Pro vaši představu, zde je příklad „přiznání“, které mi můţete posílat nebo házet do schránky pro
školní časopis, jeţ se nachází ve vestibulu školy.

„Milá, jedinečná, vtipná, úţasná a okouzlující Sojko… Jmenuji se Milada, chodím do třetí
třídy a mám veliký problém. Včera, kdyţ jsem přišla domů, můj kluk Mylan mi napsal na
fejsbůku, ţe mě uţ nemiluje. Prý mu řekla Eryka, ţe se líbí ségře její kamarádky a on s ní začal
chodit přes internet. Mám velké trápení, protoţe Mylan mě ve škole tahal za vlasy, coţ znamená,
ţe se mu líbím. Poraď mi prosím, jakého smajlíka mám dát za srdcervoucí zprávu, abych ho
dostala zpět. Miluji ho víc, neţ své předcházející čtyři kluky. Moje srdce pláče a rve si vlasy. Bolí
to, děkuji.
-Míla, 9 let.“

Přiznání a problémky mi můţete psát i anonymně, pro zachování důstojnosti a serióznosti
poškozeného. Také, pokud nebude zbytí a napíšete mi své trápení prostřednictvím internetu,
stačí pěkně poprosit a vaše jméno bude nahrazeno nějakým náhodným jménem, nebo úplně
vynecháno.

ZÁ B A V A , A N KE TA , R O ZH O V O R
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Paní učitelku Kirillovou můţete z naší školy znát jako učitelku, která vyučuje převáţně
první stupeň a na druhém stupni ruštinu. My jsme jí poloţili několik otázek a vy nyní máte
moţnost poznat ji z trochu jiné stránky, neţ jste zvyklí.

R: Jak se máte?
Pí uč. Kirillova: Dobře, děkuji.
R: Máte ráda bagety?
Pí uč. Kirillova: Čerstvé ano.
R: Jak dlouho tu učíte?

?

Pí uč. Kirillova: Na této škole 10 let.
R: Jak dlouho učíte celkově?
Pí uč. Kirillova: 29 let.
R:Kde jste učila dříve?
Pí uč. Kirillova: Dříve jsem učila v Moldávii a taky jsem cestovala.
R: Máte nějakého mazlíčka?
Pí uč. Kirillova: Nemáme, ale plánujeme štěňátko boxera.
R: Čaj, nebo káva?
Pí uč. Kirillova: Čaj, nejlepší černý s mátou.
R: Jaký pouţíváte šampón?
Pí uč. Kirillova: Z Aloe Vera
R: Jakou máte velikost nohy?
Pí uč. Kirillova: 37
R: Jaké oči se vám nejvíce líbí?
Pí uč. Kirillova: Na barvě nezáleţí. Především musí být veselé.
R: Jak by vypadal váš vysněný muţ?
Pí uč. Kirillova: Já uţ takového mám a jsem s ním 30 let.
R: Děkujeme, na shledanou.
-Nikola Bajcsiová, 9,B
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Učitel na hodině matematiky se ptá:
„Kdybych měl v levé ruce sedm
pomerančů a v pravé ruce osm
pomerančů, co bych měl?“
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Které zvíře se i po smrti 500x
otočí?
Grilované kuře!

A Pepíček se hned hlásí: „Velké ruce!“

Manţel: „Ty máš tak krásné nohy.
První: „Tak kolik?“

Úplně jako srnka…“

Druhý: „Dvacet.“

Manţelka: „Děkuju za lichotku.“

První: „A co dvacet?“

Manţel: „Ale já ti nelichotím, tak

Druhý: „A co kolik?“

křivý a chlupatý!“

Had v ráji svádí Evu: „Evo, vezmi si jablko,
poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým.“

Víte, jak se pozná opravdová blondýnka

Eva: „Nevezmu.“

jiţ ve škole?

Had: „Vezmi si jablko, budeš jako bůh.“

Kdyţ učitelka smaţe tabuli, ona

Eva: „Nevezmu.“

vygumuje sešit..

Had se zamyslí a říká si: „Vţdyť to je
ţenská.“ A povídá jí: „Evičko, vezmi si
jablíčko, nejsou vněm ţádné kalorie.“
Chramst….

Jedou tři policajti na loďce. Kolik se jich
utopí?
Šest. Tři hned a tři při rekonstrukci nehody...
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Kdybyste měli s jedním učitelem z naší školy uvíznout ve výtahu, koho
byste si vybrali a proč?

?

P. uč. Volovecký: „Hulín nebo Gajdoš,
dobře si s nimi rozumím.“

Hanka Martinová, 6. A: „Já nevím,
asi Dvořáka, je fajnej.“

Mirek Skopal, 9. C: „Já nevím, tady
nejsou výtahy.“

?

Pan učitel Hulín: „Paní učitelku
Dvořákovou, protože je nejmladší a
docela hezká. “

Sára Štípková, 6. B: „Dvořákovou,
protože je příjemná a chová se dobře.“

Petr Jelínek, 7. B: „Jiránka, protože
Paní učitelka Beranová: „Dvořákovou,

je nejvíc v pohodě.“

vzhledem k tomu, že jsme se narodily ve
stejnej den a jsme úplně stejný, i když ona
by tam vlastně chtěla teplo a panikařila by.
Tak radši s Dvořákem, protože je to stejných
šest hvězdiček jako já.“

?

leden 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.

Těšíme se na vás v příštím čísle!
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