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Milý čtenáři, je tu jiţ 9. číslo našeho časopisu!
Jako kaţdý měsíc, tak i v prosinci se na naší škole odehrálo mnoho akcí. Začínají
vánoční prázdniny, a abyste si připomněli naše učitele i o prázdninách, připravili jsme pro Vás
nejslavnější hlášky učitelů z druhého stupně. Samozřejmě, ţe Vás neobereme ani o anketu a
výlevy naší moudré sojky. V minulém čísle jsme Vás pozvali na naše školní trhy, v tomto díle se
dozvíte, jak tato akce probíhala.
Udělali jsme také rozhovor s paní učitelkou Dvořákovou. V naší škole a školce se stavil i
Mikuláš. Odehrál se mezitřídní turnaj ţáků z druhého stupně ve florbalu a turnaj ţákyň
v přehazované. Naši deváťáci se byli podívat i na veletrhu škol 2015.
A jak uţ jsem psala, blíţí se nám vánoční čas a určitě se uţ všichni těšíte, my v naší
redakci rozhodně ano! Za chvíli jsou Vánoce a s nimi přichází i předvánoční stres. Tak co, uţ
máte dárky? Rozhodně byste se měli stavit v OC Pivovar a hlasovat pro nejhezčí stromeček.
Naše školka se také připojila do soutěţe. Stromeček má číslo 8 – Večerníček a tento rok se
váţně povedl. Za celou naši redakci bych chtěla popřát veselé Vánoce a krásný nový rok a
hodně úspěchů v roce 2016. 

Barbora Krnáčová, 9.B
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P. uč. Volevecký
Po pracovním – v našem případě studijním týdnu bylo potřeba si trochu odpočinout.
….…ne, rozhodně to nebylo tak zlé, bylo tam moc fajn a studium nás bavilo tak, ţe bychom
pobyli i déle, nebo si něco podobného zopakovali. Kaţdopádně víkend byl moţností trochu se
porozhlédnout po Anglii a příleţitostí pouţít trochu více nabyté vědomosti v praxi 
Rozhodli jsme se, ţe si odpočineme i od ţenských – jsou to sice milé kolegyně, ale 5 dní je
5 dní………navíc jsou to učitelky 

– začíná příprava na víkend….čisté
nohy, to je základ 

Já jsem vyrazil hned v pátek večer po škole směr Londýn. Uţ asi 5 – 6 let si píšu
s kamarádem z Londýna a tohle byla první příleţitost se setkat i ve skutečnosti. Měl jsem trochu
obavy, zda budu zvládat hovory s rodilým mluvčím a zda bude vůbec o čem povídat…je to
trochu jiné neţ psaní… Zvědavost nakonec zvítězila a poučen o cestování po Londýně jsem se
opravdu dostal kolem 22. hodiny na místo určení – fakt jsem nikde nezabloudil  .
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Zmiňovaný kamarád měl na návštěvě i kamaráda a kolegyni z Dánska, takţe jsem vytvořili
zajímavou mnohonárodnostní skupinu. Po krátkém večerním povídání a nezbytném šálku
anglického čaje se šlo spát, neb v sobotu ráno jsme jeli „výletit“.
V sobotu ráno jsme všichni nasedli do kamarádova auta a vyrazili směr Bristol. Cestou jsme
se zastavili v malé vesničce Lacock, kde krom zajímavých starých domků stálo za zhlédnutí i
opatství, v němţ se točily části dvou dílů Harryho Pottera.

-typická ulička v Lacocku

– uvnitř opatství Lacocku

- ….a tady řádil Harry 

Z N A Š Í ŠKO L Y

prosinec 2015

– prostor, kde se točilo

– sice má do vrby daleko, ale nějako mi
to připomnělo „vrbu mlátičku“ 

– pohled na část opatství zvenku

Dále jsme pokračovali přímo do Bristolu, kde jsme vyzvedli kamarádovu matku a
společně jsme se vydali na terasu vyhlídkové restaurace na drink. Byl jsem v šoku, kdyţ
jsem se dozvěděl, ţe jeho mamince je přes 90 let... Takhle vypadat v tomto věku a mít
tolik energie………asi to nebyla učitelka 

– pohled z terasy restaurace na

- …a nezbytná popolední pohoda

most v Bristolu

s pěkným výhledem
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Z Bristolu jsme se vydali na zpáteční cestu do Londýna. Cestou jsme zastavili v městečku
Bath, kde jsme krom prohlídky města navštívili i zdejší vyhlášenou čajovnu, jejíţ součástí je starý
římský bazén. Po něm město nese i své jméno.

– a jsme ve městě Bath - původní
římský bazén – součást budovy
čajovny

– …a takhle tu vypadalo uvnitř
čajovny – trocha šoku z toho luxusu

– ….tenhle asi chvilku bloudil
(naštěstí tohle mě nepotkalo )

– procházka městem Bath a
zajímavý krytý most
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Pomalu se začínalo stmívat a my pokračovali ve zpáteční cestě. Za tmy jsme dorazili do
města Windsor….královna asi o naší návštěvě nevěděla, tudíţ nebyla přítomna. 
Prošli jsme večerní osvětlené město a následovala večeře na terase italské restaurace.
Nevěřil bych, ţe budu v Anglii ve 22 hodin v triku s krátkým rukávem a šortkách sedět venku a
večeřet, ale počasí přálo….. Po večeři ještě procházka městem – našli jsme i slavnou chlapeckou
střední školu Eton College a pak uţ směr Londýn. Dorazili jsme aţ kolem jedné po půlnoci, tak se
šlo hned spát.
Druhý den byl naplánován výlet směrem k Bournemouth – mému přechodnému bydlišti.
Počasí uţ zdaleka nebylo jako v sobotu, od rána pršelo. Plánovaná byla návštěva města Arundel –
údajně nejméně deštivého místa v Anglii…….a opravdu s příjezdem do okolí Arundel po dešti ani
památky. Následoval oběd, prohlídka města, katedrály a okolí hradu. Na vstup do hradu uţ
bohuţel nezbýval čas……..a pak uţ hurá „domů“ do Bournemouth.
– uvnitř
katedrály v
Arundel

– pohled na hrad při příjezdu do Arundel

–…a takové tam mají pěkné varhany
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-…alespoň část katedrály zvenku

- ….trochu namáhavé na krk, ale
stálo to za to

– ještě jeden pohled na hrad – na
prohlídku nebyl už čas….navíc
cena taky stála za to – skoro 400 Kč
jen do parku :-O
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- …a ještě nezbytný čajík a
nějaký mls před další cestou

Dorazili jsme kolem 17. hodiny. Chvilku jsem dělal průvodce já a pak uţ došlo na
loučení... Proţil jsem úţasný víkend s fajn lidmi. Obavy z případného neporozumění se
nenaplnily a krom toho, ţe jsme viděli zajímavá místa, jsem se i úţasně pobavil… Řekněte
sami….selţe vám navigace, projíţdíte prázdnou ulicí, kde u křiţovatky sedí na chodníku kočka.
Váš kamarád zastaví auto, otevře okénko a osloví onu kočku: „Omlouvám se, ţe ruším….nevíte
prosím,kudy pokračovat na….?“
A takových situací bylo jak na běţícím pásu ….Luciene, Mette a Hendriku, ještě
jednou díky za úţasný víkend.

- …„a mám i své první selfie

“
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P. uč. Hulín
Podobně jako celý zbytek naší skupiny i já jsem se vydal o víkendu z našeho dočasného
bydliště (Bournemouthu) poznávat jiné kouty Anglie. V sobotu ráno jsem vyrazil s dámskou částí
naší skupiny vlakem do Londýna.
Po dvou hodinách cesty jsem se na londýnském nádraţí Victoria station od dámské
skupiny oddělil a svůj den v Londýně si uţil jinak. Kromě klasické procházky středem města jsem
měl dva hlavní cíle. Prohlídku místních fotbalových stadionů, na kterých se hraje Premier League,
a potom také návštěvu London Eye (obří vyhlídkové kolo v centru města). To přišlo na řadu jako
první. Po zaplacení 26 liber (místo slíbených 12) jsem si vyčekal hodinovou frontu  a po
patnáctiminutové projíţďce mohl jít dál.
Druhým cílem byla návštěva stadionů Premier League. Chtěl jsem vidět 4 hlavní – stadiony
Chelsea, Arsenalu, West Hamu a Tottenhamu. Po několika hodinách hledání jsem našel stadiony
dva – Arsenalu a Chelsea. Takţe spokojenost 
Večer jsem se na nádraţí opět sešel s dámskou skupinou a po dvou hodinách jsme se
šťastně vrátili do našeho města. 
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Letošní devítky jely 2. prosince do OC Pivovar na veletrh škol 2015. Cílem veletrhu bylo
usnadnit ţákům volbu střední školy. Výběr byl velmi široký. Sešly se tam střední školy z celého
Ústeckého kraje. Burza škol se koná kaţdý rok, pokaţdé se konala na Střelnici aţ do letošního
roku. Kaţdá škola nabízela letáky a různé reklamní předměty. Například Gymnázium Česká
Kamenice rozdávalo náramky. Byly tam i různé firmy, které nabízely po úspěšném dokončení
střední školy práci. Mně jako deváťačce burza velmi pomohla.
Barbora Krnáčová, 9.B
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Všechny zdravím jménem 9.B! Jelikoţ jsme byli 4. 12., tedy na Mikuláše, vysláni do tříd
prvního stupně, abychom trošku postrašili děti, dostala jsem za úkol se o to s Vámi podělit!
Jako první jsme navštívili třetí třídy, kde jsme se podle slov učitelů moc nerozjeli, takţe děti
unikly peklu jen o vlásek. Kdyţ jsme ale viděli, ţe můţeme ještě trochu přitvrdit, odnesli to
druháci. Nejvíce líto mi bylo dětí ve školce, i kdyţ musím říct, ţe byly opravdu statečné, protoţe
skoro všechny podaly ruku čertům. Coţ nebyla ţádná sranda, na kostýmech jsme si totiţ dali
opravdu záleţet a přiznám se, ţe jsem se sama několikrát lekla. Dokonce i Mikuláše.
My jsme si to moc uţili a doufám, ţe i naši malí přátelé. Snad jsme nikoho z Vás nijak
nepoznamenali. Přejeme Vám veselé Vánoce, šťastný nový rok, hezké svátky a všechny tyhle věci!
Natálie Rosická, 9.B
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Dne 14. 12. se konal mezitřídní turnaj ve florbale. Turnaje se zúčastnilo 6 tříd: 9.A, 9.C,
8.A, 8.B, 7.A a 6.B. Třídy byly rozděleny ve dvou skupinách (A, B).
Do semifinále ze skupiny A se dostaly třídy 9.A se 7.A, vyhrála 9.A 6:0. A ze skupiny B se
do semifinále dostaly třídy 9.C a 8.B, vyhrála 9.C 5:4. Do finále tedy postoupily třídy 9.A a 9.C.
Turnaj vyhrála 9.A s výsledkem 5:2. Rozhodčí florbalu byl pan učitel Zelený.

Vítek Zlámal, 8.A

V pondělí 14. 12. se na naší škole odehrál mezitřídní turnaj dívek v přehazované a
chlapců ve florbalu. Přehazované se zúčastnilo celkem pět týmů. Týmy byly sestaveny z děvčat
z 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B. Ostatní třídy se nezúčastnily, protoţe buď nechtěly hrát, anebo neměly
dostatečný počet zájemkyň.
Zápasů se hrálo také pět. První místo získal tým 9.B a druhé místo vybojovala děvčata ze
7.A. Přehazovanou pískal pan učitel Dvořák.

Barbora Krnáčová, 9.B
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Ve středu 16. prosince na naší škole započaly vánoční trhy.
Dopoledne v 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení, kde se sešly všechny třídy 1. i 2.
stupně. Mohli jsme si poslechnout vánoční koledy podané našimi pěvecky nadanými ţáky. Pro
2. stupeň dopoledne pokračovalo vánoční hrou našeho divadelního krouţku. Podle slov ostatních
ţáků celé představení bylo povedené a za nás, jako herce mohu říct, ţe jsme si to náleţitě uţili,
jako vţdy!
Po skončení vánoční hry se ţáci ze tříd 9.A a 9.C střídali jako prodávajících na trzích.
Prodávaly se výrobky, které vyrobili naši ţáci – od hrníčků, věnců přes perníčky, keramické
nádoby a ozdoby aţ po přáníčka.
Trhy pokračovaly i ve čtvrtek, kde se jako prodávající vystřídali ţáci z 9.B. Také ve čtvrtek
se opakovalo představení vánoční hry, tentokrát v 15:30, hlavně tedy pro rodiče a příbuzné ţáků.
Všechny určitě potěšilo, ţe se sešlo tolik rodičů a my jsme si to mohli díky nim znovu uţít.
V pátek se konal doprodej výrobků pro naše ţáky.

Nikol Pospíšilová, 9.B
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Ahojda všem!
Posledně mi bylo řečeno, ţe moje pubertální výlevy nebyly dostatečně top, na čemţ velmi
utrpělo mé ego. Ovšem poslední dobou nemám náladu se nad něčím rozčilovat, protoţe za
týden jsou Vánoceee! A kvůli třetí světové válce... Ale budou Vánoceee! Takţe Vám alespoň
povím o tom, jak jsem se se svým supertýmem vydala do chodeb naší školy převlečená za čerta.
Začalo to zhruba po druhé vyučovací hodině, všichni byli nervózní a natěšení na slzy
malých, ubohých a vcelku nevinných dětí. Já nejvíc! První třída, do které jsme naběhli, si nejspíš
neuţila tolik jako ty ostatní, protoţe jsme všichni byli docela opatrní. Aţ kdyţ nám řekli, ţe
můţeme děti unášet, křičet a křepčit, rozjeli jsme to! Tolik slziček jsem snad za jeden den ještě
neviděla. Dobře, první stupeň byl ještě relativně v klidu, oproti tomu, co jsme rozpoutali ve
školce. Pro případ, ţe to některý z rodičů ublíţených dětí čte, hluboce se omlouvám.
A teď mě omluvte, musím zabalit dárky, protoţe Vánoce se blíţíííí!!!
Ahojky všem!

Natálie Rosická 9.B

KO MIKS
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„Pane učiteli, já si myslím, ţe si tu pětku

Pepíček ráno v pokojíčku brečí.

nezaslouţím!“ „Já také, ale šestky

Maminka za ním přijde a ptá se:

nemáme!“

„Pročpak pláčeš?“ A Pepíček
odpoví: „Zdálo se mi, ţe nám
shořela škola.“ Maminka na to:
„Vţdyť to byl jen sen.“ Pepíček
říká: „Proč si myslíš, ţe brečím?“

Víte, proč blondýnka nosí na
přechod seno? Jde krmit zebru.
Jdou dva policajti na obchůzku,
kdyţ tu jeden povídá: „Koukej,
chcíplej pták!“ Druhý policista si
zacloní rukou oči, vzhlédne k nebi
a povídá: „Kde?“
Jedině Bůh dokáţe chodit po
vodě, ale Chuck Norris dokáţe
plavat v betonu.

Sedí dva kámoši u jednoho doma:
„Ty, Pepo, ta tvoje tchýně je ale hnusná!“
„Tak jí nech a sněz jen brambory.“

KO MIKS
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Jelikoţ nám začaly prázdniny, přichystali jsme si pro Vás nejpouţívanější a nejvtipnější hlášky
učitelů z druhého stupně, abyste si je mohli připomenout i na Vánoce.

P. uč. Jiránek: Koho zabili?
Odstup Satane
Chcípni, mrcho
Bohamariaskarepanenkopodsrpenská, za co mě trestáš?!

Pí uč. Zimová: Uţ tady učím 3000 let
Ty si myslíš, ţe jsi neviditelná?
Já tě nevyvolám, ani kdyby tě do tý ruky kousal tygr.
To byla řečnická otázka, Maruš neruš.

Pí uč. Jílková: Ták…ţe
Never Ever!
Kuřátka

Pí uč. Dvořáková: Hej!
Já mluvim
Vy tady máte ale zadejcháno
Ehmm

Pí uč. Nováková: Čili..
Ale to je jen taková perlička.

Pí uč. Drobná: Máte to všechno v atlase.
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P. uč. Říha: Schovejte ty mobily, nebo vám je vyhodím z okna!

P. uč. Hulín: Děvčata..
Pište si jenom to tučný

Pí uč. Kirillová: Děcka..

P. uč. Dvořák: Najs pincou fajs

Pí uč. Prajzentová: Karle,
Prosim tě
Was machst du?
Vyndejte si ty vaše mp10

P. uč. Zelený: Přátelé,
Zahrajeme si florbal!

Pí uč. Beranová: Jujki

Barbora Krnáčová, 9.B
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Tentokrát jsme si pro vás do ankety připravili hned dvě otázky a ptali se hlavně dětí. Sami
si přečtěte, co nám odpověděli.

?

Co si rozhodně nepřejete k Vánocům?

?

Matyáš Struţinský, 8.A: „Asi psa. “

Vašek Sýkora, 9.A: „Lego. “

Verča Kříţová, 9.B: „Rozhodně nechci
rámeček s fotkou, protoţe jich mám tolik, ţe
se mi nevejdou na poličku. “

?

Natálie Rosická, 9.B: „Ebolu. “

?

Kristián Danko, 9.C: „Emmm, tebe. “

Linda Matfiaková, 9.B: „ Růţový
oblečení od mámy. “

?

KO MIKS

Jaký je váš nejvtipnější záţitek z dětství?

Karel Ţďárský, 7.A: „Kdyţ si Serafín
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?

rozbil hubu vo auto.“

?

Marek Vyhnal, 7.B: „Kdyţ jsem jako malá
kulička usnul na nočníku a byl silvestr. Do
teď si pamatuju, jak všichni zařvali šťastný
nový rok a já se lekl a vyskočil z toho
nočníku.“

Jirka Petocz, 4.A: „Hodil jsem z okna kečup a pode mnou
byl člověk. “

Natálie Rosická, 9.B: „Vidět
sestřenku zvracet během tanečku
Mickeyho Mouse.“

KO MIKS
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Kdyţ jsme přemýšleli, koho pro Vás vyzpovídáme tentokrát, napadalo nás, ţe paní učitelka
Dvořáková nám toho do časopisu ještě moc neřekla, a tak jsme se rozhodli, ţe si na ni připravíme
několik otázek.

R: Kdybyste měla umřít teď, nebo nikdy. Co byste si vybrala?
Pí uč. D.: Asi nikdy.
R: Jak se budou jmenovat vaše děti?
Pí uč. D.: Holčička bude Rozárka a kluk nevím.
R: Jak dlouho vám trvalo se naučit německy?
Pí uč. D.: Učila jsem se jí od 4. třídy, pak celou střední a asi jeden semestr na vysoké škole.
R: Jaký nejlepší dárek jste kdy dostala?
Pí uč. D.: Jako malá jsem dostala tabuli na hraní a docela velkou.
R: Umíte lyţovat?
Pí uč. D.: Nikdy jsem na tom nestála.
R: Jakou hudbu posloucháte?
Pí uč. D.: Mám ráda české kapely a speciálně Mňágu a Ţďorpa a Sto zvířat.
R: Co si přejete k vánocům?
Pí uč. D.: Já nemám ţádný velký přání. Tak látkovou tašku, balzám na rty a hodnou třídu.
R: Jaká je vaše vysněná dovolená?
Pí uč. D.: Thajsko!
R: Jaký čaj máte nejraději?
Pí uč. D.: Bílý čaj.
R.: Děkujeme.

?
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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 veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016!
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