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 Tak jsme tady zas! A s radostí vás vítáme jiţ u 11. čísla našeho školního časopisu! Tento 

měsíc se toho u nás ve škole v podstatě tolik nedělo. Hlavním tématem byl zápis, který se moc 

povedl a z něhoţ děti odcházely nadšené. Dále je tu článek o besedě se členem městské 

policie, který nám povyprávěl o drogách, šikaně a o tom, jak se máme chovat v davu. 

Za to je tentokrát opravdu nabitá rubrika Tvorba našich ţáků, kde najdete spoustu 

slohových prací na téma půlnoční hvězdy. Svým příběhem nám přispěl také Kuba Kříţ, který 

sepsal vyprávění o tučňákovi Tučtučovi. A v neposlední řadě si můţete přečíst charakteristiku 

v podání Natálie Rosické, která měla za úkol napsat o svém kamarádovi. 

Přinášíme vám také obsáhlý rozhovor s panem učitelem Voleveckým, kterého jsme 

odchytili, zrovna kdyţ měl docela napilno, ale přesto nám odpověděl na všechny dotazy, které 

se týkaly jak práce, tak jeho ţivota. Nechybí tu ani nějaké ty vtipy, a jelikoţ v únoru byl 

Valentýn, ptali jsme se ţáků naší školy, jak by si ideálně představovali tento den. Odpovědi jsou 

opravdu zajímavé a snad vás pobaví.  

 

Za celou redakci vám přeji příjemné počtení. 

Karolína Ševčíková, 9. B 
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26. a 27. 1. 2016 navštívil naši školu člen městské policie. První den měl přednášku pro 

třídu 8.A, která byla o drogách. Říkal nám, co máme dělat, kdyţ se setkáme s drogami, a ţe 

bychom se jim měli vyhýbat, ale to vám řekne kaţdý. Policista nám toho řekl mnohem víc a ke 

všemu měl alespoň jeden příklad, dokonce i z jeho ţivota nebo práce u policie. Po konci 

přednášky jsme dostali malé, dá se říct komiksy s krátkým příběhem o drogách. 

Druhý den měl pan policista přednášku pro třídu 8.B, která se týkala šikany. O jejich 

přednášce nám řekl Martin Kramer: „U nás v 8.B proběhla přednáška o šikaně. Povídali jsme si o 

druzích šikany, jak se jí vyhnout, popřípadě co dělat ve chvíli, kdy se staneme obětí šikany. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, o kterých někteří z naší třídy nevěděli. K závěru jsme 

od policisty dostali malé kartičky s krátkým příběhem o šikaně.“ 

V devátých třídách bylo pro změnu téma chování v davu. Deváťáci se dozvěděli, jakým 

způsobem je ovlivňuje jejich okolí a jak se nenechat strhnout davem lidí k vandalismu a 

podobným činnostem.  Všem ţákům se přednášky líbily a dozvěděli se spoustu nových věcí. 

-Karolína Ševčíková, 9. B,  

Vít Zlámal, 8. A
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Dne 3. února se na naší škole konal den otevřených dveří. Tuto akci ovšem nikdo z rodičů 

nevyuţil a školu si prohlédli aţ na zápise. Dne 5. února se v dopoledních hodinách (ještě před 

zápisem) k nám na školu přišly podívat děti z bynovských školek. Děti si s paní učitelkami 

prohlédly první stupeň a také druţiny. Moc si to uţily. Mnohé z nich jsme poté potkaly s rodiči na 

zápise. 

5. února se konal zápis dětiček do prvních tříd. Přišlo jich 52, a proto byla samozřejmě 

pomoc od našich deváťáků nutná. Ţáků z devítky přišlo taky hodně, tak se rozdělili do dvou 

skupin, jedni byli ve třídách a vítali rodiče s dětmi a druzí v druţině, kde čekali, neţ bude volná 

třída, aby tam mohli poslat dalšího předškoláčka.  

Naši deváťáci byli sice dobří opatrovatelé, ale bez pomoci učitelů by to rozhodně nešlo. 

Dávali na ně pozor pí uč. Jiránková, pí uč. Šedivá, pí uč. Vodičková, pí uč. Rajsíková a jako jediný 

zástupce muţské části učitelů byl přítomný p. uč. Volovecký. Budoucí ţáky naší školy jsme 

samozřejmě nemohli nechat o hladu, a tak jim naše šikovné deváťačky napekly něco málo 

perníčků, a dokonce tam nechyběly ani dva druhy moc dobrých buchet! Děti si odnesly pamětní 

list a malý dárek. 

 

-Tereza Vostradovská, Barbora Krnáčová, 9. B 
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Zdravíčko všem, které zaujal nadpis mé další dávky velmi inteligentního humoru na 

úrovni. Dnes si povíme (nebo spíše zanadáváme) o okresním kole olympiády z češtiny. 

Samozřejmě, ţe jsem se přihlásila, jen abych si šplhla u učitelky, to je jasné. Bohuţel jsem 

ale nepočítala s tím, ţe by se mi mohlo podařit to vyhrát. No nic, stalo se, takţe jsem musela 

přijmout výzvu a vyrazit na vyšší level! Nebyla jsem sama z naší školy, kdo postoupil. Můj největší 

rival – říkejme mu třeba Fanouš, samozřejmě postoupil také. 

No nic, se zahořklým obličejem a tradičně „obrovským“ nadšením jsem se v den D 

dovalila na magistrát, kde se ona soutěţ konala. Nebyla bych to já, kdybych nepřijela pozdě. Aby 

toho ale nebylo málo, dokonce jsem se i špatně zapsala, takţe jistá ţena nemohla rozlousknout 

moje jméno. Nevadí, jelo se dál! 

Jako první nás čekala gramatická část soutěţe, coţ jsem vzdala hned na začátku. Doufala 

jsem, ţe mě zachrání část slohová, jenţe téma slohu znělo „Nejlepší maska“. Coţe?! Kdo pro 

boha tohle vymýšlel?! 

Nemyslete si ale, ţe mě to nějak zaskočilo nebo ţe bych se dokonce lekla. Tak zkušený 

slohař jako já zvládne všechno! Psala jsem tedy o tom, ţe úsměv je ta nejlepší maska a ţe kdyby 

se kaţdý z nás smál, všechno by bylo mnohem lepší. Super nápad, ţe? Ano. Jenţe na 

olympiádách a ostatních formálních soutěţích prostě neměl šanci obstát, zvlášť kdyţ se jeho 

opravování ujala ta nejzamračenější porotkyně. 

Takţe jako vţdy, zas a znovu vyhrála tuctovost a průměrnost a já se umístila někde mezi 

šestým a jedenáctým místem. Jedinou mou útěchou bylo to, ţe Fanouš skončil ještě hůř neţ já a 

vsadím se, ţe slečna, která obsadila první místo, přitom popisovala svoji masku kočičky, ve které 

jako malá chodívala na karneval. 

-Natalie Rosická, 9.B 
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Barevnou krajinu nyní zahalila tma. Zdá se, ţe vše utichlo a místo pomalu svírá temnota. 

Stíny s lehkou váţností vytváří jiný svět, zatímco většina tvorů usíná v tom svém. Mnoho z nich se 

obává, ţe černota noci je můţe ohrozit. 

Zavane silnější proud půlnočního větru. Slabě zakvílí a několik malinkatých větviček i listí 

se přes sebe naţenou, čímţ vytvoří strašidelné zašustění. Mraky se dají do pohybu a náhle cosi 

osvítí celou, dosud nezajímavou hladinu jezera uprostřed tmavého lesa. Nyní uţ není obyčejnou. 

Silná záře hvězd, které před malou chvílí byly osvobozeny oblohou, se nyní odráţí na poklidné 

vodě jako jedno mocné světelné město. 

Tím, ţe stojíme uprostřed přírody, která nikdy nezaţila zničující ruku člověka, ji dělá čistou 

a neposkvrněnou. Půlnoční hvězdy se kvůli tomu mohou vyobrazit ve své pravé síle. Jen málo 

z nás si všimne, jakou moc můţe mít opravdová noc. Všechno není tak tiché a chmurné, jak se na 

první pohled zdá. Kdyţ si to uvědomíte, pochopíte, ţe tím, ţe zapadne slunce a ukončí se den, 

začíná pravý ţivot. Stíny nejsou jen zlé, ale mohou být také tajuplné a krásné. Otevřete oči a 

můţete spatřit, jak tma spolu se zářícími maličkými tanečnicemi na obloze dokáţe být 

dechberoucí a odhaluje skutečnou podstatu lesního světa. 

Vţdy kdyţ se cítím nejistě, vztyčím hlavu vzhůru směrem ke světelnému nebi a mám 

pocit, jako kdyby se mi do ţil vlévala nová energie. Čerpám potřebnou sílu k bití mého srdce 

z půlnočních hvězd. 

-Nikol Pospíšilová 

Jdete po pláţi a dýcháte mořský vzduch. Přes den je tu slyšet řev a naráţení vln do útesu, 

ale teď v noci pláţ působí úplně jinak. Je něco kolem půl dvanácté. Jdete o samotě, ale stejně 

víte, ţe přítomnost někoho dalšího by narušila tento magický okamţik.

Moře se klidně vlní a tiše šumí. Sednete si jen tak na molo a nohy spustíte dolů. Kdyţ 

vzhlédnete k nebi, spatříte něco, čeho si běţně vůbec nevšímáte. Dnes jste však na výjimečném 

místě a všechno je tu jiné neţ ve městě.

Jirka, 8.C: Colgate 
Mirek, 8.C: Curaprox pí uč. Prajzentová: Signal 
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Jen tak tam sedíte a nebe poseté hvězdami vás doslova hypnotizuje. Jsou úplně všude. 

Celé nebe září. Milióny světélkujících hvězd jako by se teď zjevily právě pro vás. A přitom jsou 

vidět skoro kaţdý den. Ale nikdy předtím vás tak neokouzlily. Některé svítí méně, některé více.  

Dohromady to do sebe zapadá jako mozaika. V tom reji můţete spatřit Velký vůz. A kdyţ 

se po nebi přesunete o kus dál, vidíte i Malý. V hlavě si mezi hvězdami spojujete vlastní obrazce. 

Měsíc také svítí jasně, pravděpodobně je úplněk. 

A najednou vám vítr rozfouká vlasy a rozbouří vlny, které šplouchají aţ na molo. Říkáte si, 

ţe uţ je asi na čase odejít, ale stejně tam ještě chvíli sedíte a pozorujete to nepřeberné mnoţství 

hvězd, které jako by křičelo, ať neodcházíte. Kdyţ se zvednete a popojdete po pláţi o kus dál, 

musíte znovu zvednout hlavu. V tu chvíli je vám jasné, ţe se sem zítra vrátíte. 

-Karolína Ševčíková 

 

 

Jakmile den ustoupí noci, světlo tmě, můţeme na nebi vidět první hvězdy. Princezny a 

páţata rozjasňují smutnou noční krajinu. S trochou představivosti lze celou scénu přirovnat ke 

královskému bálu. Velké i menší, zářivější i ty smutněji vyhlíţející si uţívají noční zábavu. Scházejí 

se, baví, společně na obloze vytvářejí rozmanitá souhvězdí. 

Nejkrásnější dáma večera je jistojistě Polárka, Večernice, jak ji někteří nazývají. 

V černočerné tmě jako spolehlivý kompas udává směr zbloudilým duším. Vţdy na sever, radí. 

Všechna nebeská světélka zelenají závistí pokaţdé, kdyţ se objeví. Jakmile den odbije půlnoc (a 

to uţ spousta tvorů dávno spí) začíná ta pravá podívaná. V tuto pozdní hodinu je totiţ bál 

v plném proudu. Měsíc, král noci, do dvanácté procházel mezi princeznami, vybíral tu pravou. 

Avšak jak se říká, přebral a zůstal opět sám. Přesně o půlnoci se proto zastaví uprostřed tanečního 

parketu a smutně pozoruje zářivé slečny.  

Ve skrytu své duše ví, po které touţí. Polárka by se přeci po jeho boku vyjímala nejvíce. 

Bedlivě ji sleduje „jedním očkem“, avšak nemá odvahu vyzvat ji k tanci. 

A tak to jde den za dnem, nebo spíš noc za nocí. Hvězdičky se pyšně naparují před svým 

pánem, který je odsouzen zůstat na věky sám. Ale právě díky němu se na konci dne starého a na 

začátku rána nového můţeme kochat takovou nádherou. 

-Aneta Kudrnová 
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Půlnoční hvězdy jsou jednou z nejkrásnějších věcí, které znám. Pokaţdé, kdyţ jsem přes 

noc kdekoliv na vesnici nebo mi městský smog výjimečně dovolí sledovat je, zůstanu zaujatě stát 

pod oknem. V teplé letní noci neznám lepší lék na nespavost, neţ poloţit se venku na záda a jen 

tiše sledovat.  

V půlnočních hvězdách vidím celý svůj ţivot. Tisíce očí noci ze mě nespustí pohled, jenţ 

ve mně čas od času vyvolá pocit viny za vše, co se v nich ukrývá. Kaţdá hvězda je jako jeden 

člověk, kterého jsem zklamala, on zklamal mě nebo jsme o sebe přišli jinak. Jsou tam všechny ty 

otázky, které sami sobě často pokládáme, ale nedovedeme si odpovědět. A kdo ví, moţná i 

odpovědi na kaţdou z nich se skrývají někde hluboko ve hvězdách, v noci. V srdcích kaţdého 

z nás. 

Některá z nich je blíţ, některá dál. Některá jasně září, naproti tomu jiná je sotva vidět. Ale 

kaţdá z nich symbolizuje časový úsek, pocit, osobu... Nebo třeba konkrétnosti, jako jsou šedo-

zelené oči upřeně sledující kaţdý můj nejistý nádech, kaţdý můj krok. Oči, jejichţ výraz se jen 

zřídkakdy změní. A to se smíchem, který by obměkčil i tu nejtvrdší, nejstudenější duši. Hvězdy 

jsou jako poslední objetí děvčete vašich snů, které ovšem slíbilo, ţe se vrátí pro další. Jsou stejně 

daleko a nedosaţitelné, ale jejich obrovskou krásu si pamatujete do konce svého ţivota. Stejně 

jako kaţdý její dotyk, slovo, vůni. 

Schovává se mezi nimi kaţdý pocit, který se mi kdy dostal pod kůţi. Je tam ţárlivost, 

smutek, vztek, kapka té beznaděje, ale i věci jako štěstí. Kaţdá sotva viditelná hvězda je jako 

kaţdá slza, která ukápla díky těmto citům. 

Jen ta nejkrásnější, největší a nejjasnější mi připomíná štěstí a člověka, který se mi při 

tomto slovu vybaví. Člověka, jehoţ hlas přebije ten v mojí hlavě a ze slov pochybností a nejistoty 

vykouzlí slova podpory a důvěry. A to je ta nejdůleţitější, nejnádhernější hvězda. 

-Natálie Rosická 

 

 

Tatínek mi vţdycky říkal, ţe kdyby se mi něco stalo, tak tam na mě počká. Tam, na obloze 

v městečku těch, kteří uţ nejsou mezi námi a hlídají své pozůstalé jako stráţní andělé. Jen zřídka 

ho vidíme přes den, protoţe je přirozené světlo, ale oni i přesto vidí na své milované a v noci 

dávají také pozor, oni totiţ nikdy nespí. 
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Je to městečko, jako ţádné jiné, plné radosti a bez starostí. Zdejší stráţník jménem Měsíc 

chrání a obchází mezi příbytky, ale vţdy jakmile padne půlnoc, zastaví se na sídlišti s názvem 

Velký vůz a klidně pohlíţí do rozsvícených domečků, jak jsou všichni spokojení. 

Měsíc je vysoký mladý muţ s pletí bělejší neţ list papíru, tak černými vlasy jako havraní 

křídla, lehce propadlými tvářemi připomínajícími mělké moře, ale jeho oči nejsou tak obyčejné. 

Kdyţ je městečko zhaslé (je tedy den), má křišťálově modré knoflíčky, a kdy je rozsvíceno (noc), 

má tmavě modré aţ do černa kamínky.  

Kdyţ však čas rychle uběhne, postupně světélka ubývají a Měsíc střídá stráţ s vévodkyní 

jménem Sun, která si zaslouţila své jméno podle svých dlouhých zlatavých vlasů, krásné tváře a 

optimismu, který kaţdého zahřeje.  

-Nikola Bajsciová 

Moje oblíbená osoba se jmenuje Klement. Dobře, kecám, jeho pravé jméno je Pepa, ale 

je fakticky boţí! 

Je to trpaslík, stejně jako já. Shodou okolností to, stejně jako já, stále popírá. Nejspíš 

potřebuje čas, aby se s tím dokázal vyrovnat.  

Klement má fialové vlasy. Ne, váţně! Miluje fialovou a pod záminkou sázky se obarvil. 

Jsem si jistá, ţe to chtěl udělat uţ dávno, ale neměl na to koule. 

Má velká, hnědá očka, která se moc ráda koukají do těch mých. Bohuţel ta má oční 

kontakt nesnesou, z čehoţ bývají jeho veliká kukadla smutná. Nezajímá mě to, to já jsem ta 

hlavní princezna. 

Jeho úsměv je super-mega-ultra boţí věc. Je tak dokonalý, ţe by měl být zapsán jako 

ohroţený druh. Tak boţí, ţe by Klement měl chodit do nemocnice smát se na lidi, protoţe by je 

to vyléčilo. Září mezi vším tím smutkem kolem nás jako pouliční osvětlení v zimní večery. 

Vţdycky kdyţ se usměje, moje srdíčko o kus poskočí. Ale nebudeme to přeslazovat.  

Chodí do posilovny, ale zatím je to docela slečna. Myslím, ţe se jednou nakorbí a třeba 

bude vypadat aspoň tak dobře jako já.  

Co se chování týče, jsme naprostá dvojčata. Neexistuje snad ani jediná věc, na které 

bychom se neshodli. Tak to dopadá, kdyţ se potkají dva dokonalí lidé. 

-Natálie Rosická, 9.B 
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V minulém čísle jsme vám ukázali některé povedené výkresy, které vytvořili ţáci 5.B pod 

vedením pana učitele Voleveckého. Inspirovali se uměním australských domorodců. Nyní ve 

svém putování světem postoupili o kousek dál a podívali se do Afriky mezi kmen Masajů.  
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Jakub Kříţ ze 6.A sepsal s menší pomocí pár svých kamarádů příběh o tučňákovi 

Tučtučovi. Podívejte se na pár prvních kapitol, v příštích číslech vám přineseme pokračování. 

                             

 Kapitola 1                        

Byl jeden tučňák jménem Tučtuč a ten měl kamaráda Kubu. Kuba a Tučtuč byli nejlepší 

kamarádi na celém světě. Jenţe je dělilo to, ţe Kuba ţije v Česku a Tučtuč na Antarktidě. Měli se 

hodně rádi a Kuba za ním jezdil jednou do roka, jenomţe uţ nemají peníze. Kuba brečel, ţe letos 

za Tučtučem nepojedou. Kuba byl tak smutný, ţe mu napsal dopis na adresu: 

tučňák Tučtuč 

Ledová 18 

Tučňákov 5           

Antarktida   10979 

 

Byl to pohled s tučňáky. Jenţe nevěděl, ţe na Antarktidě nemají poštu, a tak dopis nikam 

nedošel. Kuba byl smutný, ţe dopis, co poslal, nikam nedošel. 

 

Kapitola 2 

Pak rodiče Tučtuče měli další děťátko jménem Tučík , Kuba se s ním hned skamarádil, 

jenţe Tučík byl moc malý na to, aby si s nimi hrál. Další den šli poprvé do moře. Bylo to super!!! 

O rok později uţ si s nimi mohl hrát i Tučík, ale i přesto ţe uţ si s nimi mohl hrát, byl 

smutný, protoţe nemohl do moře, ale asi tak za tři měsíce bude moct, protoţe je napůl 

přepeřený.   

O tři měsíce později uţ byl Tučík přepeřený, a tak uţ mohl do moře. Byl z toho hróózně 

nadšený. Takţe druhý den šli Kuba, Tučtuč a Tučík do moře. Tučík byl tak rád, ţe je v moři. 

Ale uţ musel domů, protoţe se stmívalo. Maminka ho hned poslala do postele. Druhý den 

hned ráno šli do moře, ale ve dvanáct hodin musel Kuba domů na oběd. Měli guláš s hranolky. 
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 Kapitola 3 

 Tučík a Tučtuč taky šli na oběd. Měli ryby a škeble. A po obědě šli s Kubou ven k moři. 

„Byl to báječný den,“ řekl Kuba. Tučtuč a Tučík s tím souhlasili a šli domů, protoţe uţ byl večer. 

Hned jak přišli domů, museli do postele. Druhý den hned ráno šli ven surfovat. Surfování je 

super! Tentokrát měli oběd uţ v deset hodin, aby mohli být déle venku, ale stejně museli být 

doma ve dvacet hodin. Pak měli večeři a pak museli jít spát, protoţe druhý den byl Silvestr. Na 

Silvestra měli připraveného hodně jídla, například brambůrky, chlebíčky, tyčinky a také pití: 

limonádu, šampus, pivo. 

Jediný, kdo vydrţel do půlnoci vzhůru, byl Kuba, protoţe Tučtuč vydrţel jen do jedenácti 

hodin a Tučík jen do deseti hodin. Byli vzhůru do půl jedné. A potom jenom zzz. 

Pak uţ nechtěli za ním jezdit, protoţe to stojí moc peněz, a tak se za ním přestěhovali. 

Kuba byl hróózně nadšený. Cesta byla dlouhá. Nejlepší den byl hned ten první, protoţe hned jak 

si Kuba vybalil, tak šli do moře si zaplavat. Voda šplouchala jako nikdy předtím, kdyţ byli v moři.  

„Byl to super den,“ zvolal Kuba, kdyţ šel do postele, a pak uţ bylo jenom slyšet Kubovo 

chrápání. 

Druhý den Kuba vstal aţ v 11 hodin.Ve 12 hodin měli oběd a ve 13 hodin uţ byla slyšet 

voda Tučtuč byl ve vodě jako první a Kuba jako druhý a Tučík aţ jako třetí, ale nevadilo mu to. 

Ve 21 hodin uţ museli do postele, Kuba byl tak unavený, ţe hned usnul. Následující ráno bylo 

krásně, Kuba poprvé poznal, jaké je první letní ráno na Antarktidě. Kuba byl plný energie.  

„No zrovna moc teplo tady není,“ řekl Kuba, „u nás je teda teplejší počasí v létě, ale i tak 

je to tu v létě pěkné.“ Na konci léta si Tučtuč našel tučňáčci jménem Tučinka .O dva týdny 

později měli svatbu. Měli pěkné pozlacené prstýnky,.pak měli dítě jménem Pingu. 

Za pět dní měl Tučtuč narozeniny. Tučtučovy narozeniny byly úţasné, dostal nové 

surfovací prkno, čepici, šálu, boty a brusle na led. Měli krásný dort ve tvaru tučňáka a úţasnou 

limču. „Jsou to nejlepší narozeniny na světě,“ zvolal Tučtuč a byla to pravda. Druhý den šli 

surfovat a Tučtuč se poprvé svezl na novém prkně. Tučtuč řekl: „To prkno je fajný!!! Jezdí se na 

něm jako na obláčku.“ A pak si to prkno půjčil Kuba a pak Tučík a nakonec Pingu. Všem se líbilo. 

O dva týdny později měl narozeniny Tučík. Tučík dostal surfovací prkno, bundičku, 

kalhoty a překrásný dort ve tvaru autíčka. K pití měli Kofolu a úţasnou limču. Další den šli 

vyzkoušet Tučíkovo surfovací prkno na moře. „To prkno je úţasné,“ zvolali všichni najednou. Pak 

šli domů na večeři. Po večeři napsali babičce. „A šup do postele,“ řekla maminka.  

Ráno maminka udělala k snídani míchaná vajíčka. Kuba se zeptal mamky, jestli by mohl 

hrát fotbal. Maminka Kubovi odpověděla, ţe kdyţ si najde nějaký fotbalový klub, tak prý hrát 
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můţe. A tak po obědě Kuba, Tučtuč, Tučík a Pingu vyrazili hledat nějaký fotbalový klub. Potom, 

kdyţ přišli domů, pomáhali Kubově mamince péct povidlový koláč. Večer, kdyţ koláč upekli, šli 

se všichni dívat na hokej Česko vs. Německo. Nakonec vyhrálo Česko 4:2. Slavili dva dny od 

konce zápasu. 

 

Kapitola 4 

O pár dní později si Kuba, Tučtuč, Tučík a Pingu našli fotbalový klub TJ UNION DĚČÍN, 

tak tam šli a zeptali se, jestli sem mohou chodit hrát. Pan trenér řekl, ţe ano, ale ţe musí platit 

sedm set korun na půl roku a padesát korun jako příspěvek a ţe si musí koupit kopačky, chrániče 

a štulpny. 

-Jakub Kříž, 6. A 
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R: Jaký předmět učíte nejraději? 

P. uč. V.: Ono to není ani tak o předmětu jako o ţácích. Mě víceméně baví všechny předměty, 

pokud to baví ţáky a jsou ochotní spolupracovat a něco dělat. 

R: Máte raději puntíky nebo prouţky? 

P. uč. V.: Puntíky. Prouţky zesilujou a já uţ jsem dost silnej. (smích) 

R: Máte nějaké domácí mazlíčky?  

P. uč. V.: Já mám mazlíčky pouze ve škole. 

R: Kdybyste měl umřít, bylo by to teď, nebo nikdy? 

P. uč. V.: Kdyţ vidím, jakým směrem se všechno vyvíjí, tak asi radši teď neţ nikdy. 

R: Jaký je váš oblíbený film? 

P. uč. V.:Těch je strašně moc. Hodně mám rád historické filmy. 

R: A co třeba Titanik? 

P. uč. V.: Titanik zrovna ne, to je takovej aţ moc velkej slaďák. Líbil se mi Forrest Gump, líbilo se 

mi Vykoupení z věznice Shawshank, Zelená míle, ale mám rád i dobrý detektivky. 

R: Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?  

P. uč. V.: S čerty nejsou ţerty. 

R: Co jste chtěl dělat za povolání, kdyţ jste byl malý? 

 P. uč. V.: Kdyţ jsem byl ve třetí třídě a všichni spoluţáci chtěli být traktoristy, kosmonauty, tak já, 

kdyţ se nás paní učitelka ptala (a já jsem jako malý dítě miloval filmy), tak jsem chtěl dělat 

uvaděčku v kině, abych kaţdej film mohl vidět víckrát. To si pamatuju. A to jsem teda paní 

učitelku doslova konsternoval, protoţe jsem se neučil špatně, tak čekala nějakej vznešenej cíl a 

tohleto ji teda zaskočilo. 

 R: Věříte v Boha? 

 P. uč. V.: Ne. 

 R: Jakou střední školu jste studoval? 

 P. uč. V.: Ţelezniční stavitelství 

 R: Na co jste v ţivotě nejvíc pyšný? 

 P. uč. V.: Asi na to, ţe se snaţím chovat nějak přímo a nejsem křivej 

 R: Děkujeme, nashledanou. 
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Jak si představujete ideálního Valentýna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kříţová, 9. B: „Jenom bych leţela 

u televize a nic nedělala.“ 

Richard Mašek, 4. B: „Aby kaţdej kluk 

měl holku a dal jí hezkej dárek.“ 

Natálie Rosická, 9. B: „Jen já a moje 

osudová láska…Takţe jen já.“ 

Dominika Bártová, 4. A: „Mně by stačilo, 

kdyby mi dal kluk malou kytičku.“ 

? 

? 

? Denisa Černá, 8. B: „Aby mi kluk přinesl 

růţi.. Ne, spíš čokoládu.“ 

Petr Čapek, 9. B: „Počítač, svíčky, 

jídlo.“ 
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Kdyţ Chuck Norris řekne ruce vzhůru, tak je 

zvedne i had. 

Přijde malý Pepíček domů z 

fotbalu a povídá: "Tati, dal jsem 

dva góly!!!" "A jak to dopadlo?" 

"1:1" 

„Pane číšníku, nešlo by to kuře dopéct?“ 

„Zdá se vám nedopečené?“    

„No, nevím, zobe mi brambory z talíře.“ 

Víte kolik je na světě zatáček? Dvě! 

Doprava a doleva! 

Dva studenti ve studovně: "Co to 

čteš?" 

- "Kvantovou mechaniku." 

"A proč ji drţíš vzhůru nohama?" 

- "A není to jedno?" 

Učitel k ţákovi: "Časuj nám 

sloveso chodit!" 

"Chodím... chodíš... chodí..." 

"Rychleji!" Pobídne ho učitelka. 

"Běţím... běţíš... běţí..." 
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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. 

Těšíme se na vás v dalším čísle! 
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