
 

1. VYDÁNÍ        ZÁŘÍ 2017 

 

 
  Jak se učitelé  

a žáci těšili do 

školy? 

 

Co na sebe prozradily 

Krůtová a Hůlová? 

 

Co bychom si mohli zahrát 

při hodině OSV? 

Sportovní úspěchy 

našich žáků 

    Novinky ve    

světě hudby 
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Ahoj spolužáci, spolužačky a učitelé, 

tímto bych chtěla pozdravit všechny, co si tento časopis alespoň prolistují a podívají se 

na obrázky. Všichni víme, že začalo září a hluboko s Vámi všemi soucítím. Našli se však 

mezi námi jedinci, kteří se do školy těšili, ale o tom si budeme povídat později.       

Začal podzim, což jsme všichni zaregistrovali, protože taková zima v září nebyla už 

asi dlouho. Je to oblíbené období pro paní učitelky z výtvarného kabinetu na nošení listů. 

Vysušené, vylisované… stejně nakonec cestou do školy otrhané na jakémkoliv stromu.  

Snad se nad našim prvním vydáním časopisu alespoň trošku pobavíte, zkusíte nad 

něčím popřemýšlet nebo si taky trochu popláčete nad dnešní politikou.        

Společně s parlamentem druhého stupně Vám přeji hezké čtení. 

                                                                                               

  Šéfredaktorka  Bibi Thomková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                 

Na začátku září jsme položili několika žákům a učitelům otázku, která se na začátek 

školního roku hodí. Jak se těšili do školy. Vyzpovídali jsme kabinet matematiky a dějepisu. 

Jako první jsme zavítali do kabinetu dějepisu, ve kterém jsme otázku položili paní učitelce 

Halasové. 

 „Těšila. Nejvíce na to že mě nikdo nebude zkoušet z chemie.“ 

Samozřejmě jsme nemohli vynechat kabinet matematiky, kterou všichni tak milujeme, ve 

kterém nám dal odpověď pan učitel Javůrek.  

„Je fajn se vrátit po prázdninách do školy. Prázdniny jsou hezké, ale dlouhé. Těšil jsem se 

na nový kabinet, který je po rekonstrukci.“ 

Panu učiteli přejeme hezké přestávky v kabinetě a snad se i ty písemky budou v novém 

prostředí opravovat líp.  Nemohli jsme vynechat pana ředitele Ivana Součka, za kterým 

jsme se popravdě vydali s radostí.  

„Na kolegy a na stavební úpravy, které byly provedeny během prázdnin.“ 

 

 

Na stejnou otázku jsme se zeptali také několika spolužáků: 

„Moc ne, budu muset vstávat brzo a učit se. Těšila jsem se na kamarády.“  - Naty Krubová (8.C) 

„Těšil jsem se na kamarády a o něco méně na školu.“ – Šimon Kunkela (8.C) 

Je jasné, že učitelé měli trošičku obsáhlejší odpovědi. Ale snaha byla, spolužáci. To 

jestli jsme se do školy těšili nebo netěšili, nic nezmění na tom, že sem musíme od pondělí do 

pátku chodit. Teda nemusíme, ale všichni jsme spolehliví školáci, že?  Tak se hezky učte, 

abyste si ty další prázdniny zasloužili.  

      Bibi Thomková a Lukáš Burian 
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 Co se dá dělat. Začalo září a já zase usedla do školní lavice. Ráda si ale zavzpomínám, 

co jsem si o prázdninách užila. 

Letošní prázdniny byly opravdu skvělé. Každý večer jsem se těšila na další den. 

Chtěla bych Vám říct celé moje prázdniny, ale to bychom tu byli asi týden. Proto to lehce 

shrnu. Začátek mého lenošení začal pobytem u Terky, kde jsem nastartovala své volné chvíle 

a celý týden opravdu jen prokecala a prolenošila. Tento týden utekl jako voda – samé 

„ejchuchůjuchuchů” mě poslalo rovnou do Jizerských hor s babičkou a dědou. Chodili jsme 

tam na houby a koně (neboli borůvky). Hned jak jsem se vrátila z Jizerek, jela jsem na 

nejfantastičtější tábor na světě. Na Zvíkově jsem strávila 3 kraťoučké týdny, které jsem 

prožila s tou nejlepší partou. Byl to zážitek na celý život a nejraději bych tam byla celý školní 

rok. Vždy, když skončí tábor, je mi jasné, že se prázdniny neskutečně zkrátily, ale přeci 

jenom jsme se rozhodli jet ještě jednou (tentokrát s rodiči) do Jizerských hor. S mamkou  

a taťkou to nebylo jenom chození na vycházky, ale i tvrdé trénování třeba na další 10km 

závod. Samozřejmě jsme i relaxovali a příjemně tak zakončili to krásné dvouměsíční volno.  

         

Nicol Holečková  

 

  

 

  

       

 

 

 



5 

 

 

Dne 8. 9. 2017 se v Brně konala meziškolní soutěž s názvem „Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů“. Této soutěže se účastnila i naše škola, která se umístila na hezkém 25. 

místě z celkového počtu 44 škol. Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách, které všichni moc 

dobře známe z tělesné výchovy:  

 Sprint na 60 m 

 Skok daleký 

 Shyby na šikmé lavičce (2 minuty) 

 Skoky přes švihadlo (2 minuty) 

 Trojskok snožmo z místa 

 Kliky (2 minuty) 

 Hod medicinbalem za hlavu 

 Leh-sedy (2 minuty) 

 Hod kriketovým míčkem  

 Běh na 1000 m 

 

V těchto disciplínách naši školu reprezentovali:  Natálie Krubová, Marek Wágner, Nicol 

Holečková, Martin Jordán, Sabina Lukešová, Tomáš Berger, Hana Zimová a Štěpán 

Palata.            

                                                                                                    Adam Krutina  
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Naše třída se zúčastnila seznamovacího pobytu na Orlíku. 

Pan Sixta pro nás připravil zajímavý program plný her. Také jsme se vydali na prohlídku 

zámku Orlík a Schwarzenberské hrobky. 

Z pobytu jsme si všichni odnesli nejen řadu vzpomínek, ale i poučení. 

                                                                                                               Adam Svatoš 
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Mgr. Martina Krůtová 

Jaké školy máte vystudované? 

Po ZŠ jsem studovala na čtyřletém Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí.  

Po maturitě jsem studovala rok pomaturitní angličtinu, kterou jsem 

zakončila certifikátem. Následovala škola J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – 

pedagogická fakulta, bakalářský obor (3 roky) Anglický jazyk a literatura. 

Po bakaláři jsem pokračovala navazujícím magisterským studiem na stejné 

fakultě s oborem Výuka cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ – anglický jazyk. 

Oba vysokoškolské obory byly čistě v angličtině = přednášky, semináře, 

testy, zkoušky a dokonce i seminární a závěrečné práce. Anglicky na nás 

mluvili všude a začátky byly těžké, ale jen díky tomu dělám to, co tak 

miluji…  

 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka? 

Mám chytrého a zároveň poťouchlého papouška, pyruru hnědouchého. 

Říkám mu Babů. Umí se koupat v hlubokém talíři, rád se fénuje a ještě 

raději mi krade jídlo z talíře. 

 

Prozradíte nám, kolik je Vám let? 

Je mi tolik, kolik mi má být. Tudíž ideální věk. Příští rok mě čeká oslava kulatých třicátin. 

Narodila jsem se 4. 4. 1988 (tehdy bylo Velikonoční pondělí) a můj rodný list stále zdobí 

nápis Československá socialistická republika.   

 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

Nikdy se nevzdávej, pouč se z chyb, zvedni hlavu a jdi dál. Každý jsme strůjci svého štěstí! 

 

Co posloucháte za hudbu? 

Kdysi to byla rocková a punková hudba. Pokud bych měla jmenovat, tak Good Charlotte, 

Nirvana, Blink 182, Simple Plan, Linkin Park (od úplného začátku). Nikdy jsem nezanevřela 

na Jaromíra Nohavicu. Našla jsem si cestu i k popu, mix písniček co slýchávám z rádia. Dnes 

si ale s chutí pustím Adele nebo Emily Sandé. Takže poslouchám od všeho trochu. Záleží 

hodně na náladě! 

 

Jaký je Váš oblíbený film? 

Je jich hodně. Podivuhodný příběh Benjamina Buttona, Hvězdný prach a plno dalších filmů 

s podobně nápaditým tématem. Co ale miluji je tvorba Tima Burtona. Střihoruký Edward, 

Frankenweenie: Domácí mazlíček, Ukradené Vánoce, Mrtvá nevěsta a plno dalších. 
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Kolik máte dětí? 

Doma je mi kladeno na srdce, že ještě žádné, ale všude říkám, že 29! 

 

Co byste si koupila za 1 000 000,- Kč? 

Rozhodně by to byla dovolená v Karibiku s rodinou. A hodně dlouhá… 

 

Který předmět jste měla na ZŠ nejraději a který nejméně? 

Ajina byla vždycky nejlepší a dokonce jsem z ní měla lepší známku než z češtiny. Nejméně 

oblíbená byla chemie. Všechno jsme brali jen teoreticky a pokusy jsme žádné nedělali. 

 

Proč jste se stala zrovna učitelkou? 

Jedna velmi vzdělaná paní, která nás učila na vysoké škole, mě přesvědčila, že být učitelem 

není jen práce, ale poslání. Měla pravdu! Vidím to dnes a denně.  

 

Mgr. Lenka Hůlová 
 

Jaké školy máte vystudované? 

Od 1. do 5. třídy jsem chodila na 1. základní školu v Hořovicích, 

a následně jsem přešla do Hořovic na osmileté gymnázium. Po 

gymplu jsem nastoupila na pedagogickou fakultu ZČU v Plzni na 

bakalářský obor Učitelství biologie a výchovy ke zdraví – zde 

jsem ukončila bakaláře (3 roky), a poté jsem přešla na stejnou 

fakultu do Prahy na UK, kde jsem zakončila státními zkouškami 

dvouleté magisterské studium. 

…a nyní už jsem 1x za měsíc zase ve školní lavici… 

 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka? 

Mám suchozemskou želvu zelenavou, jmenuje se Marty.     

 

Prozradíte nám, kolik je Vám let? 

Za tři roky budu 5x starší, než jsem byla, když jsem nastoupila do 1. třídy… 

 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

I pád na hubu je pohyb dopředu. Život je jako bonboniéra – nikdy nevíš, co ochutnáš. 

 

Co posloucháte za hudbu? 

Nejraději poslouchám české kapely jako Xindl X, Chinaski, Vypsaná fixa, či Divokej 

Bill. Ze zahraničních interpretů si ráda poslechnu Ellie Goulding, Miley Cyrus, Alvaro 

Solera nebo třeba Sum 41. Nicméně jako táborové dítě (hrající na kytaru) jsem vyrostla 

na trampských písničkách a dodnes je to moje srdcová záležitost. 
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Jaký je Váš oblíbený film? 

Je jich více, nejoblíbenější je asi Pearl Harbor, Notting Hill, Sweeney Todd a Forrest Gump… 

 

Kolik máte dětí? 

28 půjčených, svoje zatím žádné… 

 

Co byste si koupila za 1 000 000,- Kč? 

Ty nejdůležitější věci se nedají koupit ani za milion korun…ale možná bych je investovala, 

aby vydělaly ještě víc. 

 

Který předmět jste měla na ZŠ nejraději, a který nejméně? 

Nejradši jsem měla rozhodně tělocvik a biologii. Moje největší noční můra byl dějepis. 

 

Proč jste se stala zrovna učitelkou? 

Od nástupu na základní školu jsem nikdy nepomyslela na to, že bych chtěla dělat něco 

jiného, šla jsem si prostě za svým dětským snem  ….a zatím rozhodně nelituji!

 

 

 



(Gato, Martin. 2016: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic; Rubico) 
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1. Opilý námořník 

STRUČNÝ ÚČEL HRY 

Během této hry se hráči na přeskáčku oslovují. Každý oslovený musí ihned zareagovat a oslovit 

dalšího hráče. Kdo se zapomene nebo osloví hráče, který ve hře nepokračuje, vypadává. Tuto hru pro 

mladší i starší děti lze hrát kdykoliv, když se sejde dostatečný počet hráčů; nejméně 6, ale počet mezi 

10 – 20 je ideální. Hra slouží k procvičování pozornosti a reakce. 

PRAVIDLA HRY 

Hráči se posadí nebo postaví do kruhu a po řadě se očíslují. Pak ten, který má číslo 

1, řekne: „Včera jsem viděl, jak se na palubě naší lodi potácí opilý námořník. Bylo 

to číslo … (například 3)!“ Hráč číslo 3 musí ihned zareagovat a říct: „Já pane? Já 

ne, pane! To námořník číslo … (například 7)!“ Na ta slova musí ihned zareagovat 

námořník číslo 7 a pomocí své formulky svést vinu na někoho dalšího. Není 

dovoleno vrátit „babu“ tomu, od koho jsme ji dostali. Tedy z našeho příkladu je 

jasné, že námořník číslo 3 mohl oslovit všechny kromě námořníka číslo 1. A 

námořník číslo 7 všechny kromě čísla 3. Hráč vypadává ze hry tehdy: když dost 

rychle nereaguje na oslovení; když osloví hráče, od kterého dostal babu; když 

osloví hráče, který již není ve hře. Poté, co nějaký hráč vypadne, pronese hráč, který byl na řadě před 

ním, zahajovací formulku a řekne číslo námořníka, který je stále ve hře. Dva poslední, kteří zbyli, jsou 

vítězové. Při této hře je třeba mluvit rychle a reagovat bez prodlevy. Sami uvidíte, že vteřinová odmlka 

je již důvodem k vypadnutí ze hry. 

TIP 

Tato hra může sloužit i k vzájemnému poznání hráčů, kteří se neznají. Místo čísel se námořníci 

oslovují jménem, což je nutí k tomu, aby si dobře zapamatovali jména ostatních. Je nutné dbát na to, 

aby se žádné jméno nevyskytovalo dvakrát (jinak zvolte třeba zdrobnělinu).  

2. Hra na lháře   

STRUČNÝ ÚČEL HRY 

Smyslem této hry je říkat pravý opak skutečnosti. Kdo si nedá pozor a řekne pravdu, 

má trestný bod. Tuto hru pro libovolný počet hráčů je dobré hrát tehdy, když hráči 

vědí, že spolu budou trávit delší čas. Tato hra pro hráče všech věkových kategorií 

slouží k procvičování pozornosti a bdělosti. 

PRAVIDLA HRY 

Pravidla této hry, jejíž trvání by mělo být tak 1-3 hodiny, jsou velmi jednoduchá. Na všechny otázky je 

třeba odpovědět přesně naopak, než jaká je pravda, případně cokoliv, co je lež. Stejně tak všechny 

oznamovací věty nesmějí „oznamovat pravdu“. Tehdy, když se nás někdo ráno zeptá: „Už jsi vzhůru?“ 

Odpovíme: „Ne, stále ještě spím.“ Na otázku: „Kolik je hodin?“ nesmíme říct pravý čas. V případě vět 

oznamovacích, pokud kamaráda shání Pavel, oznámíme mu, že ho shání Petr… Je jasné, že tato hra za 

chvíli způsobí chaos. Na druhé straně přinese mnoho legračních situací a rozhovorů. Pokaždé, když se 

některý z hráčů zapomene a mluví pravdu, získává trestný bod. Po skončení hry hráči řeknou podle 

pravdy, kolik trestných bodů mají, a ten, který nejčastěji mluvit pravdu, je prohlášen za Největšího 

lháře.



(Bílek, Jiří. 2009. Velké premiéry malých věcí; Fortuna Libri.) 
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NULA 

První vytištěný symbol nuly ve tvaru kroužku se objevil v roce 1247 v Čchin Tiou-šaově Matematice 

v devíti knihách. 

 

MAGGI 

Běžné pojmenování pro ochucovací přísadu do polévek vyráběnou v pevném skupenství pochází od 

jména jejího „vynálezce“ Švýcara Juliuse Maggiho, který se narodil v roce 1846. Byl podnikavý  

a jeho současníci ho považovali za největšího švýcarského mlynáře. V 80. letech 

19. století nastupovalo do práce stále více švýcarských žen a Maggiho napadlo 

ulehčit jim vaření pomocí polévek v prášku. V roce 1883 v jednom ze svých 

mlýnů začal připravovat hrachovou polévku v prášku a o 3 roky později 

vymyslel pro ochucení nejprve tekuté „maggi“ a později i pevné.  

 

KONZERVA 

První konzervu vymyslel pařížský cukrář Nicolas Appert v roce 1810  

na základě státní zakázky vyhlášené o rok dříve Napoleonem Bonapartem. 

Pracoval na problému už 15 let a podařilo se mu objevit způsob, jak 

uchovat potraviny (nejen) pro armádu v poživatelném stavu po dobu 

několika týdnů. Appert nalil uvařené jídlo do lahví s korkovou zátkou  

a láhve následně znovu povařil. Při ochutnávce po čtyřech měsících byl 

obsah poživatelný a Napoleon vyplatil cukráři slíbenou odměnu 12 000 franků. První plechové 

konzervy vymyslel v roce 1810 Angličan Peter Durand a již o tři roky později vznikla v Anglii první 

kometční konzervárna. Otvírač na konzervy byl vynalezen až v roce 1885, kdy 

se začaly vyrábět lehčí plechovky s nízkým okrajem. Jeho používání však bylo 

tak komplikované, že si zákazníci raději nechali konzervu otevřít hned 

v obchodě.  

 

KREDITKA 

V roce 1949 zjistil americký podnikatel Frank X. McNamara, že u sebe nemá hotovost na zaplacení 

oběda v newyorské restauraci. Musel zavolat manželce, která peníze přinesla. McNamara založil po 

tomto nepříjemném zážitku Diners Club, který vydával pro své členy první víceúčelovou úvěrovou 

kartu na světě. Její vydání přišlo na pět dolarů ročně a karta umožňovala platit jídla ve 27 restauracích 

v New Yorku a okolí. Společnost, která začala dobře prosperovat, 

prodalMcNamara v roce 1953 Ralphu Schneiderovi a Alfredu Bloomingdaleovi, 

kteří rozšířili platnost karet i na nákupy v obchodech. V roce 1955 se placení 

kartou stávalo stále běžnější a začaly vznikat další společnosti.
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Jsme ve věku, ve kterém nám slovo „politika“ jde takzvaně jedním uchem dovnitř  

a druhým zase ven.  Anebo se nad ní někteří smějeme. Spousta z nás si myslí, že politika je 

jen pro starší generaci.  Většina toto téma vnímá jako „nic důležitého.“  Ale opak je někdy 

bohužel pravdou. Politici zapomínají komunikovat s mladou generací. Nedávno jsem četla 

celkem zajímavý článek, kde padala otázka, jakou chybu dělají politici ve vztahu k mladým 

lidem. „Nejsou lidští a autentičtí.“  Většina z nich pro naši generaci představuje nezajímavé 

panáky v obleku, kteří jsou zcela odtržení od reality. Chybí tu charismatické osobnosti, které 

mají autoritu. Politici, kteří si jen stěžují a házejí chyby na druhé, přece nikoho nezaujmou. 

Takový je můj názor na současnou politiku. 

 Abyste však nezůstali jen u mého názoru, tak tady jsou i odpovědi některých spolužáků.  

„Takže dnešní politika... 

…je mi zatím jedno, jelikož je mi jen 14 a nezaobírám se tím.“ Saša Hájková (8. C) 

… je na nic. Použila bych i jiný slovo.“ Barbora Součková (9. A) 

…by mohla být lepší.“ Sabina Lukešová (8. C) 

…mě nezajímá, ale co občas vidím v televizi, je fakt strašný.“ Helena Adamecká (8. B) 

                                                                                                              

Bibi Thomková 
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ZAYN feat. SIA - Dusk Till Dawn    

SAM SMITH – Too Good At Goodbyes   

NIALL HORAN- Too Much To Ask 

AVICII feat. RITA ORA – Lonely Together 

MACKLEMORE feat. KESHA – Good Old Days 

NOAH CYRUS feat. XXXTENTACION – Again 

FERGIE feat.  AXL JACK – Enchanté (Carine)  

NICOL - Ztracená 
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…a mnoho dalších zajímavých článků 

                        Jak se povedl Halloween na Jungmannce? 

Fotografie nejlepších kostýmů! 

Článek o programu Radka Bangy ,,Nenech se ovládnout“ 

Co na sebe prozradí další učitelé? 

…a mnoho dalších zajímavých článků 

 


