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                                                                                                                                                     obrázek Matěj Říha 

Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. 

Video uvedl můj oblíbený youtuber -  muž, který natáčí videa na youtube. Bylo to názorové video                            

o Vánocích. Říkal, že mu lidi připadají ve vánočním čase děsně falešní a že proto nemá Vánoce moc rád.           

V některých věcech jsem s ním nesouhlasila, ale v některých ano. Myslím si, že tento den by neměl být 

jediný v roce, kdy se všichni budou chovat hezky a usmívat se. Radost a úsměv k tomu všemu taky 

samozřejmě patří, ale proč se tak někteří lidé chovají jen o Vánocích? Když se máme rádi, přece 

nepotřebujeme pouze jeden den v roce na to, abychom si společně sedli ke stolu, na němž bude kapr, řízky, 

klobásy a salát a říkali si, jak moc se milujeme. Na to máme přece celý rok. Celých dalších 364 dní. Když 

mám někoho hodně ráda, mohu mu říct - miluji tě - jen tak. Nepotřebuji k tomu stromeček a dárky. Tak proč 

se lidé k sobě nechovají hezky po celý rok a nechávají si to, někteří, jen na Vánoce ?          Jana Hovorková                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Číslo 1                                     

Ročník osmý                    

Školní rok 2014/2015 ZŠ TGM Dolní Bousov 

ŠKOLÁK 
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Hvězda                                                               

U nás doma ještě není stromeček, ale až 

tam pověsí mě, hvězdičku zlatou, rozzářím 

jim celý dům. Já jsem sice malá hvězda, 

ale velmi šikovná.            Eva Štěpánová 

 

Betlém                                                        

V Betlémě je Josef, Marie, Ježíšek…  Je to tam 

nádherné! A ta vánoční vůně! Krásná atmosféra. 

Prostě úžasné. Na Betlémě je nejhezčí, že se všichni 

přišli podívat na zrození malého Ježíška, který 

v jesličkách spí a směje se na svět.    Eva Štěpánová 

 

Vánoční miniatury 

Hvězda                                                                                                                                                

Jsem na obloze a hezky svítím. Jmenuji se Siréna. Má 

sestra se jmenuje Laura. Mám také sestřenku, kterou moc 

nevidím, protože ona je stále na stejném místě. Jmenuje se 

Severka. My všechny dohromady se sejdeme v jeden jediný 

den. Na Štědrý den. A  společně si popřejeme vše nejlepší 

k Vánocům.                                                  David Dlask 

 

Dárky                                                                  

Na Vánoce nesmějí chybět dárky. Bez 

dárků by Vánoce nebyly vánoční. Každý 

rok se jich nemůžu dočkat, protože to je 

překrásné. Když dárky rozbaluji, tak jsem 

šťastný.                                  Patrik Nosek 

 

Koledy                                                                             

Koledy se vždy mají zpívat o Vánocích. Bez nich by to nebyly 

Vánoce. Já sama ráda zpívám vánoční koledy. Nejvíc se mi 

líbí koleda Nesem vám noviny.                Lucka Knoblochová 

 

Ježíšek                                                

Ježíšek je nej chlap, protože nosí dárky 

malým i velkým, dětem i dospělým. Děti ho 

mají nejradši. Ježíšek je určitě nej, i když 

ho nikdo neviděl.           Lukáš Semecký 

 

Ozdoby                                                                                                                                                             

U nás doma je všechno 

nazdobené od začátku 

prosince. I venku máme vše 

nazdobené. Každý večer nám 

svítí celý dům. Je to nádhera! 

Denisa Třísková 

 

Vůně                                                                                                                                        

OVánocích jsou vůně 

krásnější než někdy jindy.       

A hlavně tam, kde si lidé 

pomáhají, je vůně nej-

krásnější a nejpříjemnější.        

Daniel Lopušanskyj 

  

Anděl                                                                                                                                                                         

Snesl se na zem anděl. Přinesl nám pohodu, radost a štěstí. A pak odešel po cestičce orámované hořícími 

svíčkami. Nakonec se vzbudím a zjistím, že to byl jen sen. Nebo ne?                                Nicole Kačurová 

 

Sníh                                          

Každý rok padám na zem. 

Děti si ze mě dělají koule      

a házejí je po sobě. Také si 

stavějí sněhuláky. Ale vím, 

že jsem pěkně studený. 

Patrik Zoufalý 
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Svíčky                                                                                                                                               

Moc se mi líbí, když se skořápkové lodičky, které mají 

místo stožáru svíčky, pohupují po kouzelném rybníčku. 

A když jednu z těch svíček na Štědrý večer sfouknete a 

budete si něco přát, jistě se to splní. Jen musíte věřit.                                                              

Nicole Kačurová 

 

Stromeček                                                       

Ahoj, já jsem stromeček. Na 

Vánoce mě každý rok ozdobí. Moc 

se mi líbí, když na mě dají 

takovou špičatou věc. Říká se jí 

hvězda a většinou je zlatá. 

Nesnáším, když na mě dají svíčky, 

protože můžu začít hořet. Ale líbí 

se mi, když dají pod mé větve 

dárky.        Denisa Řezáčová 

 

Stromeček                                                                               

Já si Vánoce bez stromečku neumím představit. 

Zdobíme ho se sestrou samy den před Štědrým 

dnem, jen se světýlky nám pomáhá táta. V domě 

voní jehličí smrku a já tu vůni  mám ráda.           

Katka Špytková 

 

 

 

Anděl                                                            

Anděla si představuju jako nádherné 

stvoření s plavými vlasy a sněhobílými 

křídly, které může pouze na Vánoce a 

na Mikuláše sestoupit na zem. A kdo ví? 

Třeba má každý svého Anděla.                                 

Katka Špytková 

  

 

Jak peču cukroví                                                                                                                        

Nejraději na Vánoce peču sladké cukroví. 

Připravím těstíčko, rozválím, vykrájím různé 

tvary a pak honem na pekáč. Když  ho potom 

vytáhneme z trouby, musí hezky vychladnout. 

A pak honem na stůl!      Monika Šemberová 

 

Dárky                                                                                                                                                

Dárky jsou nejlepší. Vždycky se těším, jak 

otevřeme dveře do obýváku a já jako první vidím tu 

hromadu. Já mám vždy rozbaleno jako první. 

Pokaždé dostanu nějaké oblečení a další pěkné 

věci.    Jan Merva 

  

Dárek                                                                                                                                               

Ahoj, já jsem dárek a prodávají mě v obchodě. Když si mě 

někdo koupí, tak mě zabalí do vánočního papíru a čekám 

na Vánoce. Pak si mě rozbalí. Hurá, už jsou Vánoce! 

Konečně se podívám na svět a děti si se mnou budou hrát! 

Tomáš Novák  

 

Věnec                                                    

Každý rok kupujeme věnec. Vánoce bez 

věnce si neumím představit. Slouží k tomu, 

že se čtyři neděle před Vánocemi zapálí 

jedna svíčka a každou neděli další. Když 

hoří poslední svíčka, zbývá už jen týden do 

Vánoc.                          Kamila Kučerová 

 

Rolničky                                                        

Rolničky zvoní krásným tónem. Každá 

rolnička má jinou melodii. Všecky 

zvoní překrásně.           Katka Orlická 

 

 

 

Cukroví u nás 

doma peču jen 

já. Je to pěkná 

práce, ale po 

dvou hodinách 

mě to přestane 

bavit, proto 

volám babičce, 

ať napeče taky. 

Vždycky 

perníčky 

chutnají.        

Klárka 

Oudrnická 

 

                                       

Štědrovečerní večeře je 

velmi neobvyklá, protože 

večeříme už v pět hodin. 

Máme nazdobený stůl a 

jíme kapra, řízky, klobásy 

a máme bramborový 

salát. Bez toho by to 

nebyly ty pěkné Vánoce.             

Lucie Hercíková 

 

Kapr                                                                                                                                                                             

Tento příběh je o tom, jak mě snědli. Ale vezmeme to od začátku. Ještě před třemi dny jsem si plaval v rybníce. 

Ale to se včera změnilo. Chytil mě nějaký rybář a strčil mě do tašky. Jeli jsme autem. Po dlouhé době jsme 

zastavili. Rybář mě vytáhl a nechal mě plavat ve vodě až do rána. Ráno mě vytáhl z vody a položil mi hlavu na 

špalek. V tu chvíli jsem si řekl: „Tak, a teď je se mnou konec.“ Pak už si nic nepamatuji. Ale myslím si, že mě 

usmažili a na Štědrý den snědli. Doufám, že hodovníkům budu alespoň chutnat.                      David Dlask 
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Prstýnek pro maminku 

Jednoho dne si nás táta zavolal do ložnice. 

Když jsme se sestrou přišly, táta se zeptal: 

„Bude se takový dárek mámě líbit?“ a 

otevřel malou krabičku. V ní byl nádherný 

prstýnek. My se sestrou řekly jednohlasně, 

že se jí bude hodně líbit. Ještě k tomu dodal, 

že nesmíme mámě nic říct, že to má být 

překvapení. Nadešel Štědrý večer. Když 

jsme otevřely dveře od našeho pokoje, kde 

stál náš krásný vánoční strom, rychle jsme 

se rozeběhly k dárkům. Až tam zbyl jenom 

poslední. Sestra ho vzala a podala mamince. 

Když ho mamka rozbalila, měla ve tváři 

nádherný úsměv, na který už nikdy v životě 

nezapomenu. Táta jí potom řekl, že 

prstýnek koupil on jenom pro ni. Maminka 

byla radostí bez sebe a byla ráda, že na ni 

tatínek myslel.    Alexandra Havrylyuk, 7. B                                                         

 

 

Žádný ježíšek neexistuje! 

Psal se rok 2007. Byl temný večer a já se zrovna 

koupal. Vylezl jsem dřív, protože jsem se chtěl 

podívat, jestli mi už Ježíšek nadělil dárky pod náš 

stromeček. Jenže když jsem otevřel dveře, stalo se 

něco strašného. Bylo mi do breku. Viděl jsem mámu, 

jak dává dárky pod stromeček. A v tu chvíli mi došlo, 

že žádný Ježíšek neexistuje. Tím dnem skončilo moje 

dětství. Celé Vánoce jsem měl zkažené.                                         

Lukáš Rosecký, 7.B                                                                  

 

   Nemůžu se dočkat! 
     Na Vánoce se těším. Vždy měsíc předem odpočítávám dny. Ale dny pomalu utíkají a já jsem  čím 

dál víc nedočkavější. Když se Vánoce přiblíží, mám hned větší radost. Nečekal jsem jenom na 

Vánoce, ale i na sníh. Ten napadal až v půlce prosince, akorát na prázdniny. Po nějaké době 

čekání byly Vánoce na dosah ruky. Začali jsme zdobit stromek. Ozdobit stromek nebylo jen tak. 

Pořád jsem se motal do řetězů a světýlek. Pár skleněných ozdobiček se dokonce rozbilo a rozbité 

kousky skla jsem musel zamést. Snažil jsem se se vším pomáhat, aby hodiny do večera rychle 

utekly. Už abych mohl rozbalovat dárky! Než jsme dosmažili řízky a klobásky a udělali 

bramborový salát, hodiny rychle utekly. Připravil jsem stůl, všichni jsme se převlékli do 

svátečního a sedli jsme si ke stolu. Když jsme dojedli, šli jsme se podívat ke stromku. Co nám asi 

Ježíšek nadělil? Dárky jsme si rozdali a rozbalili. Šli jsme spát a já jsem se těšil na další den. 

Protože u táty a u babiček budu mít další dárky.                                        Vojtěch Fišer, 7. B                                                                                                             
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Pochmurná zima                                                                                              

Oldřich Suchánek 

Padá sníh, vítr sviští,                                                                                                                               

doma hřeje topení,                                                                                                                                    

venku zima, padá sníh,                                                                                                                          

mrzne voda, mrznou stromy,                                                                                                                      

padají vločky, sem a tam,                                                                                                                  

tmavá obloha                             

už kolem rána,                                                                                                                   

tma jako v pytli, tma je, tma. 

 

Řetízek 
O těch Vánocích mi byly asi tři roky. Jako obvykle se celá rodina sešla u babičky. Povečeřeli jsme  

a potom přišla chvíle, na kterou jsem nejvíce čekala a těšila se. Rozbalování dárků. Vzala jsem ten 

největší, ale protože jsem ještě neuměla číst, tak jsem ho rozbalila, aniž bych věděla, komu je 

adresován. K mojí radosti byl zrovna pro mě. Byla to panenka Chou- chou, která uměla mluvit, sát 

z lahve, kukat, usínat a smát se. K ní jsem ještě dostala dřevěnou postýlku s peřinkami. Měla jsem 

velkou radost. Potom jsem ještě našla jeden dárek adresovaný mně. Byla to malá krabička. 

Rozbalila jsem ji, a když jsem ji otevírala, vypnuli proud. A tajemný dárek spadl na podlahu. Při 

svíčkách jsme se ho snažili najít, ale nikde nebyl. Byla to záhada. Dokonce jsme nadzvedli i 

nábytek, ale bez úspěchu. Začala jsem brečet. V tu chvíli se rozsvítilo světlo. Dárek jsme našli! Byl 

to řetízek se srdíčkem. Asi se stal vánoční zázrak.                                               Eliška Žáčková, 7. B 

 

Můj zkažený Ježíšek 

Stalo se to asi před čtyřmi roky. Byl Štědrý den a chystala se večeře. Babičce jsem pomáhala s rybou, 

klobásami a párky. Když bylo vše hotové, šla jsem se umýt a ustrojit. V pokoji jsem otevřela skříň a 

dívala jsem se, co si mám vzít na sebe. Byly tam růžové pruhované šaty, a tak jsem nemohla odolat a 

sáhla jsem pro ně. V tom okamžiku jsem na věšáku odkryla něco… neznámého, divného. Ale moc 

jsem na to neviděla, byla docela tma. Natáhla jsem ruku. Byly to dárky! Hodila jsem je zpátky do 

skříně a běžela jsem za tátou. On mě v tu dobu šel zkontrolovat. Potkali jsme se v obývacím pokoji a 

já jsem byla přesně u stromečku. Byla jsem rozzuřená, a proto jsem dupla. Bum, prásk, bum! Spadl 

na mě stromeček a všechny ozdoby se rozletěly. Já pod tím stromečkem ležela a křičela jsem: 

„Zkazili jste mi Ježíšku!“ A táta nic neříkal a jen se smál. Teď se tomu už jen smějeme a říkáme si, co 

se stane tenhle rok.                                                                                            Adéla  Bernardová, 7. B  
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Jak mi Ježíšek přinesl první  čtyřkolku 

V roce 2005 byly Vánoce jako každý rok. Když jsme už měli snědenou večeři, šli jsme rozbalovat 

dárky. Každá tříletá holčička si přeje kočárek a panenky, já toužila po čtyřkolce. Pod stromečkem 

jsem ji ale nenašla. Po rozbalení dárků u nás se přemisťujeme k babičce, která bydlí vedle. Když 

jsme u babičky rozbalovali dárky, já tam žádný neměla. Proč mi Ježíšek nic nepřinesl? Taťka mi 

řekl: „Pojď dolů, Ježíšek ti tam něco nechal.“ Šla jsem a uviděla krásnou malou černou čtyřkolku. 

Byla jsem šťastná! Druhý den jsme se s bratrem vydali jezdit.  Asi po třech letech jsem se 

zúčastnila svého prvního závodu.                                                              Eliška Svobodová, 7. B 

 

Krásné Vánoce 

Má vzpomínka je na Vánoce roku 2007. Bylo mi pět, a tak si to nepamatuji, ale našla jsem tyto 

Vánoce nahrané na videu. Měli jsme stromeček domodra. Šli jsme se podívat, jestli pod ním nejsou 

dárky. „Hele, už tady byl Ježíšek! Můžeme rozbalovat?“  vykřikla jsem nadšeně. Jo, odpověděla 

mamka a usmála se. Vzala jsem první dárek a přečetla - Michalka. „Tati, ten Ježíšek neumí psát!“ 

Táta mi hned vysvětlil, že se c a h čte jako ch. Dárek jsem rozbalila. No ne, aktovka do školy. 

Měla jsem obrovskou radost. Přišel děda, vzal mi tašku a řekl, že si do ní bude dávat pivo. „Ne!“ 

vykřikla jsem, „to je moje taška!“  a rozbalovala jsem dál. Našla jsem další dárek a hned jsem se 

mamky ptala, co to je. „Tak se neptej a rozbal to,” odpověděla mi. Ponožky, řekla jsem smutně a 

odhodila je na druhou stranu pokoje. Rozbalovala jsem dál. Když jsem rozbalila další dárky, 

zeptala jsem se, jestli tam jsou ještě nějaké pro mě. „Máš jich snad málo?“ zeptala se mamka. „Jo,“  

odpověděla jsem a nedočkavě jsem rozbalovala poslední dárek. Plastový vysavač! Měla jsem 

velikou radost. Chtěla jsem ho vyndat z krabice, ale byl připevněn dárky. Snažila jsem se ho 

vydolovat, až jsem se převrhla na záda. „Prosím tě, rozbal jí to,“ řekl s úsměvem táta mamce. Hned 

jsem si začala hrát a vysávala a vysávala…                                              Michaela Palounková, 7. B 
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Sazka Olympijský víceboj                                                                  

Naše škola se zapojila do projektu SAZKA Olympijský víceboj. „Sazka Olympijský víceboj představuje 

jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu 

a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v 

průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na 

základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat k tomu, 

aby sportovaly i ve svém volném čase.“ Žáci mají možnost získat sportovní vysvědčení (po splnění všech 

disciplín) a doporučení, jaké sportovní odvětví je pro ně nejvhodnější a kde se mu ve svém okolí můžou 

pravidelně věnovat.                                                                                                              Mgr. Jiří Kužel                                                                                                   

 

 

Chcete mokré vysvědčení? 

Jako každý rok, tak i letos byl zahájen plavecký výcvik. Výuka probíhá v rámci TV ve 2. a 3. ročníku s časovou 

dotací 10 lekcí. Děti jsou rozděleny do skupin podle úrovně plavání, kde se každému družstvu věnuje zkušená 

lektorka. Během lekcí se snaží zvládnout zábavnou formou jednotlivé plavecké úkoly. Při jejich nácviku jsou jim 

oporou různé plavecké pomůcky, které pomáhají překonat obavy a strach z vody a z plavání. Při každé lekci jsou 

patrné znatelné pokroky.  Žáci získávají základní plavecké dovednosti a po zdárném absolvování plaveckého 

výcviku jsou odměněni za snahu, odvahu a své výkony ,,MOKRÝM VYSVĚDČENÍM."     Mgr. Nikola Plecháčová 

Tajemství vojenského kufříku 

Pod tímto názvem se ukrývá interaktivní online hra určená pro žáky základních a 

středních škol, kterou k stému výročí vypuknutí 1. světové války připravil 

Vojenský historický ústav Praha. A protože jsme s letošními deváťáky opakovali 

loňské učivo, především první světovou válku, využili jsme možnosti, jak se 

zábavnou formou dozvědět něco o osudech lidí za války, o tom, jak žili, co je 

potkalo. V tomto pojetí není slovo válka už pouze pojem, ale skrývají se za ním 

osudy jednotlivých vojáků - obyčejných lidí. Základem hry jsou čtyři vojenské 

kufry, v nichž se ukrývají předměty a dokumenty, které patřily vojákovi 

z rakousko-uherské armády, z francouzských, ruských a italských legií. Úkolem 

účastníků hry je prozkoumat jednotlivé předměty v kufru a zrekonstruovat životní 

příběh jeho majitele, přičemž jako pomůcka poslouží mapa událostí a přiložené 

otázky. Hra „Tajemství vojenského kufříku“ je určena zejména pro žáky 8. a 9. 

tříd základních škol a studenty středních škol, zapojit se mohou jednotlivci, 

skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Na základě zjištěných reálií 

mohou účastníci projektu sepsat práci (příběh určitého člověka), s níž se mohou 

zúčastnit celostátní soutěže. Hru i další informace k ní lze nalézt na webu 

Vojenského historického ústavu Praha www.vhu.cz v části Vzdělávání. Musím 

dodat, že deváťáci se pustili do zjišťování s vervou, že je práce bavila a měli 

úspěch. V hodině slohu pak jednotlivé příběhy literárně zpracovali.        I. M.                                                                  

  
  

 

http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/
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Fantasy a džentlmeni 

Co je fantasy literatura, se dozvěděli žáci deváté třídy na říjnové přednášce v dolnobousovské knihovně. Paní Říhová 

si pro ně připravila perfektní prezentaci, poutavé vyprávění a na ukázku spoustu knih s touto tématikou. Žáci si 

během přednášky dělali poznámky, které později zpracovali v přehled autorů a žánrů. Práce byly přehledné a velmi 

zdařilé. A ještě jedno pozitivum tato akce měla. Ukázalo se, že mezi deváťáky jsou opravdoví džentlemani. Jakub 

Kalina a Tomáš Horyl dopravili na svých rukou do knihovny a zpět spolužačku se zlomenou nohou.                                                                                                                                    

I. M. 

                         

                                                                                             

 

  

  

 

 

  

 

 

                                                           

Co nabízí Slánka? 

V týdnu od 22. do 25. září proběhl na naší škole cyklus 

přednášek určených pro žáky druhého stupně. Přednášky 

zajišťuje občanské sdružení Slánka, které nabízí několik 

témat: Šikana - Vztahy a chození - Parta, alkohol a kouření 

- Mediální džungle - Intimita - Image nebo charakter ...  

Přednášky, či spíše besedy děti velmi zaujaly, mnozí byli 

aktivní a zapojili se do komunikace.                          I. M.                       

Farmářský den  

 
Farmářský den, který si děti samy navrhly (v rámci 

celoroční soutěže), se uskutečnil ve středu 17. 9. 

2014. Většina žáků se stylizovala do farmářského. 

Nezapomněli s sebou přinést přírodniny (semínka, 

zrní, mák, čočku), které poznávali a následně s nimi 

pracovali o hodině. Poznávalo se nejen zrakem, ale též 

hmatem. Děti chodily po různém materiálu se 

zavázanýma očima a hádaly tak, o jaký povrch se 

jedná. Vyučovalo se dle rozvrhu, avšak zábavnou 

formou, po venkovském stylu. Den si všichni náramně 

užili.                            Mgr. Nikola Plecháčová  

 

Výzdoba DPS v Dolním 

Bousově                                               
V říjnových dnech žáci 5. A,  v rámci pracovních 

činností, vyměnili obrázky na chodbách a 

schodišti  v Pečovatelském domě v Dolním 

Bousově. Obrázky malovaly všechny  třídy           

1. stupně ZŠ a 3 oddíly družin. Paní učitelky 

vybraly nejzdařilejší práce žáků. Budeme doufat, 

že nová výzdoba rozzáří obyvatelům DPS 

podzimní dny.             Mgr. Radka Roxerová 

http://zs.dolnibousov.cz/news/517/32/Farmarsky-den
http://zs.dolnibousov.cz/news/525/32/Vyzdoba-DPS-v-Dolnim-Bousove
http://zs.dolnibousov.cz/news/525/32/Vyzdoba-DPS-v-Dolnim-Bousove
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Smutný  Terezín, krásné Litoměřice  
18. září navštívily osmá a devátá třída bývalý koncentrační tábor a židovské ghetto Terezín. Nejdříve jsme si 

prohlédli zdejší muzeum ghetta. Velice zajímavou expozici jsme zhlédli v Magdeburských kasárnách, kde byly 

vystaveny především výtvarné práce popravených „terezínských“ dětí. Na mnohé z nás asi nejvíce zapůsobila 

návštěva terezínského židovského hřbitova s přilehlým krematoriem. Pak jsme si společně s průvodcem, který nám 

podal perfektní výklad, prošli Malou pevnost, prohlédli jsme si cely vězněných, prošli i podzemní kasematy. A pak 

už naše kroky směřovaly do Litoměřic, města s velice bohatou historií, což dokládá krásné litoměřické náměstí. 

Zopakovali jsme si přehled jednotlivých stavebních slohů a ukázali si nejvzácnější stavby litoměřického náměstí. 

Připomněli jsme si, že zde zemřel první moderní český básník Karel Hynek Mácha.                              I. M. 

       

Navštívili jsme památku UNESCO – Kutnou Horu

V autobuse se žáci sedmých tříd seznámili s trasou naší 

cesty, se základními historickými údaji a se jmény 

slavných rodáků – např. autora slov naší hymny – 

Josefa Kajetána Tyla. Po ránu jsme se zastavili  u 

chrámu svaté Barbory, jedné z největších gotických 

katedrál u nás a pak už jsme pokračovali nádhernými 

historickými uličkami do centra města. Nejdříve jsme 

navštívili Vlašský dvůr, sídlo českých králů, kde se od 

roku 1300 razily stříbrné Pražské groše, tehdy velmi 

uznávané platidlo v celé Evropě. Měli jsme objednanou 

i ukázku ražby těchto mincí a několik jsme jich dokonce 

dostali na památku. Prohlédli jsme si muzeum i přilehlé 

historické budovy včetně Královského paláce  a 

slavnostní historické zasedací síně. Po návštěvě 

Vlašského dvora jsme se odebrali na náměstí, kde jsme 

si odpočinuli a posílili se před další prohlídkou. Čekalo 

nás České muzeum stříbra Hrádek, kde jsme si prohlédli 

expozici věnovanou těžbě stříbra v Kutné Hoře, vývoji 

středověkého města i životnímu stylu měšťanstva. 

Prohlédli jsme si také nedávno zbudovanou hornickou 

osadu a tehdejší zařízení na dolování rudy – trejv. 

Největším zážitkem pro děti byla však prohlídka těžební 

šachty.  Děti se dostaly až 35 metrů pod zem. Jak při 

tom byly oblečeny, si můžete prohlédnout na 

fotografiích. Protože prohlídka celé expozice trvala 

téměř tři hodiny, byli všichni značně unavení, a tak se 

mnozí odměnili nanukem. Většina žáků se během celé 

exkurze chovala vzorně, za což si zaslouží pochvalu a 

poděkování. Počasí nám skutečně přálo, a tak jsme se 

domů vrátili spokojení a plní dojmů. Je jen škoda, že  

jsme si z časových důvodů nemohli prohlédnout vše, co 

toto krásné historické město nabízí. Ale to bychom  

museli přijet alespoň na týden.                     I. M.   

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/508/32/Terezin-a-Litomerice
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Žák naší školy Richard Sladký z 5.B se v nominačním kole 

kategorie A (první stupeň) Logické olympiády umístil mezi 55 nejlepšími účastníky Středo-

českého kraje a postupuje do krajského kola. Do soutěže se zapojilo 11 525 řešitelů, z toho             

862 v našem kraji a 16 v naší škole. Vítězem školního kola se stal Richard Sladký z 5.B, druhé 

místo patří Anně Zejbrlichové ze 3.A, třetí skončil Martin Pánek z 5.A. Všichni řešitelé si zaslouží 

pochvalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili jsme planetárium v Hradci Králové                                                       
                                                                                                                                                                        

Žáci pátých tříd si zpestřili hodiny přírodovědy říjnovou exkurzí do Hvězdárny a planetária v Hradci 

Králové. Připravili pro nás výukový program Sluneční soustava, který jsme zahájili v promítací místnosti. 

Zhlédli jsme film o planetách, Slunci. Potom jsme se šli podívat do hvězdárny na dalekohled  Pan 

průvodce - hvězdář nám předvedl, jak je velmi nebezpečné sledovat Slunce bez ochranných brýlí. Poté 

jsme byli poučeni, proč se vlastně střídají roční období, den a noc - vyzkoušeli jsme si model pohybu 

Země kolem Slunce a Měsíce kolem Země na modelu tellurium.  Prohlídku jsme ukončili v planetáriu, 

kde jsme se seznámili s noční oblohou, se souhvězdími. Nakonec jsme si nakoupili  na památku 3D 

pohledy naší planety Země, mapy Země, Marsu, ochranná sklíčka na pozorování Slunce. Exkurze nám 

obohatila naše poznatky o vesmíru, planetách a Slunci.                                            Mgr. Radka Roxerová 

 

 

Logická olympiáda – druhý stupeň  
                                                                                              

Do Logické olympiády kategorie B se zapojilo 12 žáků z 

naší školy. Deset z nich patří mezi 75 % nejlepších 

řešitelů základního kola. Postoupit do kraje se bohužel 

nikomu nepodařilo. Ve školním kole zvítězil Roman 

Dubský, 8. tř., druhé až třetí místo obsadili se shodným 

počtem bodů Zuzana Nocarová, 8. tř. a David 

Knobloch, 9. tř. Všechny soutěžící chválíme za účast v 

soutěži. 

 

Richard Sladký  

z 5. B reprezentoval naši školu         

(jediný postupující z nominačního 

kola) v krajském kole Logické 

olympiády. Umístil se na 42. místě. 

Gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci. Jestli Vás zajímá, jak  

vypadá Open Gate – gymnázium     

a základní škola v Babicích u Prahy, 

kde se soutěžilo, vyzpovídejte Ríšu. 

 

 

 

 

 

 

Pletařky a pletaři                                                 
Žáci  5. A  si zpestřili předvánoční období návštěvou Muzea v Mladé Boleslavi, kde si 

vyzkoušeli pracovní dílnu s názvem Pletařce a pletaři Vánoce se podaří. Děti si  navlékly 

vánoční řetěz z kousků orobince a  upletly ozdoby na stromeček. - srdíčko, hvězdičku, 

mašličku. V závěru si pohráli všichni na výstavě Antonína Maloně - Rozličná hejblátka pro 

vaše děťátka. Brněnský výtvarník vytváří ze dřeva rozličné kousky, kterými rozzáří tváře 

nejen dětí při hře se vším, co pro ně vyrobil.                                                         R. R. 

http://zs.dolnibousov.cz/news/529/32/Planetarium-Hradec-Kralove
http://zs.dolnibousov.cz/news/528/32/Logicka-olympiada
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Zajeďte si do Benátek! 
  

Pokud máte rádi nevšední zážitky, návštěva benáteckého muzea k nim určitě patří. O tom se 22. října přesvědčily             

i šestá třída a sedmá B, které se tam za doprovodu paní učitelky Mendlíkové a Konývkové vydaly. V muzeu 

v Benátkách nad Jizerou totiž nabízejí návštěvníkům zábavný interaktivn  í program. 

Dívkám slušely renesanční šaty, chlapci si vyzkoušeli zbroj 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co všechno si děti mohly vyzkoušet? Zkusily sestavit kostru 

pohřbeného pračlověka, postavily maketu středověkého hradu, 

pojmenovaly části biskupského oděvu, po správném umístění 

odpovědí jim gotický oltář zahrál středověkou hudbu, 

vyzkoušeli si práci středověkých písařů i práci archeologů, 

mohli si obléknout drátěnou košili, vyzkoušet helmici a potěžkat 

meč. Některá děvčata se oblékla do krásných renesančních šatů, 

kluci si vyzkoušeli plášť a baret. Mohli jsme pracovat s modely 

vesmíru, s mapou hvězdné oblohy … V místnosti věnované 

období třicetileté války si děti oblékly tehdejší zbroj, zkusily si 

okovat koně, vystřelit z děla, zabubnovat na bubínek či si zahrát 

v kostky a mnoho dalších aktivit. Poslední místnost, v níž 

původně bývala expozice věnovaná Keltům, je umístěna výstava 

stavebnice Merkur. Děti si zkusily také samy něco sestrojit. 

Součástí naší návštěvy byla i prohlídka výstavy věnované 

pravěku – Poklady Pojizeří a Zdeněk Burian-malíř ztraceného 

času (maloval výjevy z pravěku). Děti mohly vidět i vzácný 

benátecký nález – kosti pravěkého nosorožce srstnatého, což je 

veliká rarita. U nás se totiž nikde jinde tyto kosti nenalézají. 

Nakonec jsme se prošli nově upraveným zámeckým parkem s 

kašnou a prohlédli si krásnou sgrafitovou výzdobu tohoto 

renesančního zámku.                                               I. M. 

  Recyklohraní  
I v letošním školním roce pokračuje 

projekt nazvaný ,,Recyklohraní". Sbíráme 

všechny typy baterií kromě autobaterií, 

dále sbíráme drobné elektrospotřebiče. V 

letošním roce se chceme více zaměřit i na 

sběr vysloužilých úsporných osvětlovacích 

tělěs. Tímto sběrem se zabývá ekolamp. 

Více se o sběru žárovek můžete dočíst po 

otevření reklamy na našich školních 

stránkách.               Mgr. J. Konývková  

 

 Vánoční dílna  
Vánoční dílna pro rodiče s dětmi. V úterý 25. listopadu 

se ve čtvrté třídě sešli žáci se svými maminkami a 

někteří i s mladšími sourozenci. Pod vedením Zuzany 

Zemanové vyráběli společně papírové andělíčky, poté 

se pustili do šití andělíčků z látky. Děti si vyzkoušely 

navlékání nití do jehel i samotné šití. Výsledkem 

společné práce byly pěkné výrobky na vánoční zdobení. 

A protože se jim společná práce moc líbila, domluvili 

se na pokračování.                           Mgr. Jitka Ječná  

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/548/32/Recyklohrani
http://zs.dolnibousov.cz/news/552/32/Vanocni-dilna


ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov 

12 

 

 Naše revoluce  
 

 

Informace o zapojení naší školy do projektu najdete na těchto stránkách:  

https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html. Pokud si chcete podrobně prohlédnout projekt 

Naše revoluce – Jak to bylo v listopadových dnech roku 1989 v Dolním Bousově, musíte na internetu zadat 

heslo Naše revoluce. Ve spodní části stránky se vám nabídne mapa naší republiky. Najdete si Mladou 

Boleslav, v její blízkosti kliknete na ručičku s červeno-modro-bílou manžetou (toto vybarvení získaly školy, 

které projekt splnily) a měla by se vám zobrazit ZŠ Dolní Bousov. V našem příspěvku se můžete seznámit 

s různými texty a prohlédnout si fotografie. 

Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, říká: „Je zřejmé, že se v české společnosti prosazuje 

stále smířlivější pohled na předlistopadový režim. Tím spíš je potřeba připomínat jeho zločinnou podstatu a 

přinášet ověřitelné informace o životě v socialistickém Československu.“ Myslím si, že toto je také 

povinností nás, učitelů. Projekt Naše revoluce nám k tomu dal báječnou možnost. Mgr. Ingrid Mendlíková  

 

 Bobřík informatiky                                                                    
Letos se naše škola poprvé přihlásila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Online informatická 

soutěž není jen malým zpestřením klasické výuky ICT (ovládání počítače, kancelářský software, 

internet, ...), ale jejím cílem je podpořit výuku informatického myšlení žáků. Účast v letošní soutěži 

byla rekordní. 

V kategorii Mini (4. a 5. třídy) soutěžilo celkem 9026 soutěžících, z naší školy 65.  

Nejlepšími řešiteli v naší ZŠ byli:  
1. Dvořáková Natálie Jana, 5.B, 157 bodů, celkové pořadí 494 

2. Buriánek Miroslav, 5.B, Čermák Ondřej, 5.B, Švorcová Petra 5.A, 156 bodů, celkové pořadí 662 

3. Černohorský Jan, 4. tř., 153 bodů, celkové pořadí 725 

 

V kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) soutěžilo celkem 11955 soutěžících, z toho z naší školy 48. 

Nejlepšími řešiteli v naší ZŠ byli:  
1. Vlasáková Anna, 7.A, 194 bodů, celkové pořadí 790 

2. Pilař Václav 7.A, 192 bodů, celkové pořadí 867 

3. Dědková Petronila 7.B,  Zítka Ladislav 7.A, 188 bodů, celkové pořadí 1030   Ing. Šárka Švábková  

Ptáci Českého ráje  
                                                                

 

 

Organizace Člověk v tísni nabídla letos v rámci projektu Jeden svět na 

školách žákům a učitelům ještě další aktivitu. Tou je projekt nazvaný Naše 

revoluce. Úkolem školních kolektivů bylo zmapovat události konce roku 

1989 v místě, kde žijí, zpracovat je a následně je umístit na portál této 

organizace. My jsme pracovali se školní kronikou a sbírali materiál od 

pamětníků. Práce "historiků" zúčastněné žáky bavila, přinesla jim radost 

z objevování a potěšení z výsledků práce. Do tohoto projektu se letos 

přihlásilo 55 základních a středních, z toho bylo 34 škol přihlášených i do 

Příběhů bezpráví. Jednou z nich byla i naše škola. Některé přihlášené školy 

však projekt nedokončily. Příběhů bezpráví – projekce filmového dokumentu 

s následnou besedou – se zúčastnilo 685 škol.  

 

 

V pondělí 10. 11. proběhla v knihovně zajímavá 

přednáška RNDr. Zdeňka Mrkáčka na téma Ptáci 

Českého ráje. Zúčastnili se jí žáci 5. - 9. ročníku. 

  

 

 

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/553/32/Nase-revoluce
https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html
http://zs.dolnibousov.cz/news/546/32/Bobrik-informatiky
http://zs.dolnibousov.cz/news/540/32/Ptaci-ceskeho-raje
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  Co se vám líbilo na exkurzi do Benátek nejvíc? 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Soutěž Kamarádi knihovny je opět zahájena!  
Tuto čtenářskou soutěž pořádá knihovna v Dolním Bousově pro žáky pátých až sedmých tříd. Vyhrává ta třída, 

která v daném období přečte nejvíc knih či časopisů a která vyrobí svůj třídní časopis.  Paní Říhová, která 

soutěž organizuje, pozvala postupně všechny zúčastněné třídy do knihovny. Připravila pro ně velice pěkný 

program. Některé třídy se seznámily s fantasy literaturou, děti ze sedmiček se učily vyhledávat knihy podle 

rejstříku a zjišťovat určité informace. Hodinka strávená v místní knihovně byla velice příjemná a děti si 

osvojily spoustu dovedností a získaly spoustu nových informací.                                                                I. M.                                                                            

                                                                                                                                                                                 

V této soutěži už podruhé vyhrála naše třída 7. B paní učitelky Mendlíkové. Soutěž probíhá 

postupně od 1. září do 20. června. Třída, která vyhraje, dostane dort a putovní pohár. 

Kdo kdy soutěží 

5. A:            1. listopadu - 31. prosince                                                                                                                            

5. B:            1. ledna - 28. února                                                                                                                         

6. třída:      1. března - 30. dubna                              

7. A, 7. B:  1. května - 20. června 

 

V 7. B je nejpilnější čtenářkou Kristýna Veselá. Tady je s ní krátký rozhovor:  

 

 

 

 

 

Nicole Kačurová: Nejvíce se mi líbilo, že jsme si 

mohli vyzkoušet různé věci.                                                      

Libor Kverek: Pěkné byly obrazy od Zdeňka 

Buriana.                                                                                            

Tomáš Kodrik: Nejzajímavější pro mě byla 

stavebnice Merkur.                                                                            

Lukáš Semecký: Velice se mi líbila stavebnice 

Merkur.                                                                                    

Denisa Třísková: Podle mě byla nejzajímavější 

hvězdárna.                                                                                 

Tomáš Míč: Nejlepší bylo brnění.                                                                                                                        

Kristýna Kirajnová: Bavilo mě  zkoušet si 

oblečení.                                                                                                      

Marek Mayer: Dobré byly zbraně.                                                                                                                             

Míša Palounková: Líbilo se mi, že jsme si 

mohli všechno vyzkoušet.                                                                    

Michal Žapka: Taky se mi líbilo brnění, které 

jsem si vyzkoušel.  

                  Zpracoval Daniel Lopušanský 

 

★ Jak často čteš?     

 Čtu si každý den asi půlhodinu. 
   
★ Co čteš nejraději? 

 Nejraději čtu dívčí romány, sci-fi a dobrodružné. 
 

★ Jaká kniha je tvá tvá nejoblíbenější? 

 Těch knížek je je docela hodně, nedá se říct,                                                                                           

která je nejlepší. 

 

★ Myslíš, že ti tvá záliba ve čtení vydrží?  

 Nevím, ale zatím mě to baví, takže by mi to                                                                                                

pár let mohlo vydržet. 
 

★ Máš i jiné záliby než čtení? 

 To se ví, že mám i jiné záliby.                                                                                                                          
Např. poslouchání písniček a další… 

 
                       Zpracovala Kamila Smandrová 
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Od loňského školního roku máme novou meteostanici!   

  

 

      

 

 

  

                      

My, jakožto 5. A, spolu jako kolektiv vycházíme docela dobře, kdykoliv si pomůžeme, nepereme se 
(jenom někdy   ). Nešikanujeme se. Patří mezi nás lepší i slabší žáci, rozhdně se ale nikomu 
neposmíváme. Naše třídní učitelka se jmenuje Radka Roxerová, je docela dobrá, ale někdy je 
přísná. V naší třdě je 18 žáků. 

Akce: 8.-12. prosince jsme měli jazykový kurz, 8. 12. bylo vánoční zpívání, 19. 12. budeme mít 
vánoční besídku.Také jsme měli nedávno flórbalový turnaj, kde hráli Kačka K., Lukáš Z., Martin P., 
Natálka V.,  Martin H. a v bráně Vojtěch Š. První kolo jsme vyhráli, ale to druhé už jsme nezvládli. 

Zpracoval Matěj Říha 

Nápad založit školní meteostanici přišel od bývalého učitele pana Tomáše Grindla  a paní učitelky Jitky 

Neumanové. První oživení meteostanice nastalo dne 29. dubna 2014. Měří teplotu a vlhkost okolního vzduchu. 

Zapomenout nemůžeme také na tlak a rychlost větru. A mnoho dalších. Meteostanice nám sama předává 

informace  formou grafů, které používáme např. o informatice a fyzice. Meteostanice má velký potenciál, který 

zatím nebyl využit. Údržba je v celku snadná, pouze se musí pravidelně vyměňovat  baterie. Každých patnáct 

minut nám meteostanice přináší čerstvé informace. Činnost meteostanice můžete sledovat na internetových 

stránkách školy.                                                                                                                             Karel Šrytr                                                                                        
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Ježíšek pro děti                      

z dětských domovů 

Žáci 3. A, 4. třídy a 5.A se zapojili do 

projektu "Staňte se Ježíškem dětem z 

dětských domovů".  Třeťáci a páťáci si 

vybrali dárek pro Nikolase a Martina z 

Dětského domova v Pardubicích, kteří si moc 

přejí najít pod stromečkem fotbalový míč. 

Čtvrťáci vybrali varnou konvici pro 

sedmnáctiletého Honzu z DD v Ploumově. 

Děvčata z keramického kroužku vyrobí pro 

Honzu hrneček, kterým mu přispějí  do nové 

domácnosti. Některé děti pošlou dárky taky 

samy za sebe a určitě rozzáří oči mnoha 

dětem z DD pod vánočním stromečkem.       
Mgr. Radka Roxerová  

  

 

 Víčko pro Nikyho  
 

Již druhým rokem jsme zapojeni do sbírky 

,,Víčko pro Nikyho". Chlapec od narození 

trpí vážnou poruchou Arnold - Chiarivo m 

alformací, DMO, autismem. Léčba, která 

chlapci pomáhá, je příliš nákladná, a proto 

rodina shání finanční prostředk i touto 

cestou. Pomozte i vy a víčka posílejte nebo 

odevzdávejte u nás ve škole. Na prvním               

i druhém stupni jsou sběrné nádoby, víčka 

můžete nechat i v tašce.    Mgr. J. Konývková   

 

 

Věnuj mobil 
Tato charitativní akce probíhá pod 

záštitou recyklohraní. Mnozí z vás jistě 

najdete pod stromečkem nový  moderní 

telefon. „Starý“ mobil nevyhazujte a 

věnujte těm, kteří nejsou finančně 

zajištěni tak, aby si mohli mobilní telefon 

pořídit. Nepoužívané, vysloužilé telefony 

můžete odevzdat ve škole. Pokud máte i 

nabíječku, přiložte ji. Telefony budeme 

sbírat do 25. 1. 2015, potom objednáme 

odvoz. Myslím, že je příjemné vědět, že 

jsme pomohli někomu, kdo pomoc 

potřebuje.                Mgr. J. Konývková   

                                       

 

  

 

 

Vánoční sbírka 

Vánoční bírku na dárky dětem do Dětského 

domova v Mladé Boleslavi letos pořádala třída  

7. B. Od konce listopadu jsme vybírali peněžní 

příspěvky ve škole (2 530,- Kč) a také během 

Vánoční výstavy pořádané školou (1 560,- Kč). 

Celkem bylo vybráno 4 090 korun. Letos od          

nás dostanou děti v dětském domově pod 

stromečkem osušky.                                    I. M. 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/550/32/Vicko-pro-Nikyho
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          Florbalistky jsou krajskými přebornicemi! 

 Po vítězství v okresním kole ve florbale čekalo dívky z 8. a 9. třídy krajské kolo, které se konalo v úterý 9. prosince 

2014 v Kutné Hoře. Startovalo celkem jedenáct škol z jednotlivých okresů Středočeského kraje. Ty byly rozděleny  

do dvou skupin po čtyřech (postupovaly vždy první dvě školy, vzájemný zápas se započítával do finále) a jedné 

tříčlenné (postupoval jen vítěz). V pětičlenném finále se pak odehrály zbývající zápasy. Dívky z dolnobousovské 

školy si vedly skvěle – vyhrály všech šest utkání a staly se suverénními vítězkami. Zápasy se hrály 12 minut hrubého 

času.  

Pořadí: 1. ZŠ Dolní Bousov, 2. Gymnázium Nymburk, 3. ZŠ Neveklov, 4. ZŠ Čáslav, 5. ZŠ Rakovník. 

Sestava: Tereza Sudíková – Nikola Novotná, Lucie Svobodová, Monika Žapková, Zuzana Nocarová, Bára 
Pajerová, Denisa Najmanová, Jana Hovorková, Bára Nožířová. Trenérka Mgr. Miroslava Němečková. 

ZŠ Dolní Bousov jako vítěz Středočeského kraje postoupila do kvalifikace o republikové finále. Ta se bude hrát          

ve čtvrtek 29. ledna 2015 v Plzni. Utkáme se s vítězkami z Plzeňského a Jihočeského kraje o postup do repu-

blikového finále (postupuje jen vítěz). To se koná 26. a 27. března 2015 v Kopřivnici. Utkají se v něm vítězné týmy 

z pěti kvalifikačních skupin, tedy pět nejlepších dívčích družstev z České republiky. Dolnobousovské dívky určitě 

udělají vše pro to, aby se do Kopřivnice podívaly …                                                    Mgr. Miloslav Ječný 
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Malý rychlorozhovor s vítězkami 

Děvčata, máte radost ze svého vítězství? Ano, strašnou! Já jsem třeba jako jediná brečela, říká                     

Jana Hovorková.                                                                                                                                                    

Bylo těžké vyhrát? Stálo vás vítězství hodně sil? Ano, stálo. I přesto, že nám síly docházely, stále jsme 

bojovaly o vysněné vítězství.                                                                                                                                   

Jak jste slavily? Po příjezdu jsme bouchly šampáňo (samozřejmě nealkoholické) a přiťukly si s paní 

ředitelkou, trenérkou a panem Ječným.                                                                                                                 

Co vám řekla vaše trenérka? Že po prvním zápase ani nevěřila, že vyhrajeme. Pan Ječný nás pochválil, 

řekl, že jsme dobré a že každá z nás měla na vítězství zásluhu.                                                                                      

V čem spočívá vaše příprava na takový zápas? Dvakrát týdně máme trénink. Nejdříve si dáme tři kolečka 

kolem haly, pak tři kolečka s hokejkou. Pak se rozcvičíme, protáhneme. Rozstřílíme brankáře a pak 

hrajeme.Trénink končí strečinkem.                                                                                                                            

Už se těšíte do Plzně? Ano, hodně!  Tak – ZLOMTE VAZ!                Narychlo vyzpovídala deváťačky I. M. 

 

 

Rozhovor s Bárou Pajerovou, žákyní 8. třídy  

 Báro, jak ses k florbalu dostala?  V první třídě, když jsme chodila do družiny, viděla jsem chodit děti do haly                  

s hokejkami. Chtěla jsem si to vyzkoušet, a tak jsem začala hrát florbal. 
 Za jaký tým hraješ?  Hraji za FAMB - Florbalová akademie Mladá Boleslav - starší žákyně. V týmu nás je kolem 

dvaceti. Nové hráčky přicházejí, ale také odcházejí. 

Jaký je tvůj post (pozice)? Hraji v útoku, pravé křídlo. 

Jak dlouho florbal hraješ? Florbal hraji od první třídy. 

 Jak často máte tréninky? Tréninky máme třikrát do týdne - v pondělí, úterý a ve čtvrtek. 

Jak často máte zápasy? Zápasy máme v sobotu, jednou za čtrnáct dní. 

Hraješ pouze za jeden tým?  Hostuji za Dolní Bousov. 

Hodláš hrát florbal do budoucna? Ano, mám v plánu pokračovat ve florbalu do budoucna. 

Máte trenéra nebo trenérku? Trénujete dobře? Baví tě to? Máme trenéra i trenérku. Trénujeme dobře, ale to 

znamená, že trénujeme tvrdě. Florbal mě celkově baví a nenechám se odradit od časově náročného dojíždění. 

Co tě ve florbale naplňuje? Zlepšování fyzické kondice a týmová hra.                                                                                    

                                                                                             Ptaly se Eliška Svobodová, Kristína Kirajnová, 7. B 
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                                                                 Zpracovala Bára Nožířová, 9. tř. 

 

 

Florbal v České republice                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vůbec první setkání s florbalem v České republice se 
pravděpodobně událo díky výměnnému pobytu studentů 
VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity v roce 1984.  
Na svém zájezdu do Čech Finové přivezli sadu 
florbalových hokejek a malá tělocvična na VŠE byla 
svědkem prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy. 
Finští studenti v Čechách hokejky zanechali a 
vysokoškoláci kolem průkopníků českého florbalu 
Michala Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi rok 
hrávali florbal až do té doby, než se jim některé hole 
podařilo zničit.  Vzniklo 200 nových oddílů a ligové 
soutěže za šest let organizovaného florbalu v Čechách 
hraje přes 500 družstev. Pro český florbal se však stal 
důležitý zájezd střešovických průkopníků florbalu do 
Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové 
florbalové mantinely.  

Současnost                                                            
Florbal získává velkou popularitu v dalších zemích. Vliv blízkého 
Finska je velice vidět v pobaltských zemích Estonsku a Lotyšsku. 
Německo a Rakousko se snaží kopírovat blízké Švýcarsko, Dánsko 
se učí od Švédska a Norska. Polsko a Maďarsko od Čechů. Mimo 
Evropu dorazil florbal i za moře.  S úspěchem jej hrají Australané, 
Japonci. Florbal se hraje i v Singapuru a jiných exotických zemích.  
V současnosti je v mezinárodní florbalové federaci registrováno 49 
členských zemí, a to celosvětově, Celkově jej podle statistik hraje 
přibližně 280 000 registrovaných hráčů ve více než 4 000 klubech. 

 

Výstroj hráče: 

 Florbalová hůl: délka 70-105 cm (podle výšky hráče)                                     

 Obuv: nejlepší je určená přímo pro florbal 

 Míčky: v různých barvách, v ČR povolen jen bílý a  „vanilkový“ 

 Doplňky: nátepníky, čelenky, potítka atd. 

 

Výstroj brankáře: 

 Brankářská maska  

 Brankářská vesta 

 Brankářské chrániče  

 Brankářské kalhoty 

 Brankářské triko 

 Brankářské rukavice 

 

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. když 

jsou hráči v poli, musí jich tam být 5+ brankář (tzv. 5+1) nebo 3+brankář (tzv. 3+1). Hráči při hře používají speciální 

florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým 

vlastním tělem, zejména rukama a nohama. V Praze se koná několik největších mezinárodních turnajů, např.: Czech 

Open, Prague Games, Hummel Open Game. 

 

První mistrovství Evropy (mužů) se konalo v roce 1994 v Helsinkách za účasti osmi týmů. Hra podobná florbalu vznikla v USA,            

za kolébku tohoto sportu je považováno Švédsko. Zde se také na počátku sedmdesátých let začal, pod názvem innebandy, 

pravidelně a organizovaně hrát a rychle si získal nevídanou popularitu. Švýcarský florbal se však od švédského lišil tím,          

že brankář mohl používat hokejku. Pár let po Švýcarsku následovalo Finsko (pod názvem salibandy), těsně stíhané Švédskem 

(unihockey). Mistrovství světa je organizováno každoročně, v sudých letech pro muže a v lichých pro ženy. Premiérové 

mistrovství světa v roce 1996 mělo ohromující úspěch. Zlatým hřebem byl finálový zápas, jemuž přihlíželo vyprodané hlediště 

haly Globe Aréna ve Stockholmu - více než 15 000 diváků!  V roce 1998 se mistrovství světa mužů konalo v České republice. 

 

Nejbližší florbalové týmy jsou v Mladé Boleslavi:                                                                                                                    

Billy Boy Mladá Boleslav, pouze pro chlapce 

FA Mladá Boleslav -  pro dívky i chlapce. Pod tento tým 

spadáme i my, kteří hrajeme za Dolní Bousov. Tento tým na 

škole vede paní učitelka Němečková. 

    Co je florbal 
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Rozhovor s Evou Štěpánovou, žákyní 6. třídy 

Evo, jaký sport děláš a jak dlouho? Dělám sportovní šerm od svých devíti let. 

Jaké zbraně používáte? My šermujeme kordem, ale jsou ještě dva typy zbraní, fleret a šavle, které se liší 

délkou, držením, váhou a způsobem boje. 

Máte nějaký speciální oděv? Musíme mít sálové boty, podkolenky, speciální bílý oblek s ochranou proti 

proražení, který se skládá z podvesty, kalhot s kšandami po kolena a bundy. Holky nosí chránič hrudníku. 

Pod oblekem máme protažený kabel na propojení kordu s vyhodnocovacím zařízením. A ještě nosíme 

masku na obličej. 

Kolikrát týdně máš trénink? Třikrát týdně dvě hodiny, pondělí, středa a pátek. 

Kam jezdíš na turnaje? Do Německa, Polska, na Slovensko a po celém Česku. 

Co bychom měli udělat jako první, kdybychom chtěli začít šermovat? Mě na šermování přemluvil 

starší brácha, ale stačí se podívat na internet a najít si nebližší šermířský oddíl. Potom oslovit e-mailem 

nebo telefonem trenéra a domluvit se na termínu, kdy si šerm přeješ vyzkoušet. Z Bousova je nejbližší 

oddíl v Bělé pod Bezdězem, kde jsme s bratry začínali. Vloni jsme přestoupili do tréninkového centra 

mládeže v Praze, kde nás trénují čeští reprezentanti. 

Má šerm nějaké kategorie? Dělí se do sedmi kategorií podle věku od mini žáků po seniory. Já šermuji           

v kategorii mladších žaček, která je do dvanácti let, takže tam budu šermovat ještě příští sezónu. V téhle 

kategorii je nás 39. Já jsem momentálně 5. v žebříčku. Vloni jsem skončila v kategorii mini žaček. Bylo           

to super s malýma prckama. Letos jsem si vyzkoušela šermovat i ve vyšších kategoriích žaček, kadetek              

a juniorek. 

Vyhrála jsi někdy? Jo, jeden turnaj vloni v Plzni. Jinak mám hodně pohárů a medailí za 2. nebo 3. místo. 

Dokonce mám pohár za 7. místo. Ale kam se hrabu na mého staršího bráchu Vaška. Dokonce i ten mladší 

mě dohání v medailích.                                                                              Ptala se Kamila Kučerová, 6. tř. 
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                                                                                                       Zpracovala Nicole Kačurová, 6. tř. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Zpracovala Kristýna Veselá, 7. B 

Zdravá svačina                                                                       
K hlavním zásadám zdravé výživy patří především 

pravidelné stravování jak u dospělých, tak i u dětí. 

Tak jako by měla být základem dne tři hlavní jídla   

– snídaně, oběd, večeře, nemělo by se zapomínat ani 

na pravidelné svačiny. Snídaně je základ pro celý 

den. Nastartuje tak den a doplní deficity tekutin po 

noční pauze. Nesprávná výživa často vede k řadě 

onemocnění jako např. k oslabení imunitního 

systému, poruchám zažívání, rakovině, diabetu, 

vysokému krevnímu tlaku, onemocnění srdce, cév          

či obezitě. 

 

Typ na zdravou svačinu                                                                                                           

Ke svačině je nejvhodnější ovoce, zelenina 

nebo nějaký mléčný výrobek, např. jogurt.  

To však neznamená, že je nemůžeme 

kombinovat. K malé svačince se hodí i 

ovocný nebo zeleninový salát.  A jako dresing 

můžeme použít bílý jogurt. Saláty se ale spíš 

hodí jako svačinka nadoma. Do školy                   

je nejvhodnější ovoce nebo zelenina vcelku. 

K pití je nejlepší čistá voda, hlavně proto, že 

po slazených nápojích máte akorát větší 

žízeň. Každý příjem by měl odpovídat výdeji, 

a proto je dobré zvolit jinou svačinu pro 

klidný odpočinkový den a jinou pro výlety či 

sportovní aktivity. 

 

Víte, co je . . .   Handicap? 
 Je to zdravotní postižení (fyzické, psychické), ztěžující a omezující 

normální život osoby se znevýhodněním. Handicapovaní lidé jsou 

lidé, kteří mají určité mentální nebo fyzické postižení. Pro handica-

pované lidi, kteří se rádi věnují sportu, se každé čtyři roky koná 

paralympiáda. 

 

Anketa: Co si představíš pod pojmem handicap ? 

K. Karnová (5. A) : Postižené lidi, mentálně nebo tělesně, vozíčkáře. 

P. Dědková (7. B) : Ochrnutí nebo obrnu. 

K. Kirajnová (7. B): Člověka, který má nějaké tělesné postižení a je 

třeba na vozíčku. 

E. Králová (7.A): Postižené lidi bez nohy, ruky, na vozíčku atd.  
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Barvení vlasů  (Zpracovaly  Eliška Žáčková a Saša Havrylyuk)                                                                                                                                                         

Kdo se domnívá, že barvení vlasů je vynálezem moderní doby, mýlí se. Naopak, barvení vlasů má své 
kořeny už ve starověkém Římě, kde si vlasy přímo nebarvili, ale ztmavovali. V době renesance si začaly 
ženy barvit vlasy i na blond (barva andělů). Po roce 1900 byla vynalezena první chemická barva na vlasy. 

 Anketka: Co si myslíte o malých obarvených  „princeznách“?  

                                                                               

                              
Co je vlastně tahák? Tahák je text nebo zvukový záznam, který se používá jako tajná pomůcka při testu               

či zkoušce. Slouží k získávání informací, které si sami nepamatujeme a které by měly přispět k našemu 

hodnocení. Aby ušel pozornosti zkoušejícího, bývá sepsaný nejrůznějšími způsoby na nejrůznějších 

podkladech. Používání taháků v jakékoli formě je zakázané, někteří učitelé to však povolují. 

                                                                                                          

30

57

13

Používáte ve škole taháky?               
Výsledky jsou uvedeny v procentech.

Ano Ne Jak kdy

                                            Zpracovala Míša Palounková, 7. B 

Považuji to za nevhodné, malé 
holky by si barvit vlasy neměly. 
(Eliška Žáčková, 7. B) 

 

Malé děti by si je barvit neměly.                     
(Alexandra Havrylyuk, 7. B) 

 

Je to nevhodné a ničí to vlasy. 
(Anna Vlasáková, 7. A) 

Nemám to ráda, nelíbí se mi 
to a měli by to zakázat. Není 
to pro ty holčičky vůbec 
zdravé. Zaručeně jsem proti 
tomu. (Anna Štěpařová, 7. A) 
 

 

Podle mě je to normální, že si 
malé holky barví vlasy. (Viktorie 
Havryljuková. 4. tř.) 

 
Je to ptákovina, ničí si vlasy a 
hlavně - dělají ze sebe, co 
nejsou, nikdo je nebude mít 
rád a ony na to přijdou samy. 
(Milena Dědková, 8. tř.) 

 

Podle mě by si mohly ještě 
chvíli počkat, až budou 
dospělé, protože tyhle věci 
přece jen k malým 
děvčátkům nepatří. (Anna 
Bartková, 8. tř.) 

 

Jaké jsou nejpoužívanější metody?                                                                                                                                            
*popsaný kousek papíru vložený mezi další věci  

(penál, kalkulačka, obal sešitu atd.) 

*popsaná lavice 

*popsané části lidského těla (nohy, ruce, prsty atd.) 

*taháky schované mezi oblečením 

*taháky na židlích 

*listy papíru nenápadně schované pod lavicí 

*texty psané na tabuli 
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Když jsem nastoupil na tuhle školu, říkal jsem si: „To bude hrozný.“ Vůbec jsem sem nechtěl jít. Ale když 

jsem tu strávil den, dva, bylo to čím dál lepší. Našel jsem si tu super kamarády, s kterými  je legrace. Každé 

ráno se těším do školy. A navíc jsou tu hodné paní učitelky. Byl jsem s nimi i na výletě v Benátkách nad 

Jizerou. Bylo to boží, bavil jsem se tam. Byly tam i obleky, které jsme si mohli vyzkoušet, užili jsme si 

švadnu. Tato škola je prostě boží, paní učitelky nám hrozně pomáhají. Se vším.                   Robert Lázok                                                                                                                            

Ve škole se mi líbí, jak nám učitelé nabízejí výlety. Ve škole se cítím příjemně, jsou zde hodní kamarádi. 

Nejvíce mě baví skupinová práce. Učitelé jsou milí a když mám nějaký problém, pomůžou mi. Taky se mi 

líbí skupina CHIPS. Líbila se mi exkurze do Benátek. Byla moc zajímavá, něco nového jsem se naučil a 

vyzkoušel. V páté třídě se mi moc líbila cesta do Itálie, ale někteří spolužáci se nechovali moc dobře. Byl 

to pro mě báječný výlet. V Římě to bylo překrásné.                                                                 Libor Kverek 

 

 

 

Hudba o přestávkách? Ano či ne? 

Když se zamyslíme nad tím, že by o přestávkách hrála hudba, bylo by to super. Ale když se celá třída učí 

na test, všude panuje zmatek, nemyslíme si, že by to byl dobrý nápad.  

 

 

 

 

                                                                        Vyzvídaly: Denisa Havlová a Nikola Novotná 

 

  

 

 

Učitelé:                                                                                                                                                  

Pan učitel Kužel – Rozhodně ne. Křičíte vy, 

ještě aby hrála hudba!                                                

Paní učitelka Nocarová – Za mě určitě ano.                                                                                             

Paní učitelka Pánková – Určitě ne.                                                                                                       

Žáci:                                                                                                                                                   

Aneta Salayová – Ano. Bude to legrace.                                                                                                        

Petr Ort – 100% ano.                                                                                                                                  

Michal Novotný – Záleží na tom, jaké to 

budou písničky. Jinak určitě ano. 
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A na závěr přejeme našim čtenářům: 

                             

  Minulost 

Probudily mě ranní paprsky slunce drásající se přes mé okno. Posadila jsem se, protřela oči a nohy svěsila 

z postele. Pomalými kroky jsem se vydala k oknu, za kterým byl úplně jiný svět, než znám. Od dětství tu 

s rodiči bydlím a k tomu oknu chodívám každé ráno, ale to, co se mi před očima naskytlo dnes, jsem nikdy 

předtím neviděla. Můj zrak se upřel na dvě mladičké dívky. Seděly na lavičce, povídaly si a vypadaly 

štěstím bez sebe. Odhaduji, že se právě dozvěděli něco radostného. Něco, co jim vykouzlilo na tváři ten 

nejširší úsměv a zlepšilo den i náladu. Ty dvě dívky mi připomněly mě a mou nejlepší kamarádku před pár 

lety. Tehdy jsme se dozvěděly, že spolu můžeme letět do našeho vysněného Londýna. V tu chvíli jsem se 

uvědomila, že v jedné té dívce se vidím. Byla jako má kopie, když jsem byla v jejím věku. Dobře jsem si 

obě dívky prohlédla a v tu chvíli mi to vše došlo. Za oknem se promítá má minulost. Má nejkrásnější a 

zároveň nejčernější vzpomínka na mou nejlepší kamarádku. Nejkrásnější, protože nám rodiče dovolili 

společně odletět do Londýna a nejčernější, protože ten den má kamarádka zemřela. Byla to pro mě 

obrovská rána. Celé mé dětství tím bylo poznamenané. Prudce jsem uhnula pohledem od okna. Do očí se 

mi vrhnuly slzy. Mé myšlenky směřovaly na onen den, kdy jsem přišla o svou přítelkyni. Byla pro mě 

jednou z nejdůležitějších osob na světě. Nechala jsem slzy stékat po tvářích… Někdo zaklepal na dveře. 

Podívala jsem se tím směrem. Mezi dveřmi se objevila malá hlavička, nakukující do mého pokoje. Byla to 

Berry. Má dcera. Otevřela dveře dokořán a rozeběhla se na mě. Pevně mě vtiskla do objetí. Viděla, že 

pláču. Asi se snažila mě utišit. Povedlo se. Uklidnila mě i mé myšlenky a na mé tváři se objevil šťastný 

úsměv. Pak se ve dveřích objevil můj muž. I ten mě objal. Uvědomila jsem si, že Berry - má nejlepší 

kamarádka, po které jsem pojmenovala svou dceru – mi smutek nevrátí a je čas žít dál. Přistoupila jsem 

k oknu. Už jsem viděla jen přítomnost.                                                                         Jana Hovorková, 9.tř. 

 

 

Budoucnost 

Jednoho rána jsem se probudila, promnula si oči a podívala se na zamrzlé okno, které bylo lehce orosené. 

Zadívala jsem se do okna a moje oči směřovaly na osobu, která měla vedle sebe dvě děti. Ta osoba jsem 

byla já sama se svými dětmi, v pozadí stál dům se zahradou. Najednou se objevil muž přicházející k mému 

budoucímu já.Ten muž byl vysoký a vypadal velice starostlivě. Pomalu jsem si začala uvědomovat, že 

takhle bude vypadat moje rodina. Řekla jsem si, že se chci podívat, jak asi vypadají moji rodiče. Přešla 

jsem k dalšímu oknu a zahleděla se. Uviděla jsem svoji matku a otce, jak sedí na zahradě. Tu zahradu jsem 

nepoznávala, byla úplně jiná, než ve které jsem strávila dětství. Byl to divný pocit koukat se na moje 

rodiče, jak jsou staří. Najednou se za nimi zjevila postava, která je odvedla ze zahrady pryč. Byl to snad 

domov důchodců? To už se asi nedozvím, protože okno se najednou stalo opět tím běžným oknem. 

Uvědomila jsem si, že bychom neměli chtít vidět to, co nás čeká. Mohli bychom být zklamaní.                                                                         

Barbora Nožířová, 9. tř 
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Koně 

Jela jsem na prázdniny k babičce a dědovi do Nevady v Americe. Babička s dědou žijí na odlehlém místě  

v poušti. Mají ranč, kde chovají koně. Jednou jsem si sedla do obývacího pokoje a dívala jsem se z okna. 

Venku jsem uviděla zapadající slunce a vysušenou poušť. Přes poušť právě přebíhalo stádo divokých koní. 

V čele cválala strakatá klisna, které se říkalo Jolie. Mířili přímo k nejnižšímu místu pouště. Tam se totiž 

k večeru objevovala voda. Slyšela jsem jejich řehtání a dusot kopyt. Slunce se odráželo od písku a na 

chvilku to vypadalo, jako když místo písku je na zemi zlato. Viděla jsem, jak se před domem schoval 

chřestýš. Chvíli jsem ho pozorovala, ale brzy zmizel. Slunce už mizelo za horizontem a vzduch se začal 

pomalu ochlazovat. Koně se vraceli od napajedla. Tentokrát vodu nenašli. Bylo mi jich líto. Když jsem 

v tom stádu uviděla dvě hříbata, která sotva jdou, byla jsem odhodlaná vzít dědečkův barel s vodou pro 

naše koně a dát jim pít. Než jsem se ale zvedla, uviděla jsem dědečka, jak nese dvě vědra plná vody.            

Byla jsem šťastná za mého dědečka. Nastala tma, koně přestali řehtat a já šla spat.    Denisa Havlová, 9.tř.                                                                            

 

Podivný svět 

V sobotu večer pohlédnu z okna a najednou se děje něco zvláštního. I když je osm hodin večer, tak je 

venku světlo, všude, kam se podívám, je jitrnička nebo řízeček a na stromech místo jablíček visí kousky 

tlačenky. Vstoupil jsem do toho podivného světa. Pivo místo vody v řekách, kozí sýry namísto trávy,         

cesta plná karbanátků. Nalevo jitrnice, párky, buřty a napravo kýta, vepřové, kuřecí, krůtí. Byl jsem jak 

v sedmém nebi. Pokračoval jsem dál po karbanátkové cestě, ale najednou se sluníčko schovalo a vysvitl 

měsíček. Všechno se proměnilo na popel. Nedaleko ode mě, na jednom kopci, se rozjasnilo světýlko.  

Hned jsem k němu pospíchal. Jenže jsem tam našel jen Obézní paní, která údajně byla královnou tohoto 

světa. Nabízela mi být po jejím boku a stát se obézním králem a jíst každý den, co chci. Jenže já jsem se 

vzepřel a razantně řekl: „Ne!“ Paní se rozzlobila a pronesla: „Když nebudeš žít se mnou, tak nebudeš žít 

vůbec!“ Rozeběhla se proti mně, já jen uskočil a ona zakopla a zřítila se z kopce. Vyšlo slunce a všechno 

bylo jako dřív . . .                                                                                                           Jakub Kalina, 9. tř. 
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