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Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem 
 

Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili 

hodně druhů jazyků. Tím se celá věc komplikuje… Každý z vás umí mluvit 

česky, protože čeština je náš mateřský jazyk a mluvíme jím běžně. Máma mluví 

česky, táta taky. Ale některým z nás znalost jednoho jazyka nestačí, a tak se učí 

další a další. Chtějí komunikovat s co největší škálou lidí. To se dá pochopit, 

protože člověk je společenský tvor a rád poznává nové lidi. Pro život a cestování 

po světě je důležitá angličtina jakožto mezinárodní jazyk, ale v některých 

zemích se jím nedomluvíme. Proto je dobře učit se jazyky, protože mluvit je 

lidské a je jedno s kým a jakým jazykem. Učte se cizí jazyky!      Anita Bonková 
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Týden jazyků, který se na naší škole uskutečnil 24. - 28. března 2014, byl rozdělen            

do čtyř tematických celků: Naši sousedé, Německy mluvící země, Anglicky mluvící 

země, Anglicky mluvící země mimoevropské. Děti si poslechly přednášku o Novém 

Zélandu, pracovaly s prezentací o německy mluvících zemích - v němčině, věnovaly  

se osobě W. Shakespeara, porovnávaly slovní zásobu anglického a německého 

jazyka, vyhledávaly informace a následně tvořily medailonky na různá témata, samy 

zpracovávaly počítačové prezentace nebo připravovaly pochoutky evropské 

kuchyně. Poslední den - pátek -  byl věnován prezentacím. Všechny práce byly velice 

zdařilé a zajímavé.                                                                                          I. M.     

                                                                        

 

 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na týdnu jazyků se mi líbilo, že jsme se nemuseli učit 

a také se mi líbily prezentace a hry, které si pro nás 

připravili učitelé. Také se mi líbilo dělat prezentace na 

počítačích, ale pak jsem měl trému, když jsme je 

předváděli před skoro celým druhým stupněm. Jinak  

se mi vše líbilo.                                     Michal Žapka 

 Michal Žapka 
 

Týden jazyků se mi nelíbil, protože mám raději 

klasické vyučování. Ale musím přiznat, že jsem 

se alespoň něco dozvěděla. Obědy v tomto týdnu 

byly moc dobré, kuchařkám se povedly.                                                                                          

                                                   Karolína Dubská 

 

Týden jazyků se mi líbil. Bylo to dobré zpestření. 

A mělo by to být každý týden. Nejvíce se mi 

líbilo téma Naši sousedé.               Matěj Svoboda                                         
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Já osobně bych volil ten projektový týden, 

protože se mi líbilo, že jsme se nemuseli učit          

a měli jsme jednoduché práce, které mě docela 

bavily. Ale kdybychom mohli být doma, tak to 

bych samozřejmě tuto verzi bral. Dobré bylo          

i to, že jsme se něco naučili.         Milan Žáček 

 

Týden jazyků se mi moc líbil, hlavně prezentace 

paní učitelky Němečkové o Novém Zélandu, která 

byla ve středu. V pondělí jsme dělali medailonky   

o významných osobnostech našich sousedů. 

V úterý jsme s paní učitelkou Mendlíkovou 

připravovali pomazánky různých národů.                    

Ve čtvrtek jsme hráli  A-Z kvíz o USA. A v pátek 

jsme spolu se 7. třídou a 6. A vše, co jsem za ten 

týden vyrobili, odprezentovali.       Eliška Žáčková 

 

 

Tento týden byl nejlepší týden ze všech týdnů školy. 

Nejlepší na tomto týdnu bylo, že jsme se nemuseli 

učit a bylo to zábavně podané. Nejlepší dny byly 

pondělí, středa, čtvrtek a pátek. Dozvěděl jsem se 

nové věci o Zélandu, německy mluvících zemích        

a našich sousedech.                                 Pavel Urban 

 

 

Tento týden se mi moc líbil protože to bylo zábavné 

a poučné. Bylo dobré, že jsme se neučili. Přednáška 

o Novém Zélandě se mi moc líbila, protože jsme se 

dozvěděli  jakou mají vlajku, jaký je jejich národní 

pták - Kiwi a nebo jak krásnou mají hymnu.  Na 

Novém  Zélandě jsou původní obyvatelé Maorové  

a  vždy před fotbalovím zápasem tancují bojový 

tanec Haka. Taky se mi líbilo úterý, protože jsme 

připravovali pomazánky – norskou, rakouskou, 

slovenskou a italskou.                      Petra Dědková 
 

 

Týden jazyků se mi moc líbil. Nejlepší asi bylo, když jsme připravovali chlebíčky. A to jedení bylo ještě 

lepší. Ve středu bylo nejlepší hrát  A-Z kvíz. S paní učitelkou Dajčovou jsme zpívali evropskou hymnu. 

Ve čtvrtek byla přednáška paní učitelky Němečkové o Novém Zélandu. V pátek jsme sledovali, co 

jednotlivé třídy zpracovaly a poslední hodinu jsme se dívali na dokument o německé přírodě. Hodně se mi 

líbilo, že jsme se nemuseli učit.                                                                                                      Aleš Pitro                                                                                                                           
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Během Týdne jazyků probíhal na naší škole také jazykový kurz. Vedli ho rodilí Angličané, 
pan Patrik Partington a pan Leo … Kurz byl bezvadný, zábavný a hodně jsme se za ten 
týden naučili. S lektory, kteří nás vedli, jsme udělali pro náš časopis rozhovor. 
 

 Patrik Partington  

Jak jste se dostal k této práci?                                                                                                                    
Nejdřív jsem pracoval, jako účetní, poštovní 

doručovatel a pak učitel anglického jazyka.                                                                                                                                    
Baví Vás tato práce?                                                                                                                                             
Ano, žáci jsou velmi dobří.                                                                                                                                 
Kde se Vám nejvíce líbilo?                                                                                                                       
Nejvíce se mi líbilo ve Waterford, v Irsku a 
samozřejmě v České republice.                                            
Líbí se Vám v naší škole?                                                                                                                                   
Líbí se mi tu velmi moc. Je světlá, barevná a  
učitelé i žáci jsou milí.                                                          
Líbí se vám v České republice?                                                                                                                       
Ano, miluji Českou republiku. Lidé jsou tu milí a 
příroda je nádherná.                                                   
V jakých zemích už jste byl?                                                                                                                           
Těch je spousta. Např. Anglie, Španělsko, 
Německo, Polsko, Itálie, Rakousko, Slovensko, 
Česká republika a spousta dalších.                                                                                                                                   
Kolik slov umíte česky?                                                                                                                                                  
Umím jich pět. Jsou to pivo, prosím, na zdraví, 
děkuji a dobrý den.                                                              
Máte ve fotbale rád Barcelonu nebo Real 
Madrid?                                                                                    
Mám rád R.M., protože jsem žil šest měsíců 
v Madridu.                                                                                       
Jaká je vaše oblíbená barva?                                                                                                                                      
Moje oblíbená barva je modrá.                                                                                                                                
Jakou máte rád hudbu?                                          
Mezi mé oblíbené kapely patří Beatles, protože 
jsou podle mě zajímaví a úžasní. Dále take  
klasiku, jazz a blues.                                                 
Jaké je vaše oblíbené jídlo?                                                                                                                                   
Mé oblíbené jídlo jsou míchaná vajíčka a chilli.                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

     

                                                                                                                                        

 

 

 

 Leo 
Jak jste se dostal k této práci?                                                                                                             
Studoval jsem na univerzitě v Rusku – obor 
učitel angličtiny. Mám rád cizí jazyky.                        
Máte rád tuto práci?                                                                                                                                    
Ano, je velmi zajímavá.                                                                                                                                 
Kde se vám nejvíce líbilo?                                                                                                                           
Velmi se mi líbilo v Anglii, Skotsku a 
v České republice.                                                  
Jak se vám líbí v České republice?                                                                                                                
Jsem tu pouze jeden týden, ale ten se mi 
líbil. Lidé jsou tu milí a přátelští, ale např. 
na Ukrajině nebo v Polsku nejsou.                                                                                                                      
Kolik umíte českých slov?                                                                                                                        
Nevím. Je to velmi těžký jazyk jako 
v Rusku.                                                                                                 
Kde jste všude byl?                                                                                                                                         
Toho je mnoho, např. Turecko, Pákistán, 
Ukrajina, Anglie, Irák, Česká republika.                                                  
Co máte rád na Česku?                                                                                                                                                          
Miluji české studenty. Češi jsou velmi 
inteligentní národ. 

Ptaly se Denisa Havlová a Bára Nožířová 
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… s paní učitelkou Roxerovou a Kissovou                               

o Týdnu jazyků a jiných věcech 
 

 

Myslíte, že uspořádat Týden jazyků je dobrý nápad?                                                                             

R: Určitě.                                                                                                                                                

K: Ano. 

Jaké cizí jazyky ovládáte vy?                                                                                                       

R: Německý, anglický a ruský.                                                                                                                    

K: Angličtinu a ruštinu. 

Kde jste se ho naučila?                                                                                                                     

R: Němčinu na gymnáziu, ruštinu na základní škole a pak i na gymnáziu a angličtinu 

soukromě a na vysoké škole.                                                                                                                         

K: Ve škole. 

Chtěla byste umět ještě nějakou další řeč?                                                                                                 

R: Asi ne.                                                                                                                                                  

K: Ano, italštinu. 

Byla jste někdy v zemi, kde se mluví anglicky, a využíváte znalost tohoto jazyka?                               

R: Nebyla. Ne.                                                                                                                                          

K: Určitě. 

Jezdíte na dovolenou do ciziny?                                                                                                                   

R: Ano.                                                                                                                                                   

K: Ano. 

Kde se Vám nejvíc líbilo? Proč?                                                                                                       

R: Spíše v Čechách. Nejvíce se mi líbí hrady, zámky, lesy, hory.                                                       

K: Asi v Egyptě. Je to úplně jiný svět. 

Jedla jste někdy nějaké exotické jídlo? Jak Vám chutnalo?                                                             

R: Ne, nejedla.                                                                                                                                          

K: Určitě. V Turecku jsem jedla trubičky se zapečeným sýrem a od té doby je tu všude 

hledám . 

Dáváte přednost dovolené u nás doma, nebo v cizině?                                                                                    

R: U nás.                                                                                                                                                    

K: Asi v cizině. 

Máte nějakou vysněnou dovolenou?                                                                                                          

R: Ano, odjet někam na týden s rodinou v klidu a v pohodě a vše vypustit z hlavy.                                    

K: Ano, mám. Chtěla bych se o Vánocích podívat na Kanárské ostrovy. 

                                              Otázky: E. Svobodová, Vyzpovídaly a upravily: A. Havrylyuk a K. Veselá 
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          Zájezd do Švýcarska 

   
 

Konečně byla neděle 18. května a přiblížil se tak dlouho očekávaný zájezd do Švýcarska. Všichni 

účastníci zájezdu se sešli ve večerních hodinách před naší školou a netrpělivě jsme vyhlíželi, až 

dorazí náš autobus. Poté nám rodiče pomohli uložit zavazadla do autobusu, rozloučili jsme se a 

kolem 21. hodiny jsme vyjeli směr Švýcarsko. Náš pondělní program začal plavbou přes Bodamské 

jezero do Kostnice a pak následovaly Rýnské vodopády a město Bern. V podvečer jsme se dostali 

do místa našeho ubytování. Tam jsme měli k dispozici jednoduše zařízené pokoje a mohli jsme 

v případě zájmu využít hřiště ke sportování. Každý den jsme měli snídani kolem 7. hodiny. V úterý 

jsme navštívili Ženevské jezero, města Lausanne, Vevey i krásný hrad Chillon, který jsme měli 

možnost projít si sami, bez pana průvodce. Pak následoval hrad a sýrárna Gruyéres a nakonec přišlo 

to nejlepší – návštěva čokoládovny Nestlé, kde jsme mohli ochutnávat různé druhy čokolád. A 

opravdu to stálo za to. Na středeční den jsem se já osobně moc těšila. Na programu byla návštěva 

ledovce AIGUILLE DU MIDI ve městě Chamonix, který měří 3842m. Nahoru jsme vyjeli 

lanovkou, všude byl sníh a foukal vítr. Vyjeli jsme až na nejvyšší možné místo. Myslím, že jsme 

byli všichni rádi za teplejší oblečení, které se opravdu hodilo. Pak jsme ještě navštívili Ženevu,  

konkrétně katedrálu sv. Petra a při jízdě autobusem jsme  viděli obrovský vodotrysk. Náš poslední 

den jsme zahájili snídaní, následným úklidem pokojů a balením našich zavazadel. Poté jsme 

vyrazili do známého horského střediska Grindelwald. Viděli jsme i město Luzern, jeli jsme kolem 

jezera Wallensee. V podvečer jsme se ještě zastavili v hlavním městě Lichtenštejnska Vadúzu a pak 

už následoval ve večerních hodinách odjezd domů. Do Dolního Bousova jsme dorazili v ranních 

hodinách. Byl to krásný zájezd. Po celý týden nám přálo pěkné počasí a viděli jsme spoustu 

nádherných míst.                                                                                          Lucka Jakubcová, 8. třída 
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Itálie  Itálie  Itálie   
 

   
 

 

 

V páté třídě paní učitelka plánovala, že pojedeme na školní výlet do Itálie. V pátek v šest hodin 

jsme měli odjet. To jsme byli celí nedočkaví. Do Itálie s námi jela i jedna rodina. Cesta proběhla 

víceméně dobře až na noc, kdy jsme se moc nevyspali. Kolem poledne jsme byli na místě. Všichni 

si s úlevou přečetli název našeho kempu - La Capponino.  Hned to odpoledne jsme šli k moři. 

Začínali jsme italskou večeří, která byla moc dobrá a k večeři byly zrovna lazaně. Druhý den jsme 

byli celý den u moře, které mělo krásnou modrou barvu. V pondělí nám začaly u pláže taneční 

hodiny. Celý večer jsme tancovali. V úterý jsme se učili základy sebeobrany a také jsme šli do 

nádherného obrovského bazénu. Ve čtvrtek, na který jsme se těšili možná nejvíce, jsme šli na trh. 

Každý si koupil něco domů a pro sebe nějakou maličkost. Když jsme se kolem jedenácté hodiny 

sešli, šli jsme do jogurtárny, kde jsme si koupili mražený jogurt. V pátek jsme vstávali ve čtvrt na 

pět a jeli jsme do Říma. Cesta trvala čtyři hodiny. V Římě jsme viděli koloseum, Španělské schody 

a fontánu di Trevi. Po dlouhé výpravě jsme došli na Svatopetrské náměstí, byli jsme už tolik 

vyčerpaní. Chtěli jsme si natočit vodu, ale mezitím nám průvodci utekli, a  tak jsme čekali hodinu 

před lékárnou. V pátek jsme si všichni zabalili své věci a jeli autobusem domů. Z dobrodružné cesty 

po Itálii se všichni vrátili ve zdraví domů.                                                              Kateřina  Špytková 

 
V Itálii to bylo báječné, výborně vařili, přímo božsky. Pořád jsme chodili k moři, na pláži byli krabi, 

mušle, škeble. Cesta tam byla dlouhá a nudná. Taky s námi animátoři každý večer tancovali. Také 

jsme obchodovali s černochy, podívali jsme se i do Říma, ale památky byly v rekonstrukci. Také 

jsme si složili svoji vlastní písničku, kterou jsme si cestou zpět zpívali.                      Dan Lopušanský       
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Mně se tam nejvíce líbilo teplé moře, lehátko, tanečky a kemp. V Římě jsem poprvé viděl naživo 

koloseum a muzeum. Na pláži byli černoši. Nelíbil se mi ledový bazén.                           Jan Janoušek 
 

6. června jsme jeli do Itálie. Byla to dlouhá cesta. Když jsme dorazili na místo, do Porto San Giorgio, 

ubytovali jsme se v chatičkách. Každý den jsme chodili k moři. V pátek jsme se podívali na památky 

Říma a byli jsme také ve Vatikánu. Skamarádili jsme se s Dj Renátem, kterého jsme učili česky. 

Někdy jsme také chodili na tanečky. Ty se mi líbily asi ze všeho nejvíce. 15. června nás přišli rodiče 

přivítat k autobusu a já jim začala vyprávět zážitky. V Itálii jsme si to moc užili a jsme rádi, že nás 

tam paní učitelka vzala.                                                                                                    Kačka Skálová 

 

V Itálii se mi líbil Řím, také moře a tanečky. Naopak se mi nelíbilo kousnutí od krabů a náš 

poslední den, protože pršelo. V Itálii se mi líbili černoši, kteří s námi smlouvali.     Matěj Nechánský                                                              
 

V Římě bylo pěkné koloseum, ale škoda, že ho zrovna opravovali. Pak jsme šli do muzea a to bylo 

docela pěkné. Následně jsme se šli podívat k fontáně di Trevi, ale tu také opravovali. Došli jsme ke 

Španělským schodům a tam jsme si mohli něco koupit.                                                   Patrik Nosek 

 

Koupali jsme se v moři i v bazénu. Na pláži jsme hráli volejbal. Lovili jsme kraby, mušle                          

a hvězdice. Ve středu jsme měli pizzu. Skoro každý den byla diskotéka.                      Patrik Zoufalý 

 

 
 

 

Mně se nejvíce líbilo to, když jsme jedli k večeři pizzu a do toho tam přišel děda a ten nám ukazoval,                      

jak se co jí, a začal nás tam krmit.                                                                                        Martin Beck 
 

V Itálie se mi nejvíce líbilo teplé moře, kemp a dlouhá cesta tam i zpět. V Římě se mi nejvíce líbilo 

koloseum a Španělské schody.                                                                                          Libor Kverek 

 

Byli jsme i v Římě, Moc se mi líbily tanečky a moře.                                                   Lukáš Semecký 

 

Byli jsme na školním výletě v Itálii. Odjezd byl v pátek večer. V autobuse všichni zlobili, i já. Po 

cestě pan řidič zastavil u MC‘ Donaldu a koupili jsme si hamburger. Druhý den jsme byli už v Itálii, 

vybalili jsme si a šli k moři. K večeři byly výborné lasagne. Další den jsme znovu byli u moře. 

V úterý konečně otevřeli bazén, ale byl studený. Na čtvrtek jsme se těšili nejvíc. Šli jsme totiž na 

trh. Pak jsme šli do jogurtárny, kde měli mražený jogurt. V pátek jsme jeli do Říma, viděli jsem 

koloseum, fontánu di Trevi, Španělské schody, Národní muzeum a Vatikán. V sobotu jsem jeli 

domů.                                                                                                                           Klára Oudrnická 
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Den s vědou 
V naší škole se v pátek 7. 3. uskutečnil Den s vědou. Pracovníci a student liberecké univerzity nám chtěli 

dokázat, že věda není jen o holých faktech, ale také o spoustě zábavy a radosti z podařených pokusů. 

Každý žák z druhého stupně a pár nadějných páťáků se rozdělili do pěti skupin, které se střídaly po jedné 

vyučovací hodině ve třídách s různými tématy. Některá z témat se zabývala výrobou nano-vlákna, 

rozebráním a skládáním motoru a také objevováním, jak se věda inspiruje přírodou. Největší ohlas 

zaznamenala hodina nazvaná Chemie bez hranic, ve které nám pracovníci univerzity ukázali pokus s 

tekutým dusíkem, "řez do živého", levitaci, hoření pomeranče a výrobu "sloní pasty".  Všichni jsme               

si den velice užili a doufáme, že paní ředitelka dovolí další takový projekt, abychom se mohli znovu tak 

skvěle pobavit. :)                                                                                                          Gábina Víchová, 9. tř.  

                                                                                         

Jazyková animace  

Žáci 7., 8. a 9. třídy - němčináři paní učitelky Pánkové - zažili 15. dubna jazykovou animaci. Pod vede-

ním lektorky z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem soutěžili, zpívali a hráli 

si, aniž by se příliš soustředili na to, že při všech aktivitách používají cizí jazyk, alespoň pro tuto hodinu 

ztratili ostych mluvit cizí řečí.                                                                                   Mgr. Helena Pánková  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země - sbírání odpadků 
 

Co bych tak řekl úvodem o tom, jak se mi líbilo sbírání 

odpadků. Mám sice dobrý pocit, že jsme udělali něco 

pro tuto planetu, ale na druhou stranu mě mrzí, že 

někteří lidé dokážou udělat takový nepořádek. Je 

opravdu nechutné, co všechno jsme našli. Dal bych vše 

uklidit těm lidem, kteří dokážou odpadky bezohledně 

vyhodit do přírody.                                    Tomáš Míč                                                  
  

 

Lesní den s Proglesem  
 

Firma Progles, která pečuje o naše lesy, připravila začátkem května pro děti velmi zajímavý a pestrý 

program  na své lesní základně u Rabakova. Pro žáky 3. a 4. tříd bylo připraveno několik stanovišť, kde 

si vyzkoušeli myslivecké činnosti - střelbu ze vzduchovky na terč, poznávání lesních živočichů, rostlin a 

stromů. Žáci si vyzkoušeli vysadit nové stromečky, prohlédli si  moderní stroje na lesní práce. Svoji 

práci v lese jim předvedl tažný kůň. V závěru jim myslivci ukázali myslivecké trofeje - rohy, parohy 

lesní zvěře, předvedli jim svoje krásné lovecké psy. Posledním zpestřením byla přehlídka dravých ptáků 

prováděná panem sokolníkem.                                                                   Mgr. Radka Roxerová                                                                                  
 

http://zs.dolnibousov.cz/news/470/32/Jazykova-animace
http://zs.dolnibousov.cz/news/478/32/Lesni-den-s-Proglesem
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Divadelní předplatné – Co se nám líbilo: Tanec pralesa             
Toto představení je taneční. Vypráví, jak lidé z pralesa zvyklí na okolní přírodu cestují do různých koutů 

světa. Jednoho dne, když se všichni v pralese probouzeli, uslyšeli divné zvuky. Byly to zvuky motorové 

pily. Všichni se šli podívat, co se děje, a když viděli, že jim kácejí stromy, chtěli dělníky zastavit  a začali 

se prát. Dřevorubci se báli a odešli. Až na jednoho mladého, ten byl v bezvědomí. Jedné mladé dívce 

z pralesa bylo mladého dřevorubce líto, a tak se o něj starala. Uběhlo několik dní a dřevorubec se 

probudil. Byl zmatený. Ale jak se podíval na dívku, hned se do ní zamiloval. A ona do něj. Mladík ji chtěl 

chytit za ruku, ale dívka ucukla a vzdálila se, protože se ho bála. Šla se podívat, kde jsou ostatní, ale 

nenašla je, protože je v noci odnesl obrovský pták do Las Vegas, aby poznali, jak to chodí u lidí. Když         

se vrátili a uviděli, že se dívka z pralesa zamilovala do člověka z civilizace, tak ho chtěli zabít.  Ale to                

se jim nepodařilo, protože ho chránila dívka  a té ublížit nechtěli. Další noc je veliký pták vzal do New 

Yorku a bral je někam každou noc, dokud nedovolili, aby dřevorubec a dívka z pralesa mohli zůstat 

spolu. A tak se taky stalo.                                                                                                   Míša Palounková    

                                                                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krajské kolo BIO 

  
Dne 22. 5. 2014 proběhlo v Mělníku 

Krajské kolo Biologické olympiády, 

kterého se zúčastnila žákyně 7. třídy 

Anička Bartková. V konkurenci 36 

nejlepších mladých biologů z okresů 

Středočeského kraje obsadila Anička 

výborné 10. místo. Gratulujeme a 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                   

                                  Mgr. Vendula Budínová 
 

Třída 4. A v Templu  
 

Poslední školní měsíc  si 4. A obohatila návštěvou muzea Templ. Připravili tam  pro nás program 

Kultura a vzdělanost ve středověku. Žáci si prohlédli výzbroj rytíře, vyzkoušeli si různé druhy 

rytířských přileb, seznámili se s rytířskými zbraněmi - oštěpem, kuší a  lukem. Potěžkali si rytířské 

meče, kroužkovou vestu a plátové rukavice. Na dalším stanovišti se z žáků stali písaři, opisovali 

část historického textu husím brkem a inkoustem. V závěru výukového program si každý zkusil 

opatřit pečetí svůj dopis a vyrazit si svoji minci. Úplně nakonec  jsme navštívili parkán muzea               

a zde se z dětí stali archeologové. Pokoušeli se vyhledat  v pískovišti pozůstatky lidských koster              

a najít středověké nádoby a šperky. Výlet do Mladé Boleslavi jsme zakončili v cukrárně na 

osvěžující zmrzlině.                                                                                          Mgr. Radka Roxerová  
 

http://zs.dolnibousov.cz/news/488/32/Krajske-kolo-BIO
http://zs.dolnibousov.cz/news/488/32/Krajske-kolo-BIO
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21. května se naše třída vydala na třídenní 

třídní výlet, který se odehrával v Drhlenách.                     

V 8.00 jsme vyrazili od školy a pěšky jsme šli 

až tam. Cesta byla dlouhá a byli jsme docela 

znavení, ale ta námaha stála za to. Drhleny 

byly opravdu od pohledu krásné a dá se říct, 

že vše v nich bylo doslova luxusní. Ohromný, 

krásně vodou třpytící se bazén nás v prvním 

okamžiku zaujal a hned jsme se k němu 

vypravili. Po té dlouhé cestě jsme se opravdu 

sotva drželi, abychom do něj neskočili. Poté,  

co nám paní učitelka rozdala klíče od chatek, 

každý popadl své kufry, tašky, či jiná zava-

zadla a vydal se do své chatky. Osobně jsem 

už podle vzhledu areálu a celkově okolí 

myslela, že chatka bude perfektní, ale to,          

co bylo uvnitř, jsem opravdu nečekala. 

Vlastní kuchyň - samozřejmě vybavená :D 

(nože, rychlovarná konvice, vařič, příbory, 

hrnce a další věci, které do kuchyně patří, 

jsme tam měli také) a to vše okolo (jako 

například sprchy, záchod a ostatní věci na 

pokoji) bylo opravdu, ale opravdu dokonalé! 

Na našem pokoji, který nesl číslo 15, jsem 

byla já, Bára Nožířová, Monika Žapková, 

Adéla Nosková a Karolína Dubská. Abych 

pravdu řekla, upřímně jsem se docela bála být 

na pokoji s Kájou, protože jak všichni víme, 

je to velký blázen do školy a ani na výlet               

se nevydala bez učení. Vyvolalo to ve mně 

pocity, že tyto tři dny s ní budou strašné. 

Opak byl pravdou. Kája byla naprosto 

v pohodě a i když svůj volný čas věnovala 

čtení Babičky od Boženy Němcové, uklízení, 

nebo učení se přírodopisu, byla naprosto                 

v pohodě. Všechny nás na pokoji mile 

překvapila. Další v plánu byla Branžež. Hned 

potom, co si každý vybalil a popřípadě se  

 

 
převlékl, jsme se vydali na již zmiňovanou 

Branžež. Cesta trvala tak hodinku (odhaduju 

já:D). Tam jsme se občerstvili a šli zpět do 

Drhlen. Poté už jsme měli volno a to skoro 

všichni strávili u bazénu. Voda měla (jak 

říkali:D) 16° a my jsme za to byli rádi. 

Osvěžení v podobě té studené vody se v tu 

chvíli opravdu hodilo. První den v Drhlenách 

jsme si moc užili :) stejně tak jako ten další. 

Započal snídaní, po níž jsme se vydali delší 

cestou na hrad Kost, kde jsme se měli 

naobědvat. Cestou na Kost jsme si dali soutěž 

postavit co nejvyšší... nevím, jak to nazvat, :D 

prostě předmět z přírodních materiálů. :) 

Podle učitelů to bylo nastejno, ale všichni 

víme, že to holky měly prostě vyšší. :D  

Vlastní silou vykácely strom, díky němuž 

vyhrály. :) Potom jsme došli na Kost, tam 

jsme si každý dali oběd a vydali se zpět                 

do Drhlen. Cestou zpět jsme si zahráli                  

na moderátorky ve zprávách (já a Bára :D)                 

a zkusily jsme si hrát na učitele. Zpět do 

Drhlen jsme šli kratší cestou, což se nám 

hodilo, protože už jsme byli vyřízení. Zbytek 

dne jsme strávili opět  v bazénu, na tenisovém 

kurtu, volejbalovém nebo golfovém hřišti 

nebo třeba na trampolíně. Další den ráno nás 

opět čekala cesta na Kost, kde jsme se opět 

naobědvali a pěšky se vydali domů. Když 

jsme dorazili, všichni jsme si oddechli                        

a zazpívali hymnu, která naznačovala náš 

stesk po Bousovu :D. Všichni jsme si výlet 

moc užili a já sama za sebe mohu říct, že jsem 

byla mile překvapena z areálu Drhlen. Výlet 

byl podařený díky krásnému počasí, zábavě, 

kterou nám areál poskytl a také díky 

výbornému programu paní učitelky a jejích 

asistentek paní Havlové a paní Bernartové. 

Moc děkujeme, výlet byl perfektní!                                                                                                                               

                                              Jana Hovorková 

Výlet osmáků do Drhlen 
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Soutěž tříd o putovní pohár je určena pro třídy od 5. do 7. Soutěž bude 

uzavřena 20. června. Třída musí mít registrováno v knihovně co nejvíce čtenářů                

a během určených dvou měsíců nasbírat co nejvíce bodů za návštěvy knihovny. 

Podmínkou je i to, že musí odpovídat na otázky, které jsou zveřejňovány na stránkách 

knihovny. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena na konci školního roku, odměnou bude 

dort a putovní pohár Kamarádi knihovny.  Ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, 

bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení na konci školního 

roku věcnou cenu. Minulý rok vyhrála dnešní 6.B.                                             

Podmínky soutěže najdete na www.kniznidoupe.dolnibousov.cz    

 

Proč číst knížky a soutěžit ?                                                                                   
Číst knížky je fakt super věc. Při čtení se toho můžete i spoustu naučit. Hodně věcí se 

naučíte i v knížkách, do kterých byste to ani neřekli. Každý si najde knížku, která by 

ho bavila. Například nás baví romány. Ať už je to sci-fi, fantasy nebo dobrodružné 

knihy, všechny knihy jsou super. Tak proč někdo nechce číst? 

Anketa: Čteš rád/a knížky? Jaké?                                                         
Viktorie Havryljuková, 3.tř. - Čtu ráda knížky od Disney: Zvoník u matky boží                 

a Popelka.                                                          
David Egrt, 6.B - Nenávidím čtení!                                             
Kačka Skálová, 5.tř. - Ano, čtu ráda dobrodužné knihy. Nejvíce se mi líbila knížka 

Tajné údolí.                                                                 
Marek Mayer, 6.B - Ne! Jediná knížka, co mě zaujala, je Deník malého poseroutky.                                                                                                                                                                                                                                                            

Vypracovaly: K. Veselá a A. Havrylyuk 

 

 

http://www.kniznidoupe.dolnibousov.cz/
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 Letos se konal už devátý ročník mezinárodní internetové soutěže "Lidice pro                

21. století." Naše škola obsadila krásné třetí místo za Gymnáziem Frýdlant                  

a Gymnáziem Louny. Mezi základními školami jsme byli první.  
 

 Letošního ročníku se zúčastnili žáci od páté do deváté třídy.V této soutěži mohou 
žáci zúročit to, co znají, mohou zúročit své zkušenosti z práce na počítači, naučí se 
vyhledávat určité informace a dále s nimi pracovat. Účast v soutěži jim také dává 
pocit, že udělali něco navíc a že získali nové zkušenosti i vědomosti. Soutěž Lidice 
pro 21. století nás zaujala svým obsahem. Z praxe víme, že téma druhé světové 
války obecně žáky velmi zajímá, a myslíme si, že je nutné připomínat si události, 
které se dotýkají českých dějin a přinášejí svědectví o tragice a hrůzách války. 
Navíc naši žáci určitě uvítali elektronickou formu soutěže a možnost pracovat s 
internetem. Soutěž přináší potěšení i nám, učitelům.  I nás obohacuje novými 
poznatky a zkušenostmi.  

 

 Filip Rejzek z 9. třídy se stal 1000. přihlášeným účastníkem soutěže. Za odměnu 
obdržel knihu z produkce Památníku Lidice.  

                                                                                                          Mgr. Ingrid Mendlíková 
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Matematika je často dosti neoblíbeným předmětem. Málokomu jde, málokdo jí rozumí. Člověk se             

už s matematickým nadáním musí narodit. Pokud tomu tak není, mívá často s tímto předmětem ve 

škole problémy, musí se “dřít” a výsledek zpravidla neodpovídá vynaložené námaze. To ale není 

problémem Katky Skálové, žákyně 5. ročníku, pro kterou je “matika” zábavou a opravdu v ní 

vyniká. Požádala jsem ji, aby nám něco o svých úspěších napsala:                               I. M. 

 
Pythagoriáda 

V Pythagoriádě jsem jako jediná z 5. třídy postoupila do okresního kola v Mladé Boleslavi. Tam 

jsem byla druhá. 

Klokan 

V Klokanovi se psalo jen jedno kolo, dál se nepostupovalo. V tom jsem byla nejlepší ze školy z naší 

kategorie a druhá v okrese. 

Logická olympiáda 

V LO jsem s Klárou Oudrnickou postoupila do krajského kola. Tam jsem byla sedmá a Klára 

sedmnáctá. Potom jsem postoupila do celostátního kola, které se konalo v míčovně Pražského 

hradu. Skončila jsem čtyřicátá druhá.  

V květnu jsem byla na předávání cen za Pythagoriádu a Klokana v Mladé Boleslavi. 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

s Kateřinou Skálovou 
Kačko, jak je možné, že jsi tak výborná počtářka? 

Počítáš si doma často?                                                                  
Nepočítám, počítání mě baví odmala, hlavně slovní úlohy. 

Baví tě matematika?                                                                                                                                                   

Ano, ale nebaví mě, když jenom počítám příklady.                   

Na soutěžích se mi líbí, že můžu řešit těžké slovní úlohy. 

Které předměty máš nejraději? Proč?                                                                                                 

Dějiny – protože je to zajímavé, dovím se něco o historii. 

Výtvarka – protože ráda něco vytvářím. 

Jaké jsou tvoje další záliby? Chodím na atletiku, dělám 

gymnastiku a hraju na příčnou flétnu. 

Víme, že od nového školního roku budeš chodit do gymnázia. Těšíš se? Nebude se ti stýskat            

po spolužácích? Těším se, určitě. Asi mi zezačátku budou chybět, ale já si najdu nové kamarádky. 

V září dám holkám svůj rozvrh a budeme se vídat po vyučování. 

Jak strávíš letošní prázdniny?                                                                                                                                
Pojedu na dovolenou do Španělska a asi na tři dny na kola a stanovat. Určitě budeme jezdit na výlety                 

a pojedu na tábor. 

Přeme Ti, Kačko, ať se Ti na nové škole líbí a ať jsi tam spokojená a stejně úspěšná jako tady. 

                                                                                                            Příjemný rozhovor vedla I. M. 
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Maminka / Lucka Jakubcová  

 
     Osoba, kterou bych ráda popsala, je moje maminka. Jmenuje se Martina a je jí 36. let, nyní je 

na mateřské dovolené. Bydlíme v rodinném domku v obci Veselice, která se nachází šest kilometrů 

od Dolního Bousova.                                                                                                                                              

         Mamka je menší, drobnější postavy. Vlasy nosí nakrátko ostříhané, většinou s melírem. Její 

oči jsou modré jako nebe. Nos má trošičku větší a ústa drobnější. Již od mládí nosí brýle. Střídá 

dvoje obroučky, jedny jsou červenobílé a druhé zelenočerné. Obojí jí moc sluší a neumím si 

představit, že by je nenosila. Brýle k ní prostě patří. Mamka ráda nosí sportovní oblečení. Hlavně 

v poslední době, kdy je doma s mým malým bráškou. Když musí někam do města, většinou si 

obléká kalhoty a mikinu. Pamatuji si ale, že když chodila do práce, nosila šaty, sukně a kalhoty 

s halenkami. Moc jí to slušelo.                                                                                                                               

         Moje mamka je nyní na mateřské dovolené, jinak ale pracuje na Okresním soudě v Mladé 

Boleslavi jako zapisovatelka na občansko – právním oddělení. Svoji práci má moc ráda a v listo-

padu tohoto roku se bude muset vrátit. Mezi její koníčky patří knížky a staré filmy. Na čtení ale 

nemá mnoho času, všechen čas jí zabere bráška, který je hodně akční a potřebuje velkou pozornost. 

Podle maminčiných slov jsme jejím velkým koníčkem my děti. Má nás oba moc ráda. Vždy si našla 

a najde čas na to, aby se zeptala, co bylo ve škole, zeptá se i na mé kamarádky. Pokud si s něčím 

nevím rady, tak vím, že za ní můžu kdykoliv přijít. Někdy si také neví rady, ale většinou vždy najde 

způsob, jak mi pomoct. Líbí se mi, jak se chová ke svému okolí. Mamka umí být ale i přísná.           

        Vztah, který mám s mamkou, je hezký a také kamarádský a doufám, že nám vydrží. Svoji 

mamku mám moc ráda a neumím si představit, že bych ji neměla. Jednou bych byla ráda, kdybych 

byla alespoň trošku jako ona. 
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MOJE MAMINKA / Denisa Havlová 
     Rozhodla jsem se psát o své mamince. Moje maminka se jmenuje Pavlína Havlová. Je jí 43 

let. Moje maminka je vedoucí kulturního střediska v Sobotce a předtím tam pracovala jako 

knihovnice. Mamka je vyučená brusička skla. 
          Maminka má středně vysokou postavu. Její havraní černé vlasy jsou krásné. Nosí je většinou 

rozpuštěné, ale občas si uváže i culík. Má světlou pleť. Její oči jsou světle zelené a v levém oku, 

vedle zorničky, má malou černou tečku. Rty má světle růžové. Na levém koleni má malou jizvičku, 

ke které přišla na nějakém večírku. Někdo se začal prát a rozbil skleničku. Malý střípek jí rozřízl 

nejen silonky, ale i koleno. Ráda nosí boty s podpatky. Mamka má veliký šatník, ale i botník. 

Mamčin styl oblékání se mi moc líbí. Když nevím, co si mám vzít na sebe, tak mi pomůže. Má ráda 

módu a vše kolem ní. Máme stejně velkou nohu, takže nějaké boty mi půjčuje. 

         Moje mamka je narozená ve znamení ryb. Ryby se vyznačují tím, že jsou milé, citlivé, 

ochotné a nejvíce ze všeho mají nejraději svojí rodinu. Ona taková opravdu je. Vždy mi se vším 

pomůže a vím, že se na ni mohu spolehnout. Také vím, že nejvíce jí záleží na mně a na mém 

bráškovi Péťovi. Občas se pohádáme, ale hned se zase usmíříme, protože každá víme, jak to má ta 

druhá těžké. Hodně mě podporuje v mém koníčku, kterým je tenis. Jezdí se mnou na tréninky a na 

zápasy a já si toho velmi vážím. Občas si zahraje se mnou i ona. Jsem ráda, když děláme věci 

společně, například vaříme, cvičíme a jezdíme na nákupy. 

         Mám svoji maminku moc ráda, ani bych na ní nechtěla nic změnit.  

 

           

 

Můj děda / Nikola Novotná 

         Rozhodla jsem se popisovat svého dědu, jmenuje se Miroslav Piták a je mu 64 let. Bydlí 

v Bousově na Zahrádkách v baráčku s velkou zahradou.                                                                               

         Děda je silnější postavy. Má krásně světle modré oči a když čte nebo luští, tak si nasadí brýle. 

Na bradě a lehce na tváři má vousy, šedivé vlasy nosí nakrátko ostříhané. Má pomalou chůzi, 

protože má bolavé nohy, ale i přesto se mnou chodí rád na procházky do lesa, na pole nebo 

k rybníku. Po cestě mi vypráví příběhy z dětství, mě to moc baví poslouchat.                                                       

       Děda rád chodí na ryby a zaučuje i svého syna, mého strejdu a i nás, mě a bráchu. Když je 

doma a nemá co  dělat, sedne ke  kamnům a  luští  křížovky. On je v tom  úplný profík. Nejen  že je 

dobrý v luštění a chytání ryb, ale on je to také výborný vynálezce. Když po něm chci něco vyrobit,   
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jde do kůlny a hned to vyrobí. Už mi například udělal dvě klece pro křečky, překážku pro psa a se  

strejdou a tátou pro nás postavili baráček a pergolu, abychom měli kde sedět. Má rád zvířata,                   

a protože jeho táta byl myslivec, tak toho docela dost ví.  

          Mám s ním hodně zážitků. Děda mě má rád a já jeho. Hodně jsme toho spolu prožili                      

a doufám, že ještě prožijeme. Ve všem mi pomáhá, radí a poslouchá i mé historky. Spolu děláme 

různé “blbosti”. Doufám, že spolu ještě nějaké ty blázniviny uděláme. 

 

         
 

 

MOJE BABIČKA / Monika Žapková                                                                     
 

          Moje babička se jmenuje Jana Bernartová. Je jí 71 let a bydlí v Dolním Bousově. Babička už 

je v důchodu. I když je starší, přesto má ještě plno energie a je čilá jako rybka.                                                                         

          Babička je středně vysoké a štíhlé postavy. Má krátké vlasy, které má obarvené nablonďato. 

Její oči jsou světle modré a rty světle růžové. Obléká se do různě barevného oblečení, které ráda 

doplňuje šperky a náušnicemi, které jí občas vyrábím. Vždy jí to moc sluší.                                                                                              

Babička je milá, hodná, laskavá a je s ní zábava. Dokáže být také přísná. Je spolehlivá a obětavá a 

ráda nám se vším pomáhá. Většinou má dobrou náladu a stále se usmívá. Má hodně přátel a 

kamarádů, a proto je velmi přátelská. Často je upřímná a říká to, co si myslí. Takže co na srdci, to na 

jazyku. Také se ráda řídí příslovím „Bez práce nejsou koláče“, ale i spoustou dalších.                                                                                   

 Mezi její nejoblíbenější záliby patří sport. Ráda jezdí na kole a se svou partou vytvořili cyklistický 

klub. Podnikají různé výlety, na které se babička vždy moc těší. Také je chytrá a má dobrou paměť. 

Vyplňuje sudoku a různé křížovky. Denně chodí na procházky. Někdy sama nebo s kamarádkami. 

Ráda lyžuje a často s námi jezdí na hory. Nejenže ráda lyžuje, ale také si oblíbila běžky. Kromě 

sportování také moc ráda čte knihy a často si je chodí půjčovat do knihovny. Samozřejmě jako každá 

babička moc ráda vaří. Vaří různé polévky a omáčky, které nám a samozřejmě dědovi moc chutnají. 

O prázdninách k ní občas chodíme s bráchou na oběd a vždy si moc pochutnáme. Také často peče 

různé koláče, buchty nebo bublaniny. Na Vánoce také hodně peče, protože dělá perníčky, linecké, 

pracny a spoustu dalších druhů. Občas jí chodím pomáhat. Často se mnou a mými spolužáky jezdí na 

školní výlety a i na lyžařský výcvik. Často s námi hraje karty a skoro vždycky vyhrává. V létě se 

stará o svou zahrádku, na které má spoustu pěkných a barevných květin. Nejraději má růže. Doma 

často uklízí a stará se o domácnost, je pracovitá jako mravenečci.                                                                                                                                                                

  Svoji babičku mám moc ráda a máme spolu velmi dobrý vztah. A nikdy bych svou babičku za 

nějakou jinou nevyměnila!  
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Můj děda  / Tomáš Horyl                            

          Můj děda se jmenuje Zdeněk Svatuška a je mu 62 let. Je štíhlé a vysoké postavy, 

hlavu mu pokrývají delší hnědé vlasy. Když se dívá na televizi, tak si s nimi rád hraje. Děda je 

pracovitý jako včelička, do práce chodí každý pracovní den, někdy  i o víkendech. Domů se vrací 

často až večer, ale naštěstí ho jeho profese baví. Je vyučený elektrikář. Ve volném čase, i když ho 

moc nemá, pracuje na zahradě, krmí prasata nebo seká trávu. Také rád lyžuje, společně s babičkou 

podniká pěší túry na horách nebo chodí na country concerty. Když je hodně unavený, vezme si 

lupínky s arašídy a vínem a dívá se na televizi. Společenský moc není, rád dělá práci v klidu, když 

je u toho sám a nikdo mu do toho nemluví. Je spíš vážnější a klidné povahy. Někdy mi připadá,             

že na vnoučata nemá moc času. Ale pamatuju si, že si s námi hrával na popeláře nebo na koně, když 

jsme byli se sestrou malí, a u toho jsme se společně hodně nasmáli. Děda už je v důchodu, nemusel 

by už chodit do práce, ale i přesto stále pracuje. Ale teď nevstává tak brzy, rád si přispí, v klidu              

se  nasnídá, přečte noviny a potom teprve vyráží. Do práce chodí v šedých montérkách, a když 

přijde z práce domů, špinavé montérky si svléká a v prádelně a doma se převléká do čistých 

tepláků. Potom mu většinou babička ohřívá oběd a povídají si spolu. Dědu mám moc rád a vážím               

si ho. Doufám, že bude dlouho zdravý a čilý.  

 

 

  
 

 

Klíček z lásky / Gabriela Víchová 
 
„Postřeh!“ zařval Martin a hodil mými klíči přes třídu k Lukášovi. Skočila jsem po nich, avšak 

Lukáš je bez problému chytil a začal se ušklíbat nad mou nemotorností. „Vraťte mi ty klíče!“ křikla 

jsem zoufale a rozeběhla se k Lukymu. Ten byl však rychlejší a přehodil ho zase Martinovi, který 

neváhal a utíkal ze třídy ke klučičímu záchodu. Snažila jsem se ho dohnat, ale Luky mi zabránil 

odejít ze třídy. Martin se zanedlouho vrátil, klíče však neměl. S Lukym si plácli a povzbudivě                 

na mě promluvili: „Kdo hledá, najde!“ Naráz se rozchechtali a k nim se přidala celá třída. Bylo mi 

trapně, tak jsem se radši vydala své klíče hledat. Tušila jsem, že budou na „klučičáku“, a proto jsem 

se rozhlížela, jestli mě někdo neuvidí, jak tam lezu. Nikdo nikde, tak jsem sebrala odvahu a rázně 

jsem otevřela dveře. Nic. Vlezla jsem dovnitř a tiše procházela okolo pisoárů, když jsem v jednom 

z nich objevila své klíče. „To je odporné,“ pomyslela jsem si  a znechuceně jsem vylovila své klíče. 

Držela jsem je co nejdál od svého těla a běžela jsem je na holčičí toalety omýt. Opláchla jsem je                  

a pořádně vysušila. Můj zrak padl na půlku klíče, který mi darovala maminka, abych věděla,                            

že ať jsem kdekoliv, má mě ráda z celého srdce. Ona má tu druhou půlku. Vrátila jsem se do 

pochechtávající se třídy a pečlivě je uložila do kapsy svých kalhot. Tentokrát už si na ně dám pozor.                                                                         
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Čeká nás doba prázdnin, ta nejkrásnější doba z celého školního roku. Jaké asi 

budou ty letošní? Bude nám přát počasí? Setkáme se s přáteli, které jsme už dlouho 

neviděli? Pojedeme na dovolenou nebo zůstaneme doma a budeme podnikat výlety 

po okolí? Splní se naše prázdninové sny? A jaké vůbec jsou? Jaké jsou ty “ideální 

prázdniny”? 

 
      Jednou bych se chtěla jet podívat do Ria de Janeira. Jela bych tam s přáteli nebo s rodinou, 

alespoň na měsíc nebo dva. Navštívili bychom různé památky a zajímavá místa. Také bychom šli na 

karneval. Rio je úžasné místo, které leží v Brazílii. Žijí tam zajímavá zvířata, jako jsou malé opice, 

krásní papoušci, ale také nebezpeční hadi a pavouci. Na kopci nad Riem stojí socha Ježíše 

s roztaženýma rukama, mají ji tam jako vzpomínku a památku, na kterou se lidé chodí rádi dívat. 

Každý rok tam pořádají karnevaly. Pro mě je Rio úžasným a zajímavým místem. Ráda poznávám 

nové památky, zvyky a zvířata. Také je to místo na odpočinek a relaxaci. Kdybych měla možnost 

jet se tam podívat, tak bych byla moc šťastná.                                                              Adéla Nosková 

 

     
 

Moje ideální prázdniny by začaly na letišti, odlétla bych na Hawai s nejlepšími kamarády, cestu                

a vše okolo by nám zaplatila cestovní kancelář. Na Hawai bych se jen opalovala, tancovala, 

plavala, užívala bych si sluníčka a prázdnin. Já osobně jsem milovník sluníčka a plavání. Také 

bych se chtěla podívat do Barcelony za fotbalovou hvězdou Messim. Miluju ho, úžasně hraje               

a jsem jeho velký fanoušek, chtěla bych ho vidět naživo. Hlavně bych ty prázdniny chtěla prožít 

naplno.                                                                                                                         Tereza Sinková 

 

Ráda bych se podívala na Nový Zéland nebo do Ameriky. Chtěla bych plavat s delfíny, ale také si 

vyjet na lodi na nějaký pěkný ostrov. Nejradši bych navštívila Ameriku, protože tam mám tetu, 

která má velký dům s bazénem. Jednou bych se tam i ráda odstěhovala, protože miluju moře a ráda 

se opaluju a koupu. Vzala bych s sebou Andy, Kiku a Aduš. Užívala bych si tam každý den, od 

východu slunce, do západu a večer bychom vyrážely do víru velkoměsta. Než bychom se vracely 

domů, šly bychom do obchodního centra a koupily si něco na sebe a nějaké maličkosti. 

                                                                                                                               Michaela Krzáková 
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Svoje ideální prázdniny si představuji tak, že v létě pojedu s mou kamarádkou Nikolou na výcvi-

kový tábor pro psy. Tábor je rozdělen na dvě kategorie. První se jmenuje „Poslušnost“ a druhá 

„Agility“. My se zúčastníme té druhé.  Agility je překážkový běh na čas. Samozřejmě se počítají              

i chyby. Niky má yorkšírského teriéra jménem Jenny. Já psa zatím nemám, ale pojedu si pro něj 

začátkem června . Abychom mohli trénovat před táborem, postavily jsme si překážky u lesa, který 

leží mezi Dolním Bousovem a Rohatskem. Vždy jsem chtěla čivavu, ale táta chce velké plemeno, 

takže budu mít Hovawarta. Na táboře budeme spát pod stanem a psa můžeme mít v kleci  u cvičáku, 

ale může spát s námi. Já budu mít psa u sebe, abych se v noci nebála, Niky s Jenny budou spát 

s námi v jednom stanu, aby byla legrace, Na ten tábor se velmi moc těším a ještě více se těším na 

psa.                                                                                                                                Denisa Havlová 

 

 

 
 

 

 

Své prázdniny bych chtěla strávit u moře se svou rodinou. Koupat se ve třpytivém modrém moři, 

dělat různé “blbosti” ve vodě a užívat si každý slunečný den u moře. Přijeli bychom do krásného         

a útulného hotelu, kde bychom si na pokoji, který nám přidělí, vybalily kufry. Do příruční tašky 

bych si dala ručník a ostatní věci, jako opalovací krémy atd. Když bychom dorazily k moři, 

okamžitě bych skočila do moře a celý den bych strávila ve vodě, potápěla bych se a užívala bych si 

každou minutu ve vodě, ideální prázdniny jsou tedy nejlepší ty, které strávíte s rodinou nebo 

kamarády a nejlépe někde, kde je slunce a voda. Takže třeba na koupališti nebo na dovolené. 

Jana Hovorková 

 

Prázdniny se blíží a já vůbec nevím, co budu dělat, ale mám určitou představu. Jestli mi to vyjde,           

to se uvidí. Až půjdeme do školy pro vysvědčení, budeme se těšit, že nám začnou prázdniny. 

Nebudeme se muset učit, budeme moct spát dlouho a mnoho dalšího. Na prázdniny se moc těším,                   

i když se mi bude stýskat po kamarádkách, ale určitě si to užiju i tak. S rodiči a s bráchou pojedeme 

na nějaký výlet. To bude pěkný zážitek. Pak pojedu k babičce, kde určitě něco podnikneme. Také se 

těším, že budu hlídat tetě dceru Natálku anebo třeba bráchu Vojtu. Hlídání mě moc baví, i když 

někdy děti zlobí. Málem bych zapomněla na menší dovolenou, která nás s rodiči a s bráchou čeká. 

Na tu pojedeme, ale už týden před prázdninami na tři dny. Pojedeme do Harrachova, kam se všichni 

moc těšíme.  Na prázdniny se těším a určitě si to užiju. 

Lucie Jakubcová 

 

Pro mě jsou ideální prázdniny dvouměsíční letní. Dá se při nich zažít mnoho zajímavých 

dobrodružství a zážitků. Například jeden z mých prožitých zážitků je každoroční jízda historickým 

motorákem po okruhu Dolní Bousov, Sobotka, Jičín, Domousnice a zase do dolního Bousova. 

Takhle jezdí celé prázdniny každou neděli. Je to zajímavé prožít jízdu ve vlaku, ve kterém třeba 

jezdili babičky a dědečkové do škol za prací.                                                               Tomáš Mistalér 
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Moje ideální prázdniny si představuji tak, že je strávím společně s mou rodinou a mými přáteli. 

Určitě bych chtěla, aby bylo hezké počasí a aby nepršelo. Kdybych si mohla vybrat, kde chci 

prázdniny prožít, asi bych si vybrala Kanadu. Když bych tam přijela, šla bych se projít po různých 

památkách. Ale nejvíce bych chtěla navštívit klub nebo stadion svých oblíbených hokejistů a vyfotit 

se s nimi. Když už bych se z Kanady vracela, tak bych se ještě zastavila ve Francii, protože chci 

navštívit Eiffelovu věž, a tak bych určitě zašla do různých obchodů s oblečením. Ale hlavně bych 

chtěla jet do nějakého bazénu nebo i k moři na pláž. U moře bych chtěla být třeba měsíc, abych si to 

pořádně užila a stihla se podívat do přírody, ale třeba i do měst. K moři bych chtěla jet třeba do 

Španělska, nebo někam dál, například do Austrálie. V Austrálii je pěkná příroda a jsou ta různá 

zvířata, jako klokani.                                                                                                   Monika Žapková 

 

O prázdninách budu chodit ke koním a ven s holkama. Někdy na začátku prázdnin pojedu 

s kamarádkami na soustředění s florbalem. Budeme tam na týden, ale vždy večer půjdeme spát 

domů. Až to skončí, budu s holkama chodit na koupaliště a na hřiště hrát nohu na zemi. Asi 

v polovině prázdnin pojedu s rodiči k moři do Chorvatska. Jede tam s námi i teta se strejdou                   

a dětmi. Budeme ubytovaní na jednom ostrově, kde bude hned i pláž, takže to bude super. Až se 

vrátím, budeme s Denčou trénovat Agility. Je to sport se psem, běhá přes překážky, probíhá 

tunelem a slalomem. Já a Jenny,  to je můj pes, pojedeme příští rok na Agility tábor. Pojede i Denča 

se svým psem. Pojede tam i kámoška z Prahy se svým psem Bodie. Jsou už trochu zkušenější. 

Budeme spát ve stanu vedle cvičáku, každý den budou dva tréninky a mezi tím budou pauzy na 

procházky. Jsem zvědavá, jak Jenny bude spát ve stanu. Bude to pro ni něco jiného a nového. Spát 

budeme v Denčině stanu, který je fakt velký. Psy můžeme dát klidně i do klece, ale já si ji nechám  

u sebe, abych se nebála. Už se moc těším na prázdniny, určitě to bude super.             Nikola Novotná 

 

  
 

 

Prázdninové vtipy o Pepíčkovi pro vás vybrala Michaela Palounková 

 

Paní učitelka: „Máš 20 Kč a požádáš svého tatínka, aby ti dal k tvým 20 korunám dalších 20. Kolik 

tedy dohromady máš?“  Pepíček: „20 Kč."  Učitelka: „Pepíčku, ty neznáš počty!!“ Pepíček:  „Ne, 

vy neznáte mého tátu.“ 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!" "No to je 

pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" "Kdo rozbil okno na chodbě." 

 

„Pepíčku,“  povídá paní učitelka, „jak se jmenuje člověk, který krade?“  Pepíček neví, a tak mu paní 

učitelka pomůže:  „Podívej, když teď sáhnu do tvé kapsy a vytáhnu padesátikorunu, kterou si pak 

nechám, co jsem?“  Pepíček rychle prohlásí: „Kouzelník.“ 
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Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za 

autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!" 

 

Je třída v obřím akváriu a paní učitelka se ptá, z jakého oceánu jsou tyto ryby. Je vyvolán Pepíček, 

ale stále mlčí. A paní učitelka:  „Správně je to Tichý oceán!“ 

 

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“  „Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se 

tady ani neukazuje.“ 

 

Ptá se učitelka Pepíčka, který pták je nejchytřejší.  „Vlaštovka,“ odpoví Pepíček. „Proč zrovna 

vlaštovka?“ zeptala se paní učitelka. Pepíček odpoví: „Protože v září, na začátku školního roku, 

odlétá.“ 

 

         
 

Milí čtenáři našeho časopisu,  
 

přejeme vám krásné prázdniny plné                           , přejeme vám, abyste za  

 

 

celou dobu nepotřebovali                      .  Zapomeňte na                           a 

 

 

 

užívejte si jako v                       !  Prázdniny jsou pro vás rozkvetlým 

 

 

 

 
 

                       nebo voňavou                              .      Přejeme vám, abyste se                      

 

 
 

 

všude cítili tak dobře, jako ti krásní barevní                                                ! 
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