
 
 

ŠKOLÁK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První školní den 
Karolína Staňková 
 
První den je za námi, 
vláčíme se s knihami. 
Nad učením budem sedět, 
jestli máme všechno vědět. 
 
Když tak knihou listujeme, 
pod vousy si hudrujeme. 
Jak to nacpat do hlavy? 
Máš nějaké nápady? 

Říjen 
Karolína Staňková 
 
V říjnu podzim přichází, 
déšť nám kazí počasí. 
Vítr pod čepice fouká, 
kouř už z komínů se souká. 
Listí padá, barví zem, 
zima je už za kopcem. 
Ani se mi nechce ven, 
už aby byl jarní den! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
                     
                 Ve škole života není prázdnin. 
                             
                                                      ( brazilské přísloví) 

Uvnitř tohoto vydání: Str. 
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Při hodině informatiky se sedmáci naučili psát dopis. A protože to bylo v září, měli psát 
o svém začátku školního roku. Museli zde skloubit znalosti z mluvnice, slohu a 
informatiky. Posuďte sami, jak se jim práce povedla. 
 
                                                                                                                                                Dolní Bousov, 24.9.09 
 Ahoj Terko.                                                                                                                                               
Tak Ti píši z Dolního Bousova. Už tu bydlíme skoro tři měsíce a neustále se u nás něco mění. Od té doby, co jsi 
u nás naposledy byla, přibyla spousta věcí. Například terasu před domem máme už hotovou. Ted´ nám začínají 
dělat  zapuštěný bazén.V bytě toho máme také hodně nového. Například už tam máme daleko víc nábytku… 
Máme to moc hezky a moderně udělané. Dokonce i tetě se to líbí a na ní moc věcí dojem neudělá. V pokojíčku 
mám konečně vestavěnou skříň, a tak se mi zdá, že mám ten pokoj malý. Také máme nové auto, protože se nám 
ten starý ford nějak porouchal a nejezdil. Ve škole je to také fajn, i když ty známky, co teď mám, jsou ošklivé. 
Našla jsme si tu dobré kamarády a učitelé jsou tu také hodní. Nejvíce se tu kamarádím s Pavlou. Ve škole máme 
nové lavice. Není to tady tak zlé, jak jsem si myslela. Je to tu fakt fajn. A prý že až budeme mít plot, což dlouho 
nebude, pořídíme si štěně australského ovčáka. To je zatím asi vše, co bych ti chtěla říct. Také se někdy ozvi a 
musíme se domluvit na nějaký víkend, kdy bys k nám mohla přijet. Tak ahoj, měj se  dobře a pozdravuj 
kamarády ze školy v Mladé Boleslavi. 
 Nikola(Cullenka) 
 
 
Milá babičko. 24.9.2009
Rodičům jsem asi už lezla na nervy, a proto mě poslali na tábor do Českého ráje. Měla jsem problém se tu 
s někým skamarádit. Naštěstí to všechno dopadlo dobře a skamarádila jsem se s Janou. Byla jsem ráda, protože 
už mi tenhle tábor lezl na nervy. Každý den si tu hrát s malými dětmi, kterým je o pět let míň než mě, tak to mě 
štvalo. Říkala jsem si, že jsem vůbec ráda, že je tu Jana, a  myslím, že i Jana je ráda, protože by jí to určitě vadilo 
také. Byli jsme na Troskách, kde jsme si s Janou užily. Až na to, že když jsme měli oběd, svačinu a večeři, 
musely jsme s Janou nosit příbory. Na Troskách bylo pěkně a měli jsem i  hezké počasí, svítilo sluníčko. 
Dokonce jsem se tu skamarádila s holčičkou Terezkou, takže už si nemyslím, že jsou malé děti špatné. Dokonce 
jsme si s Janou a Terezkou, které je pět let, hrály na slepou bábu. Nakonec jsme si udělaly táborovou fotku, která 
bude vystavená ve školách, kam chodíme. Doufám, že se s Janou, Terezkou a s ostatními dětmi někdy uvidím .A 
pozdravuj dědu a vyřiď mu, že se sklízením jablek mu pomůžu. Ahoj, mám vás ráda.           Viola 
 
 
Ahojky Jitko .       čtvrtek 1. 10. 2009 
Mé zahájení školního roku proběhlo dobře. Učitelé nás pěkně přivítali. O prázdninách nám měli přivézt nové 
lavice, ale zpozdili se a přivezli je za čtrnáct dní. Za třídního učitele máme pana učitele Kužela. Máme ho na šest 
předmětů. Hned zezačátku roku jsme jeli s šesťáky na zámek v Ratibořicích, byli jsme ve mlýně a na  Starém 
bělidle. Chodím na dramatický kroužek Sůvičky. A co ty? Jak jsi zvládla zahájení roku? A na jaké chodíš 
předměty? 

                                                                                                       Tak ahoj  
 s pozdravem Aneta  

 
 
 
Ahoj Aničko, Dolní Bousov 24.9.09 
tak už  zase začala ta škola… Každý den se učit, psát úkoly atd. Ale to asi znáš. Ve škole máme nové lavice a 
také nám přibyla nová spolužačka Nikča. Já ji znám už odmalinka. Také se k nám do třídy vrátila Pavla. Chodíš 
na nějaký kroužky? Já ne, protože tady v Bousově těch kroužků moc není, tak asi budu jezdit do Boleslavi na 
nějaké tancování. A jak ti to jde ve škole? U mě by se nějaká špatná známka taky našla. A co Milis? Ještě spolu 
chodíte? Já mám plno novinek. Musím ti toho tolik říct. Aničko, nechtěla bys   k nám třeba tento týden přijet? 
Mě by se to hodilo v pátek. Mohla bys u nás spinkat jenom do soboty, protože v sobotu večer jedu na chatu. Ale 
moc se mi tam nechce. Abych nezapomněla, mám tě pozdravovat od Gabči a Míši. Tak se měj. 

                                                                                                                                                                Dominika 
 
 

Můj začátek školního roku   
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Ahoj Terčo,  úterý 29.7.2009 
 
po dnešním dni propadám zoufalství a doufám, že aspoň někdo jako ty mě pochopí. Od včerejšího večera prosím 
všechny svaté, aby mi dovolili vyklouznout ze školy na dnešní den. Hodinu po hodině poslouchám, abych si 
okamžitě schovala všechny věci do tašky a vytáhla si pouze propisku a papír. Angličtina, z které jsem měla 
největší hrůzu, matematika, zeměpis a také němčina. Pokoušela jsem se překousnout své obavy při každém 
začátku hodiny, ale pokaždé člověk slyšel to samé. Netuším, jak dopadnou všechny ty strašné věci, co jsem dnes 
prožila, a také doufám, že je přečkám v pořádku a bez modřin. Přála bych si, abys tohle nikdy nezažila, ale ty jsi 
chytrá holka (myslím), a tak se ti tyhle věci těch méně chápavých lidí nemůžou stát.,Posílám ti velikou pusu a 
nezapomeň pozdravovat Marťu.                                                                                  

Měj se krásně. Áďa. 
 

                                                             

                                                  
                           Dějepisná olympiáda 
 
25. listopadu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Olympiáda je určená 
pro žáky osmých a devátých tříd. Letošní ročník (už 39.)  měl podtitul „ Od pěstního klínu ke 
Zlaté bule sicilské.“ Žáci plnili různé úkoly, které vycházely z učiva 6. ročníku o pravěku a 
z učiva 7. ročníku o raném středověku. Mnozí si tak zopakovali např. vývojové typy člověka, 
pravěké nástroje, dobu kovů, poznávali písemné památky, zopakovali si, co vědí o Sámově 
říši či Velké Moravě, jejich panovnících, kultuře a památkách. Osvědčili také znalost díla 
Eduarda Štorcha. Úkoly byly zadávány různými způsoby, mnohé formou her, doplňování, 
přiřazování, poznávání obrázků apod. Je jenom škoda, že nepřišel žádný z přihlášených 
chlapců. Myslím si ale, že i tak strávily dívky pěkné odpoledne. Místo chlapců se na ně smálo 
za oknem podzimní sluníčko. 
 
A jak soutěž dopadla? 
Soutěže se zúčastnilo 13 dívek ( dvě z 9. ročníku, jedenáct z 8. ročníku ) a vyhrály všechny. 
Proč? Protože udělaly něco pro rozšíření a obohacení svých znalostí. Že chcete znát ty úplně 
nejlepší? Tady je máte:  
. 

1. místo -  Pavlína Hrušková    (45 bodů) 
2. místo -  Hana Bariová   (40 bodů) 
3. místo -  Pavla Mušková  (39 bodů) 
4. místo -  Simona Černá (38 bodů) 
5. místo -  Anna Urbanová (37 bodů), Anežka Říhová (37 bodů) 
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                            Co je v naší škole nového?  
 
 
Všichni jste zaregistrovali, že na druhém stupni máme nové lavice a krásné barevné 
rolety. K drobným úpravám, ikdyž nejsou moc estetické, došlo i na toaletách dívek a 
učitelů. Jak se nové změny líbí a co říkají poškozování a ničení školního zařízení jsme se 
zeptaly dívek z deváté třídy.  
 
 
 
Naše škola má letos nové lavice, rolety a nově vybavené WC. Staré lavice už byly rozbité a počmárané 
od dětí, které si jich neuměly vážit a asi nevěděly, kolik taková nová lavice stojí. Teď už třídy vypadají 
pěkně. Doufám, že takhle to bude vypadat ještě dlouho. Myslím si, že každý z nás by měl chtít, aby 
naše škola vypadala dobře  Určitě se nám sem bude chodit lépe, když vše bude pěkné, nepočmárané a 
čisté. 
                                                                                                                                      Nikol Procházková 
 
 
Vandalismus ve škole? Já si myslím, že lidi, kteří ničí cizí věci, jsou jenom zbabělci. Můj názor je, že 
něco zničí jen proto, aby byli „machři“, ale ve skutečnosti by se nikdo z nich nepřiznal a doma by se 
toho taky neodvážili. Jsou to prostě jen ubozí blbečci. 
                                                                                                                                             Denisa Šídová 
 
 
Myslím si, že by se ty věci ničit fakt neměly. Přijde mi, že ti, co vše ničí, vůbec nepřemýšlejí. Vsadím 
se, že nikomu z nich už nedochází, že za pár let tu budou sedět naše děti... A jelikož je naše škola 
chudá, nemůže pro každou generaci kupovat nové věci. Tak přemýšlejte! 
                                                                                                                                       Aneta Rampasová 
 
Řekla bych, že je špatné, aby nějaký blbeček ničil školní majetek, který stojí hrozně moc peněz. Škola 
na nějaké zbytečné rozhazování nemá zdroje. Například, proč bývalí šesťáci čmárali v učebně 
angličtiny po zdech? A proč tam někdo ryje do parapetu různé nápisy? I v naší třídě byly minulý rok 
staré lavice a pořád na nich bylo něco napsaného nebo vyrytého a my, jako třída, jsme to pak 
šmirglovali papírem. Co z toho někdo má? Dělá mu to radost? To nikdo neví. Ale věřte mi, že leckdo 
by to rád zjistil.                                                                   
                                                                                                                                            Žaneta Křížová 
 
 
 

 
naše nové lavice                                                          naše staré lavice 
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                 FOTOVZPOMÍNKY 
 
 
Vzpomínáte ještě na loňský školní rok? A bývalé spolužáky? A bývalé 
učitele? Ano? Tak si zavzpomínejte s námi. Školní olympiáda se 
skutečně vydařila, vyšlo nám počasí a nálada byla výborná. I paní 
učitelky byly spokojené. 
 
 
 

                                
Utíkej, Míro, utíkej!                                                          Sportem ke zdraví. 
 

                                
Jak že se to počítá?                                                            Sýýýýr! 
 

                                
To byla ale fuška!                                                             Ať žije revoluce! 
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                                                        Babi ččino údolí  

V září byli šes ťáci a sedmáci na literární exkurzi ve východních Čechách. Nejprve jsme navštívili zámek v 
Ratibo řicích, pak jsme si prohlédli mlýn a krásným údolí čkem podél potoka lemovaného vrbami jsme 
došli až ke Starému b ělidlu, chaloupce, kde v d ětství žila spisovatelka Božena N ěmcová a kde  strávila 
poslední roky života její babi čka Magdaléna Novotná, která malé Barunce p ředala tolik moudrosti. 
Nejživěji bylo u splavu. Tam d ětem po řádně vyhládlo, a tak naše první kroky v České Skalici sm ěřovaly do 
restaurace nebo do cukrárny. Exkurzi jsme zakon čili prohlídkou Barun činy školy a muzea.                                                                                 
A co se dětem líbilo nejvíc? Každému něco jiného. 

        
                                                 

                              
v Barunčině škole                                                            u Starého bělidla 

Líbil se mi zámek. Nejvíce se mi zalíbil pánský salón. Měli  tam starodávný kulečník. Také tam měli 
starodávný stůl pro čtyři osoby se šuplíky na ukládání výher. Na stropě visely dva nádherné obrovské 
lustry.                                                                                                                              Danile Šouta                                  

Nejkrásnější byl mlýn. Nejvíce se mi líbilo zařízení, které nabíralo vodu a zároveň mlelo mouku. 
Zajímavá byla i dílna, ve které byla spousta historických nástrojů. Ale nelíbil se mi jenom mlýn, celý 
výlet byl úžasný.                                                                                                          Martin Šrytr                             

Nejvíc se mi líbilo mlecí soustrojí ve mlýně a náhon, který roztáčel mlýnské kolo. Dále se mi líbilo Staré 
bělidlo, paní průvodkyně pěkně vyprávěla a chaloupka byla také hezká. Ale asi nejhezčí bylo muzeum a 
škola, do které chodila Božena Němcová. Ve staré škole jsme si zkusili sednout do lavic. Nejvíce mě 
zaujaly staré vojenské uniformy umístěné v muzeu.                                                         Jakub Bechyně                                                    
                                                                                                                              

Nejvíce se mi líbilo Staré bělidlo, protože tam se film Babička natáčel. Viděla jsem, jak Barunka s 
babičkou bydlely. Líbila se mi i škola v České Skalici.                                      Karolína Staňková                                          
   

Nejvíc se mi líbilo ve škole, kam chodila Barunka. Bylo zajímavé, když nám paní průvodkyně 
vyprávěla, jak děti dostávaly rákoskou. Také říkala, že mezi návštěvníky byli takoví nadšenci, kteří 
chtěli dostat napráskáno. Já bych vážně rákoskou dostat nechtěla. Asi by to bolelo. A je docela úleva, 
že rákosku nepoužívá naše paní učitelka.                                          Kristýna Rysová                               
                                                                                                 

Nakonec jsme šli do školy. Paní průvodkyně nás posadila do lavic a pak jsme také chtěli vyzkoušet, 
jak to bolelo, když děti dostaly rákoskou. Také jsme se dověděli, že tehdy neměly děti tělocvik a že se 
jen proběhly po dvoře                                                                                            Aneta Krajcsovicsová 
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                                                                                                                                                                                                                        DDDD    uuuu    šššš    iiii    čččč    kkkk    yyyy    
 
Když je 2.listopadu, tedy „Dušiček“, chodím s babičkou na hřbitov. Venku je už zima, fouká 
silný vítr a často i prší. Hřbitov září svíčkami, které vypadají jako nebeská světýlka. Je to 
docela  strašidelné. Hroby jsou ozdobeny květinami a věnci. Vypadá to jako na maminčině 
letním záhonku. Kousek odtud zurčí nějaký potůček a doplňuje  ho šumění stromů. Listy už 
opustily své stromy a leží na zemi. Kolem je jenom tma a černo. V noci září hvězdy, vše 
dostane stříbrnou barvu. Nebe vypadá jako černý satén, na němž září diamanty. Když jdeme 
zpátky domů, ohlížíme se vždy na hřbitov. Světýlka svítí do dálky a člověka až mrazí. 
                                          

                                                                                                Nikola Ozdinová, 7.tř. 
 

Tajemné dušičky                                     
 
Začíná noc a období strachu, 
nechoď tam, jestli se bojíš duchů. 
Pod nohama nám šustí listí, 
nemůžem si být ničím jistí.  
Nastává hluboká černá noc, 
která má tajemnou moc. 
Nad hřbitovem je mlha bledá, 
jiná noc se této nepodobá. 
Ve větru skučí stromy v aleji, 
dávají lidem jen malou naději. 
Vzpomínka slzu vyvolala, 
když světla svíček na hrobech tancovala. 
 
Podzim 
 
Mlha je jako chladné mléko vylité do vzduchu. 
Vítr je tuze studený pán, poroučí stromům a keřům. 
Déšť jsou miliony kapiček padajících k zemi. 
Kouř, to je černý mrak, co v komíně se tvoří.  
Ohníčky jsou světýlka v polích.  
Jinovatka je zmrzlá šťáva z trávy a posledních květin. 
Zorané pole je vlnobití na moři. 
Holé stromy v remízku  u hospodářova  stavení vypadají jako bílí panáci.  
V sadech už není na větvích jediné jablko. 
Ještě pár dnů a uslyšíme vánoční zvoneček. 

Jakub Bechyně, 6.tř. 
 
 
Na podzim je sychravo. Často prší a fouká vítr. Když prší, vezmeme si deštník. Když fouká, 
vezmeme si draka a jdeme na louku. Dívky, které mají rády své účesy a daly si na nich 
záležet, nemají rády, když jim venku vítr účes rozfouká. Chlapcům vítr nevadí. Ti si dělají 
z dívek legraci, když se jim účes pokazí. Já mám podzim ráda. Podzim předvádí všechny 
barvy. Na podzim jsem se narodila, takže jsem podzimní děcko. Na podzim je všechno 
krásné. Nevím o ničem, co by bylo na podzimu špatné. Možná jen to, že je trochu chladno. 

Katka Horylová, 6.tř. 
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Letos jsme zavedli novou rubriku Naše zvířátka. Určitě je mezi vámi mnoho těch, kteří se 
s láskou a péčí starají o nějakého toho živého tvorečka. A tak doufáme, že vás naše nová rubrika 
zaujme, že zde najdete potřebnou radu nebo se budete inspirovat, až si sami budete vybírat toho 
svého mazlíčka. 

                                                               Osmák  degu                                                                                                     

Osmáci mají zavalitější tělo, krátký silný krk a velkou hlavu. Délka těla je 15 až 18 centimetrů,                                       
váha mezi 200 až 300 gramy. Na prstech mají  dlouhé a ostré drápy, které jim pomáhají při 
šplhání. Zadní nohy jsou delší než přední, což umožňuje silný odraz při skákání. Ocas je dlouhý,                                                                                                                                                                                                             
dosahuje délky asi jedné třetiny těla, je porostlý řídkou krátkou srstí a na jeho konci je štětička 
delších černých chlupů. Nikdy nechytejte osmáka za ocas, mohl by Vám snadno zůstat v ruce. Ušní 
boltce jsou velké 2 až 2,5 cm, široké, řídce porostlé srstí, zvenku tmavošedé, uvnitř bílé. Velikost 
i pohyblivost uší ukazuje na to, že sluch patří k nejdůležitějším smyslům osmáků degu. Oči mají 
osmáci tmavé, středně velké. Hmatové vousy jsou dlouhé a usnadňují zvířatům orientaci. Horní 
pysk mají osmáci rozštěpený (podobně jako králíci nebo morčata). Řezáky jsou hladké, v mládí 
nažloutlé. Věkem se zbarvují do oranžovohnědé. Nemají špičáky a jejich stoličky nemají kořeny a 
jejich žvýkací plochy mají tvar osmičky - odtud pochází rodové jméno   osmáků. Celkový počet 
zubů je 20. Srst mají osmáci hustou. Základní barva je hnědošedá s příměsí černé. Límeček a 
oblast kolem očí je světlejší. Břicho je světle šedohnědé.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Naši osmáci degu se jmenují Osmík a Žofie (Žofka). Osmáci degu jsou velmi hraví,vždy, 
když je pouštíme po pokoji, tak se s mou sestrou hodně nasmějeme. Obzvlášť Osmík je 
velmi zvědavý, a tak do všeho strká nos. Zato Žofii jsme doposud nezvládli až tak ochočit, 
takže se raději drží stranou. I když osmáci rodí zhruba dvakrát třikrát do roka 3-7 
mláďat,    naše Žofie je rozumná a v této době mláďata nechce. K jídlu dostávají krmivo 
pro osmáky degu nebo pro jiné hlodavce a sem tam jim dám jablíčko, mrkvičku, arašídy bez 
příchutě, banán nebo tvrdou housku. Neměli by moc sladkého, protože by mohli velmi snadno 
onemocnět cukrovkou, takže jim to ovoce spíše sušíme. I když je máme už tři roky, jsou 
ještě pořád někdy tak hyperaktivní, až se divím. Měli by se dožít takových sedmi let, a tak 
doufám, že nám ještě alespoň pět let vydrží. Musím upozornit, že osmáci jsou spíše do 
bytu. Někdy dělají trošku nepořádek,                                   ale jinak jsou moc fajn.                    

                                                                                          

 

                                                                                                 sedmačka Gábina  

 

NAŠE ZVÍŘÁTKA 
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1. Paní učitelko, jaké jste měla prázdniny? 
Prázdniny jsem měla báječné, užila jsem si cestování, slunění a koupání u vody. Již několik let - vždy 
o prázdninách, se setkám s přáteli, se kterými se přes rok moc nevidím. Se spolužáky ze základní 
školy jsme podnikli několik cyklovýletů po Českém ráji a tím náležitě ukončili oslavy našich letošních 
kulatých narozenin. Prázdniny jsou super a jak všichni víme, mají jedinou vadu. Utečou nám vždy 
jako voda! 
 
2. Co říkáte novému vybavení školy? 
Nové vybavení tříd je moc krásné, třídy jsou rozzářené barvami a myslím, že se vám v příjemném 
prostředí bude určitě lépe a rychleji přemýšlet! Všichni si budeme přát, aby vám nové lavice a židle 
dlouho vydržely. A bude to záležet hlavně na vás, žácích jednotlivých tříd. 
 
3. Měla jste o prázdninách a hodně práce s výzdobou třídy? 
S výzdobou jsem letos moc práce neměla, mám velice šikovné děti a v podstatě si třídu vyzdobily 
svými pracemi. Myslím si, že máme velmi dobře vybavený kabinet prvního stupně co se týče obrazů, 
map, gramatických přehledů, tematických obrazů. Takže doba, kdy jsme si koncem srpna malovali 
nástěnné obrazy a přehledy učiva, je za námi.  
 
4. Můžeme se zeptat, kde jste studovala? 
Studovala jsem Pedagogickou  Fakultu v Hradci Králové. 
 
5. Vystudovala jste  nějaký ur čitý předmět? 
Vystudovala jsem Učitelství prvního stupně. 
 
6. Prozradíte nám, jaké jste měla nejhorší a naopak  nejlepší vysvědčení? 
Tak nejlepší vysvědčení jsem měla po celou základní školu, vycházela jsem z 8. třídy na Gymnázium 
v Jičíně a tam už to bylo náročnější. Ale prospěla jsem, odmaturovala a pokračovala na vysoké škole, 
tak to asi nejhorší nebylo. 
 
7. Kde jste dříve učila? 
Mám docela bohaté pedagogické zkušenosti a jsem tomu dnes velmi ráda. Mohu porovnávat. Po 
vysoké škole jsem chvíli učila na ZŠ v Hořicích na Daliborce, po mateřské dovolené jeden rok na 
malotřídní škole v Dětenicích, dva roky na Druhé základní škole v Jičíně. Pak mě nějak osud zavál na 
tři roky do České Lípy, tam jsem dva roky učila na sídlištní ZŠ Sever. A moje poslední učitelská 
praxe, letos již desátý školní rok, je tady v Dolním Bousově. 
 
8. Budete mít příští rok prvňáčky? 
Asi pravděpodobně ano, po pěti letech přijdu na řadu! 
 
9. Vzpomenete si na nějaký veselý zážitek z vaší třídy? 
Mám již pátým rokem velice živou, tudíž i veselou třídu s převahou velmi sportovně nadaných 
chlapců. Ale i dívky, i když jich je méně, jsou velmi šikovné. Jak mohou potvrdit i ostatní vyučující, 
kteří v této třídě učili a učí, o zábavu je tu postaráno skoro každým dnem. 
 
10. Vaše třída půjde na druhý stupeň. Jaké bude loučení?  
Tak s loučením jste mě zaskočili. Máme za sebou teprve první měsíc školy. Já se s dětmi loučit 
nebudu, odejdou mi jen na druhý stupeň a doufám, že se rádi zastaví ve třídě, kde prožili svých 
prvních pět let povinné školní docházky. (A jsou za to velmi vděčni Marii Terezii!) 

 
                                                                          Za rozhovor paní učitelce děkují Katka, Bára a Sandra 

Rozhovor s paní učitelkou Radkou Roxerovou 
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Co nás zajímá 
 

 
                                       
                                 
 ALŽBĚTA    BÁTHORYOVÁ 
 
Alžběta Báthoryová je velice významná osobnost celosvětových 
dějin. Je známá hlavně tím, že byla nadměrně krutá k děvčatům, 
která u ní sloužila. Při  vykonávání trestů měla své pomocníky a 
praktikovala strkání špendlíků za nehty a další strašlivé věci. Občas 
použila jiný  způsob, např. nechala vyhodit děvčata nahá v zimě na 
dvůr a polévat je studenou vodou. To pak byla pro ni skvělá 
podívaná, když shlížela na trpícího člověka. Její vraždy dostaly 
největší zvrat, když jí kořenářka Majorová poradila užívat proti 
mizející kráse krev mladých panen. Tak Alžběta vraždila dál, ikdyž 
s jiným záměrem. Svůj lístek do pekla si vysloužila v tu chvíli, když 
přijel palatin Juraj Thurzo na její hrad a našel Alžbětu celou od krve, 
v rukou držela vzlykající  polomrtvou dívku. Alžbětiny sluhy a 
pomocníky odsoudil k okamžité popravě a ji jako šlechtičnu nechal uvěznit na Čachtickém 
hradě, kde 21. srpna 1614 umírá. Mohli bychom ale polemizovat o tom, kdo vlastně byla 
Alžběta Báthoryová. Krutá bezcitná žena nebo osoba, kterou osud dohnal do pekelné výhně 
svými nástrahami? To zůstane navždy odepřeno lidské mysli, protože jedině my samotní jsme 
tvorové, kterým není odepřen ani nejtajnější koutek naší osobnosti. A tu svoji Alžběta nikomu 
nikdy neodhalí.                                      
                                                                                                                   Adriana Kolková, 7.tř.                                                                                                   
 
 

 
Čtenářský deník 
 
Máme tu další novou rubriku. Jejím cílem je přimět  čtenáře k většímu zájmu o věci, které nás tolik obohacují. 
Jsou to knihy.  
 
Přečtěte si LETOPISY  NARNIE  -  určitě se nebudete nudit! 
 
Přečetla jsem si knihu Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec od  C. S. Lewise. 
Tato kniha vypráví o Šastovi, který bydlel a pracoval u Aršíše. Myslel si, že Aršíš je jeho 
otec, ale nebylo tomu tak. Aršíš ho našel kdysi v moři a nechal si ho, ale Šasta to nevěděl. 
Jednoho dne k nim přijel bohatý pán na koni. Prosil Aršíše, aby mu Šastu dal, ale Aršíš  
nechtěl. Kůň byl mluvící, a proto řekl Šastovi, že spolu musí utéct. Utekli a kůň vedl Šastu do 
Narnie. Cestou potkali dívku na koni. Ta dívka se nazývala Aravis. Byla to princezna, která 
utekla kvůli vdavkům. Měla také mluvícího koně. Všichni zamířili do města, kde koně a 
Aravis počkali. Jediný Šasta šel do zámku. Tam si všichni mysleli, že je to princ Karin. Byli si 
totiž podobní. Potom se ukázalo, že Šasta byl Karinovo dvojče a macecha ho jako malého 
hodila do vody. Šastu přejmenovali na Kara. Poté se Kar, Aravis a oba dva koně dostali do 
Narnie, kde koně dřívě žili. 
Tato knížka byla nejhezčí ze všech Narnií, a to už čtu šestou ze sedmi. A byla dobrodružná, 
proto jsem vše prožívala s hlavními hrdiny. 
 
                                                                                                                    Katka Horylová, 6.tř. 
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VÁNOČNÍ   SBÍRKA  NA  DÁRKY  D ĚTEM  Z  DĚTSKÉHO  DOMOVA 
 
Už se stalo tradicí, že na naší škole pořádáme v období adventu peněžní sbírku na dárky pro 
děti z Dětského domova v Mladé Boleslavi. Letos se s nadšením ujali organizace žáci 6. 
třídy.   Od středy 18. listopadu bude před ředitelnou umístěna kasička, do níž můžete 
přispívat. Za vybrané peníze budou po dohodě s pracovníky dětského domova zakoupeny 
dárky. V minulých letech jsme kupovali pastelky, modelínu a leporela, později také oblečení, 
např. pyžámka, punčocháče, roláčky a čepice. Každý dárek pak společně ve škole zabalíme, 
nazdobíme a nadepíšeme jménem dítěte, které dárek obdrží. Věříme, že naše dárky potěší 
všechny děti, které nemají to štěstí žít v rodině a poznat lásku rodičů. Udělejme radost jim a 
udělejme radost také sobě. Neboť stále platí to, co řekl antický myslitel Platón:                                           
„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“                                            
                                                                                       Děkujeme.  Mgr. Ingrid Mendlíková 
 

 
NAŠI MILÍ BÝVALÍ DEVÁŤÁCI 

 
 JAK SE DĚLAL ŠKOLÁK. ZKUŠENÍ REDAKTOŘI OPUSTILI NAŠE ŘADY. 
 

                                                      
 
 
 
  POSLEDNÍ ZVONĚNÍ – DEVÁŤÁCI  ŘÁDILI V PŘESTROJENÍ. 
 

                                                       
 
 
 
 A JE TU KONEC ÚPLNĚ VŠEHO – TEDY, JEN ZÁKLADKY. 
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PERLIČKY ,  JAK  JE  NECHTĚNĚ  STVOŘILI  OSMÁCI  P ŘI  OPAKOVÁNÍ  
LOŇSKÉHO  UČIVA  
Které panovnické rody vládly v Čechách?                                                                                
Slované, Slavníkovci, Přemyslovci a Římané                            kupec Sámo a Karel IV.                     
královský, husitský, Jagelonci, Jiří z Poděbrad                         Slavníkovci byli vypáleni                      
pravěk, starověk, novověk, středověk                                        katolíci, husité, Přemyslovci        
Jak se nazýval první státní útvar na našem území?                                              
Rakouskouhersko, Amerika, Germanie, kmenový svaz, Slované, republika, Česko, Slovanci 
Čím byl významný kníže Václav, proč dodnes udržujeme svatováclavskou tradici?            
zabil ho bratr Boleslav, bral bohatým a chudým dával (to byl zase Jánošík!) - byl svatý, 
choval se k lidem dobře - platil Němcům volami – vládl - kvůli penězům - byl skromný                             
Jak se jmenoval dokument, který písemně potvrzoval dědičný královský titul?                     
Karel II. , bible, Přemyslovci                                                                                                               
Co znamená, když nějaký rod „vym ře po meči“ ?                                                                           
byli jako že vyvražděni vlastníma rukama, muži vymřeli v bitvě, rod byl zabit mečem, umřeli 
bojem, že je zabili mečem, Přemyslovci, zemřeli všichni, všechny popravili mečem, zemřeli 
po roce nebo století, že když umře jejich pán, tak pak přestanou bojovat                                      
Co kritizoval Jan Hus?                                                                                                                  
husitství, chování českých biskupů, že šlechta kradla chudým, české, propustky …………….            
 
 
 
Výsledky podzimního sběru papíru: 
 
Pořadí              Třída                                                            Průměr                               
1.      8. tř.    p.uč. Žďánská                                80,48  kg                                   
2.   3. tř.             Kissová                                  72,39  kg                                   
3.  5. tř.             Roxerová                               71,17  kg                                   
4.  4. tř.              Ječná                                      53,96  kg                                    
5.  9. tř.              Sůvová                                   40,25  kg                                   
6.  6. tř.              Mendlíková                            32,20  kg                                    
7.   7. tř.              Kužel                                      27,25  kg                                    
8.   2. B               Procházková                          26,38  kg                                    
9.   2. A               Kuželová                               23,62  kg                                    
10.  1. tř.              Nocarová                               18,94   kg                                  

 
        

 
 
 
 
       REDAKCE  NAŠEHO ČASOPISU  PŘEJE VŠEM  TY NEJHEZČÍ  VÁNOCE   
 
                                                                    A 
 
       MNOHO ŠTĚSTÍ,  ZDRAVÍ  A  POHODY  V  NASTÁVAJÍCÍM  ROCE  201 0. 
 
 
 
 
Na tvorbě tohoto čísla se podíleli: Mgr. I.Mendlíková, Adriana Kolková, Gabriela Závorková,  Kateřina 
Horylová, Sandra Kalenská, Karolína Staňková a Barbora Bláhová, s konečnou grafickou úpravou nám 
vypomohli Matúš Fečík a Dominik Olbrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                         


