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Milí čtenáři našeho časopisu, držíte v rukou 

nové číslo Školáka. Určitě jste na něj čekali 

velmi netrpělivě tak jako já. Opět totiž 

vznikalo dlouho a těžce. Bohužel se mi 

stále nedaří přimět redaktory k dodržování 

termínů. Ale teď už se těšte na několik 

novinek i na vaše oblíbené rubriky. Možná 

vás zaujme nová malá rubrika Otazníky, 

někoho osloví rubrika Očima teenagerů 

věnovaná tentokrát poruchám příjmu potra-

vy, z nových rubrik by vás mohla zaujmout 

rubrika Devět zlatých pravidel či Sedm 

pádů s… Mě osobně se velice líbí, jak se k 

básni Uspávanka Jana Skácela vyjadřovaly 

děti z prvního stupně. Při čtení rubriky Den 

s… můžete strávit den s paní ředitelkou. 

Mladší čtenáře určitě zaujme čtení o prv-

ňáčcích i o jejich třídních učitelkách. A 

rozhodně si nenechte ujít článek o nové 

školní jídelně či o tom, co se nám (ne)líbí. 

Do nových rubrik patří také Bezva hodina, 

tentokrát věnovaná hudební výchově.                 

A nakonec vám doporučím několik rozho-

vorů. Velice zajímavý je rozhovor redak-

torky Klárky s dětskou lékařkou a její 

sestřičkou, spoustu zajímavostí se dočtete         

v rozhovoru se zpěváky Petrou Černockou  

a Bohušem Matušem. Redaktorka Káťa 

vám také představí všechny nové tváře 

pedagogického sboru. Přeji vám spoustu 

příjemných chvil s naším časopisem.     IM 
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Návštěva divadla 

V pátek 13. září navštívily děti z naší 
mateřské školy představení v Městském 
divadle Mladá Boleslav s názvem 
„Proletět duhou”. Bylo to představení 
plné fantazie, písniček a her. Děti 
odjížděly domů spokojené a plné dojmů.  
                                            Radka Nechanská 

 

 

 

 

 

Zprávičky                       

z mateřské školičky 

Sluníčka vyráběla zvířátka z kaštanů. 

U Sluníček pekli jablečný štrůdl 

 

 

 

 

První interaktivní návštěva městské 

knihovny pod vedením paní Třískové, 

která nás vzala za pohádkou ,,Jak krtek 

ke kalhotkám přišel“. 
Školáci ze Sluníček na hodině angličtiny v ZŠ 

 

 

https://www.zsdb.cz/deti-u-slunicek-vyrabely-zviratka-z-kastanu/
https://www.zsdb.cz/u-slunicek-pekli-jablecny-strudl/
https://www.zsdb.cz/skolaci-ze-slunicek-na-hodine-anglictiny-v-zs/
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Červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová, růžová i černá. Všechny tyto barvy děti z 1.A společně 

přenesly na velký výkres. Ten tvořily v rámci tandemové výuky s třídní učitelkou Vladimírou Nocarovou a 

paní učitelkou Zuzanou Zemanovou. A cože to tedy kreslily? Vzpomínaly na letní náladu, prázdninová 

dobrodružství, sladké ovocné dobroty, zkrátka na barevné prázdninové lenošení. Všechny myšlenky vložily 

do kulatých balónků. Ty se dětem rozlétly po papíře až mezi modré mráčky. V dolno-bousovské cukrárně 

Holiday café se výkres paní majitelce moc líbil a všechny děti odměnila výtečnou zmrzlinou. Takže 

vzpomínky na prázdninová dobrodružství nakonec dostaly i reálnou podobu.                             

 

 

 

Lampionový průvod 

Ve čtvrtek 31. října v podvečer se děti, spolu se 

svými rodiči, sešly před budovami MŠ, kde už na 

ně čekaly paní učitelky s košíky plnými broučků, 

které si děti samy vyrobily. S rozsvícenými 

lampiony a nachystanými broučky se vydaly na 

lampionový průvod městem. Cílem byla stará 

vykotlaná vrba na louce u Klenice blízko DPS. 

Zde děti uložily broučky k zimnímu spánku, 

zazpívaly jim ukolébavku, chvíli si pohrály se 

svými kamarády v hromadách listí a poté se s 

rodiči vydaly na cestu domů a cestou přemýšlely, 

jak půjdou broučky na jaře zase probudit. 

Návštěva tradičního podzimního výlovu 

Červenského rybníka v Dolním Bousově. 

Na návštěvě u veverek 

V pátek 8. listopadu vyrazily děti ze tříd Sluníčka              

a Včeličky na výlet za veverkami do lesoparku 

Štěpánka. Po vystoupení z autobusu u městského 

bazénu se obě třídy vydaly na naučnou stezku                    

U VEVEREK. Na dřevěných panelech si děti mohly 

vyzkoušet svoje znalosti o přírodě a pozorovat 

veverky, jak hbitě šplhají po stromech. Aby se 

veverky měly dobře, nasypaly jim děti do veverčích 

krmítek oříšky. Potom si odpočinuly v altánu, kde se 

posilnily svačinou, prošly se krásnou podzimní 

přírodou a protože dvě hodiny utekly jako voda, těšily 

se na dobrý oběd ve školce. 

 Zuzana Zemanová 
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Přespolní běh 

11., 12. a 16. září 2019 

proběhla soutěž ve 

vytrvalostním běhu pro 

žáky I. stupně. Opět se 

běželo kolem čističky 

odpadních vod (ČOV). 

Počasí bylo v úterý a ve 

středu ideální, v pondělí 

16. trochu chladněji, ale 

bez deště. 

                        Jiří Kužel 

 

 

Florbalové vítězství 

Dne 8. 10. 2019 proběhlo okresní 

kolo ve florbale na 6. ZŠ v Mladé 

Boleslavi, O pohár hejtmana 

středočeského kraje. V základní 

skupině se naši borci utkali s 

mužstvy ze ZŠ Debř, ZŠ Skalsko 

a 9. ZŠ Mladá Boleslav. Po 

jasných vítězstvích jsme 

postoupili do finálové skupiny z 

prvního místa. O celkové umístění 

jsme sehráli dva velice těžké 

zápasy, a to s 5. a 6. ZŠ Mladá 

Boleslav. Neuvěřitelnou touhou 

po vítězství a důrazem jsme jasně 

přehráli i tyto dva týmy a 

zaslouženě jsme postoupili do 

krajského kola, které se uskuteční 

21. 11. 2019 v Mělníku. 

                                                                                                                                                 

Přírodovědný kroužek 

V pátek 25. 10. se u školy sešlo 24 dětí. Po mlhavém dopoledni 

nás překvapilo sluníčko, které velmi příjemně hřálo. Při čekání, 

než se všichni sejdeme, jsme si prohlédli dvě hálky na dubovém  

 

 

 Miloslav Ječný 

listu. Vysvětlily jsme dětem, co je uvnitř, a jaké bylo překvapení, když jsme starší z hálek rozloupli! Ven se 

drala čerstvě vylíhnutá krásná žlabatka! Dokonce se nechala vyfotit, než odletěla. Na káru dvoukolku jsme 

naložili hrábě, děti si oblékly výstražné vesty a vyrazili jsme směrem na Vlčí Pole. Se skalními účastníky 

kroužku jsme se shodli na tom, že množství odpadků v příkopech je rok od roku menší. Přesto jsme nasbírali 

mimo jiné velký pytel zelených lahví od vína…Po příchodu na Hořečkovou louku děti nejprve usedly ke 

svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích – kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový 

cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a 

omalovánky. Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou 

chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav – stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli 

jsme spoustu stop divokých prasat a jedno staré pěnkaví hnízdo. Cestou zpátky jsme si krátili čekání na 

autobus na dětském hřišti ve Vlčím Poli. Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem 

dobře vykonané práce.                                                                              Pavla Bartková a Lenka Hejnová 
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Výlet přírodovědného kroužku do Střehomi 

V sobotu 2. 11. jsme se vydali na výlet do Plakánku, střehomských 

sádek a Horního Bousova. Od rána pršelo, přesto to 13 dětí od 

výletu neodradilo. A užili jsme si ho náramně. Po cestě jsme si 

všímali pole rozrytého divokými prasaty, volavek hodujících na 

vypuštěném rybníku, lešení, které pokrývá celou hlavní věž hradu 

Kost. Blízko studánky v Plakánku děti objevily skokana štíhlého.     

Na sádkách ve Střehomi už na nás čekal pan porybný Pacholátko. 

Vysvětlil nám rozdíl mezi perlínem a ploticí, vylovil nám štiky, 

candáty, líny, amura, sumce a dokonce jednu zlatou rybku, která 

plní přání. Velmi poutavě dětem o rybách vyprávěl. Prozradil nám, 

kdy se budou lovit rybníky v okolí, po výlovech se sádky před 

Vánoci zaplní ještě množstvím kaprů, pstruhů a dalších ryb, které 

jsou nejžádanější na sváteční stůl. Cestou ze Střehomi se nám 

podařilo na cestě najít krásně vybarvenou polovinu achátové pecky. 

V hasičské zbrojnici v Horním Bousově jsme si zaslouženě 

pochutnali na objednané pizze. Kamna příjemně hřála a tak jsme se 

v dobré náladě pustili do výroby ptačích pochoutek. Podařilo se nám 

společnými silami vyrobit několik krmítek na slunečnici z 

plastových lahví, krmítka ze semínek a loje a množství věnečků z 

arašídů. Každý si některé odnesl do zahrady nebo za okno. Ostatní 

krmítka postupně umístíme na Bakovce během zimy. 

                                               Pavla Bartková a Lenka Hejnová 

 

Příběhy bezpráví 

Opět nastal listopad a opět jsme promítali dokumentární filmy             

o československých dějinách. Letošním tématem, jak jinak v době 

jejího 30. výročí, byla sametová revoluce. Letošní výročí revoluce, 

která bývá nazývána také „něžnou“, tedy sledu událostí započatých 

večer 17. listopadu 1989 brutálním zásahem Veřejné bezpečnosti 

proti studentské demonstraci na pražské Národní třídě si žáci deváté 

třídy naší školy připomenuli v úterý 19. listopadu, kdy proběhl další 

ročník akce Příběhy bezpráví. Naším hostem byl pamětník pan 

Tomáš Grindl.                                                    Ingrid Mendlíková 

 

Projekt Krokus 

Naše škola se opět zapojila do 

projektu Krokus. Žáci naší školy 

patří mezi 55 tisíc žáků a studentů 

z celého světa, kteří se 

každoročně do tohoto projektu 

zapojí. 

Projekt Krokus, určený žákům 

starším 11 let, realizuje irská 

organizace Holocaust Education 

Trust Ireland (HETI) ve 

spolupráci s Oddělením pro 

vzdělávání a kulturu Židovského 

muzea v Praze. Na mnoha 

školách, tak jako u nás, se z něj 

stal dlouhodobý projekt. HETI 

nám i letos poskytla zdarma 

cibulky žlutých krokusů, které 

dívky ze 6.B spolu s panem 

učitelem Kopeckým zasadily na 

školní zahradu. Zjara žluté kvítky 

krokusů rozkvetou a stanou se 

připomínku jednoho a půl 

milionu židovských dětí a tisíců 

dalších dětí, jež zemřely během 

šoa – holocaustu. Žlutá barva má 

připomenout žlutou Davidovu 

hvězdu, kterou byli Židé nuceni 

během nacistické vlády nosit. 

                      Ingrid Mendlíková 

 

 

https://www.zsdb.cz/vylet-prirodovedneho-krouzku-do-strehomi/
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Návštěva Václava Klause 

ml. v naší škole 

Ve čtvrtek 14. listopadu zavítal v 

rámci návštěvy mladoboleslavského 

okresu do Základní školy v Dolním 

Bousově pan Václav Klaus mladší. 

Během krátké návštěvy se setkal se 

žáky deváté třídy. Redaktoři 

školního časopisu položili panu 

Klausovi několik otázek. S učiteli 

hovořil o otázkách týkajících se 

školství, dotkli se například 

problému inkluze nebo dlouhé 

čekací doby na vyšetření dětí                  

v pedagogicko-psychologické 

poradně. 

                       Ingrid Mendlíková 

 

 

Učitel by měl být způsobilý pro to, co učí. Když 

někdo neumí matematiku, nemůže ji učit. Je 

velmi důležité, aby člověk měl rád ten předmět, 

uměl ho a aby měl ten učitelský dar. Zatřetí by 

měl mít autoritu. Často vidíte lidi z fakult, když 

chodí na náslechy, že se minuli povoláním. 

Špatný učitel, to je tragédie. Dalším důležitým 

bodem je týmová práce. Protože ve škole 

potřebujete, aby kantor žil pro tu školu. Když 

třeba onemocní učitel, který měl jet na lyžák, aby 

ho zastoupil někdo jiný. Tihle lidé jsou velmi 

cenní. A poslední věc je důslednost. To bývá v 

české škole úplně tragické. Je hezké, když děti 

mají učitele rády, ale pokud chybí důslednost, je 

to špatné. 

Jaký je Váš názor na současnou podobu 

přijímacích zkoušek na střední školu?                                                                                             

Měla by to být věc mezi střední školou a 

uchazečem. Když se budete ucházet o 

zaměstnání, také to bude mezi vámi a tím 

zaměstnavatelem. Nemá to řídit stát. My máme  

v republice obrovský přebytek středních škol,             

asi čtyřicet procent, většina jich je polo-

prázdných, zoufale hledají nějakého žáka a každý 

dostane někde nějaké místo. Do toho něco 

omezovat přijímačkami je zbytečné. Třeba se            

mi nelíbí, že by stavební škola měla mít stejné 

přijímací zkoušky jako zdravotnická. 

 

  

 

Rozhovor s panem Klausem:                               

(kráceno, upraveno) 

Kdybyste byl ministrem školství, co byste 

změnil?                                                                                                                                                

Snažil bych se starat více o vzdělávání. Zrušil 

bych plošnou inkluzi a tisíc dalších věcí. Pořád se 

mluví o inkluzi, o pamlskové vyhlášce, o 

vysokých školách, ale ten základ je mluvit o 

matematice a jazykových znalostech. 

Co by podle Vás měla dát dětem základní 

škola?                                                                                                                                              

Děti by si to měly hlavně užít, naučit se základy, 

pořádně číst a psát, důležité je, aby uměly 

matematiku, ti vzdělanější lidé jsou také zároveň 

ti bohatší, a nějaký ten cizí jazyk, poněvadž je 

naše země malá, Bousov je skoro uprostřed, a na 

hranice je to hodinka cesty. A když máte to štěstí, 

že máte šikovného chemikáře nebo dějepisáře, tak 

vás to ovlivní na zbytek života. Já jsem do školy 

chodil rád, i když jsem zlobil. 

Jaký by měl být správný učitel?                                                                                                                                                                                  

Já mám pro to takových pět zásad: Zaprvé musí 

učit rád. Měl jsem kritéria, podle kterých jsem 

učitele hodnotil. Nemám rád, když se učitel 

mračí. Učitel musí učit radostně, pak strhává i 

děti. Musí umět zaujmout a někam děti posunout. 

Na fotografii s panem Klausem a jeho asistentkou                         

jsou redaktoři časopisu Školák – Kateřina Pitrová,                      

Jan Černohorský a Viktorie Havryljuková. 
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Také jste zůstali stát na prahu s otevřenou 

pusou, když jste poprvé vstoupili do naší 

nové jidelny? Také se vám líbí tak jako 

nám? Nejen že se zvětšil proctor, který jde 

oddělit zatahovacími dveřmi, ale máme i 

nové stoly a židle. Jsou velmi pohodlné a 

do lesa se opravdu hodí. Proč do lesa? 

Vždyť nás obklopuje kolem dokola. Na 

stěnách jsou totiž namalované stylizované 

stromy, za nimi vykukuje veverka nebo se 

krčí malá prasátka, na větvích sedí pestro-

berevní ptáci. Už chybí jen šelest větví a 

zpěv ptáků. A třešničkou na dortu je vrána, 

která nám denně oznamuje, kolik je hodin. 

Tam je potřeba, aby ta děvčata měla srdce, na co 

jim je matematika, na tom zase tak nezáleží. Mně se 

nelíbí, jak je to teď. My jsme si testy vždy dělali 

sami. Něco jiného je zařadit nějaký test v devítce. 

Nelekejte se toho, měl by ukázat, jak na tom kdo je, 

kdo se hodí na střední školu s maturitou, kdo se 

zlepšil, kdo zhoršil. 

Jaký je Váš názor na povinnou maturitu z 

matematiky?                                                                  

Já jsem učitel matematiky, takže to budete brát, že 

hájím svůj předmět. Podle mě je důležitá. Ty 

bohatší společnosti mají vždy dobrou matematiku. 

My jako Češi jsme národ inženýrů, naše země je 

bohatá. Ta hlavní věc, proč by měla být maturita z 

matematiky, je tahle: Od první třídy máte několik 

hodin týdně matematiku, učíte se ji třináct let, tak 

proč potom z ní nesložit zkoušku, když jste se tomu 

tak dlouho věnovali. Ti lidé, co nechtějí maturitu z 

matematiky, ať se to vůbec neučí. Ať třeba místo 

toho tančí. Teď se matematika měla zavést, ale pan 

ministr to zrušil. Studenti se toho bojí, nechtějí to, 

tak se toho před volbami, aby ho to nepoškodilo, 

vždycky někdo lekne a rozhodne jinak. Naučit se 

cizí jazyk je také těžké. Když se učíte počítat, třeba 

násobilku, tak ono to moc zábavné není. 

 

 

                                                                                                                  

 

Někdy je třeba překážky překonat. 

Plánujete jít ve stopách svého otce, tedy stát se 

prezidentem?                                                            

Zatím moc ne. Přijde mi, že je to spíše pro starší 

lidi. Já tady žádné agitace dělat nebudu, ale 

samozřejmě jsme stranou politickou a chceme 

změnit situaci ve školách a další věci. A prezident 

nemá takovou moc jako v jiných státech. V České 

republice vládne předseda vlády. Prezident je hlava 

státu, není ten člověk, co vládne.  

Co se vám líbí na naší škole?                                                                                                                                                                                      

Já jsem těch škol viděl stovky a vždycky ten první 

dojem je strašně rychlý. Jak je uklizená, jak se tváří 

lidé, jak se tváří nejen ředitel, ale i ten člověk, 

kterého potkáte dole na chodbě. A poznáte, jestli 

jsou kantoři v pohodě, jak vypadají děti, jestli je ta 

atmosféra tady v pořádku. Když jsem přijímal 

nového učitele, vždycky jsem navštívil školu, kde 

předtím učil. Tady u vás je ten první dojem 

pozitivní, je tu dobrá atmosféra. Kdo to tady táhne, 

jak se učí, to samozřejmě netuším, ale jsou tu 

příjemní lidé a pěkné prostředí. 

             Zpracovali výše uvedení redaktoři a IM 

  

                                                                                                                  Poprvé v historii!                                   

Rozšíření školní jídelny 
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Malá anketka: Líbí se vám naše 

nová školní jídelna? 

Pan učitel Sedláček: Nová jídelna je moc 

krásná.  

o Robert Rudavský (8.A): Libí se mi, je 

hezčí než ta stará.  

Dominik Tvaroh (8.A): Jídelna se mi líbí, je 

veselá.  

o Michaela Hrobníková (8.A): Líbí se 

mi, je lepší než ta stará.  

Viktorie Ručková (3.A): Nová jídelna se mi 

moc líbí.  

o Lucie Vitmajerová (6.B): Jídelna se mi 

líbí.  

Švarcová Michaela (6.B): Je moc krásná.  

o Jakub Bartoň (7.B): Je dobré, že 

jídelnu prodloužili. Jinak se mi moc 

líbí.  

Lukáš Oudrnický (7.B): Je hezká, ale až moc 

dětská.  

o David Zvěřina (7.B): Moc ne, stará 

byla lepší.  

Adéla Ružanská (8.B): Je lepší než ta stará.  

o Kateřina Pánková (6.B): Moc se mi 

líbí.   

Johana Pátková (6.B): Jídelna se mi moc líbí.  

o Kateřina Sýkorová (6.B): Je hezká.  

Eliška Dvořáková (7.B): Je moc hezká  

o Michaela Sudíková (7.A): Je pěkná. 

Líbí se mi, jak je to barevné.  

Marek Piták (1.B): Je hezká.  

o Nela Oudrnická (1.B): Jídelna se mi 

moc líbí.  

Vanesa Verecká (6.A): Je hezčí než ta stará.  

                                                        Ája, Aneta 

 

Zeptaly jsme se paní ředitelky, jak 

rekonstrukce a rozšíření školní jídelny 

probíhaly: 

V průběhu letních prázdnin došlo k rekonstrukci a 

rozšíření školní jídelny. Kapacita školní jídelny se 

navýšila ze 76 míst na 120 míst. Naším cílem bylo 

vylepšit komfort pro naše strávníky. Především snížit 

délku čekací doby při výdeji oběda a dát dětem 

možnost v klidu a v pohodě si vychutnat podávané 

jídlo. Kromě výměny podlahové krytiny, nové 

barevné výmalby stěn byl zakoupen i nový nábytek 

do školní jídelny. Celkové náklady na rozšíření školní 

jídelny činí 490 tis. Kč. Chtěla bych touto cestou 

poděkovat Lucii A. Babákové, paní učitelce z 

umělecké školy v Mladé Boleslavi, která navrhla celý 

desing školní jídelny včetně obrázků. Sama paní 

Babáková se podílela na malbě jednotlivých obrázků. 

Velkými pomocníky při malování byly i naše žákyně, 

Kačka Pánková a Anežka Kyzivátová z 6. B, Bětka 

Bartková z 9. třídy, Barča Šourková z 5. B. Děkuji 

také za spolupráci Gabriele Kyzivátové a Zuzce 

Zemanové.  

Rekonstrukcí neprošly jenom prostory školní jídelny, 

ale i školní kuchyň. Byla zakoupena další myčka 

nádobí, která urychlí odbavování špinavého nádobí. 

Celková částka za rozšíření mycí plochy činila 200 

tis. Kč. Přeji všem našim strávníkům, aby jim u n nás 

chutnalo.  
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Prvňáci i prvňačky už mají první měsíc za sebou. V září jim byli velkou 

oporou starší kamarádi, kteří jim pomáhali ve školních začátcích. Naučili děti 

hledat si třídu, co je dobrého k obědu, kde je WC. Co si počnou, když 

zapomenu klíč od skříňky. Žáci deváté třídy se starali o prvňáčky „jako o 

vlastní“. Na třídních schůzkách si paní učitelky i rodiče pochvalovali pomoc 

deváťáků. Proto si získali právoplatné oslovení Patroni. Další týden pro 

prvňáky připravili sportovní den, kde děti zdolávaly různé disciplíny. 

Nasazení všech bylo ohromné. A kdo nebyl patronem, pomáhal na stanovišti. 

Ráda bych pochválila i poděkovala pomocníkům i paní třídní učitelce. 

Příjemná byla i sladká tečka od rodičů.                         Vladimíra Nocarová 

 

Koncem září jsme 

navštívily obě první 

třídy, abychom se 

podívaly, jak se dětem 

daří a zeptaly se, jak se 

jim líbí ve škole.  

• Zjistily jsme, že 

87 % dětí se do 

školy velmi 

těšilo, zbytek, 

tedy 13 %, moc 

ne. 

Na otázku, jaký předmět 

je nejvíce baví, 

odpovídaly, že nejvíce 

je baví předměty, ve 

kterých se moc neučí.  

• Nejvíce 

oblíbeným 

předmětem je 

tělocvik a 

výtvarka.  

Také nás zajímalo, zda 

jim chutnají obědy. 

„Ano, obědy nám 

chutnají a jídelna se nám 

taky hodně líbí,“ 

odpovídaly svorně děti. 

• Zjistili jsme, že 

všichni prvňáčci 

chodí do 

družiny. 

A co je v družině baví 

nejvíc? Děti nejvíce 

baví hraní si s ostatními 

dětmi. Rády si malují a 

taky rády poslouchají 

čtení pohádek.  

              

        Ája, Aneta, Eliška  

 

Žáci deváté třídy se stali patrony žáčků prvních tříd. Již v pondělí 1. září se s 

nimi přivítali při slavnostním zahájení školního roku v hale. V úterý už na své 

prvňáčky čekali před šatnami, aby je převzali od rodičů, pomohli jim přezout 

se a zavedli je do jejich tříd. Paní učitelky uvítaly i pomoc s přípravou na 

první hodinu nebo dohlédnutí na donesení a uložení věcí na tělocvik. Během 

prvního týdne se prvňáčkové rozkoukali a dnes už trefí do své třídy úplně 

každý. Pomoc žáků devátých tříd pokračovala i druhý a část třetího týdne, 

tentokrát v podobě doprovodu na oběd a vyhledání družiny, kam si po 

vyučování chodí většina prvňáčků pohrát a odpočinout. Rozzářené oči při 

pohledu na nového kamaráda, mávání na pozdrav a radostná objetí při setkání 

během dne, i to je patronství.                                                Helena Pánková 
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Jak jste spokojená se svými prvňáčky?                    
Moc, líbí se mi jejich zájem, zvídavost a smysl 
pro humor.                                                              

Poslouchají vás děti?                                                                                                    
Zvykáme si na sebe a určíme se naslouchat.  

Je vaše třída hodná?                                                                                                            
Jsou to andílci s ďáblem v těle. 

Máte ve třídě více holek nebo kluků?                                                                           
Ve třídě je celkově 23 dětí, z toho mám 15 
holčiček a 8 kluků.  

Nepřipadáte si s prvňáčky jako ve školce?                                                                     
Ne, všichni pochopili, že jsme školáci.  

Stalo se vám, že vás někdo z prvňáčků oslovil 
místo paní učitelko, mami? Ne, ale překvapilo 
mě, když mi jedna holčička řekla Vladěnko. 

Myslíte si, že z vaší třídy bude jednou dobrý 
kolektiv? Na 1. stupni se budu snažit děti 
stmelovat a pak už je to jejich cesta, na které 
jim budu držet palce. 

 Už vám někdo z dětí o hodině usnul?              
Ne, nestalo se mi, že by děti o hodině usnuly. 

Jsou spíše děti divoši nebo jsou klidné?                 
Děti jsou hodné. 

Brečí vám někdy děti ve třídě?                              
Nikdy nikdo nebrečel. 

 

Jak jste spokojená se svými prvňáčky?                                                              
Zatím jsem s dětmi spokojená.  

Poslouchají vás děti?                                                                                                                                
Poslouchají a neustále breptají.  

Je vaše třída hodná?                                                                                                            
Děti jsou hodné.  

Máte ve třídě více holek nebo kluků?                                                                           
Ve třídě máme více holek.  

Nepřipadáte si s prvňáčky jako ve školce?                                                                     
Trochu to připomíná školku, protože si zpíváme           
a hrajeme si.  

Stalo se vám, že vás někdo z prvňáčků oslovil 
místo paní učitelko, mami?                                      
Neřekli mi mami, ale řekli mi babi.  

Myslíte si, že z vaší třídy bude jednou dobrý 
kolektiv?                                                                  
Věřím v to, že ano.  

Už vám někdo z dětí o hodině usnul?                                                                               
Zatím nikdo neusnul.  

Jsou spíše děti divoši nebo jsou klidné?                                                                                
Divoké jsou spíše holky, kluci jsou zátím klidní.  

Brečí vám někdy děti ve třídě?                                   
Někdy se jim stýská. 

                                                      Ája, Aneta 

 

             Zdena Skálová Vladimíra Nocarová 

Práce učitele je velmi náročná a práce učitele v první třídě ještě náročnější. Děti si na školu                   
a na novou paní učitelku teprve zvykají, musí se naučit sedět v klidu a dávat pozor, musí psát 

domácí úkoly, musí se připravovat. A při tom všem se jim musí ve škole líbit.                                                        
Jaký byl vstup do školy těch letošních prvňáčků? 
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Mgr. Jana Kučerová  

• Jsem z Lužan u Jičína. 

• Pracovala jsem jako 

učitelka, na základní škole  

v Lužanech.  

• Líbí se mi moc, jsou tady 

úžasné děti, skvělí kolegové 

a moc dobře se tady vaří.  

• Ráda bych tady učila.  

 

Mgr. Pavlína Koubová  

• Ze Starých Hradů.  

• Učila jsem na Základní 

škole v Kopidlně.  

• Je hezká, je to tady hezky 

opravené.  

• Zatím se mi tady líbí, takže 

bych chtěla učit tady. Tak 

uvidíme, jestli tady zůstanu, 

nebo ne.  

 

 

 

Letos do naší školy přišlo 

mnoho nových učitelů a 

asistentů pedagoga. Některé 

potkáváte jen na chodbách, 

někteří vás i učí. Pojďme si je 

nyní představit.  

 

Každému z nich jsme položili tyto otázky: 

Odkud jste?                                                                               

Kde jste pracoval(a), než jste nastoupil(a) na naši školu?                                                                                      

Líbí se vám naše škola?                                                       

Jaké máte plány do budoucna?  
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Mgr. Jana Bušková  

• Z Obrubců.  

• Starala jsem se doma o svoje dětičky.  

• Je moc krásná. Těším se na všechny 

děti. Je to tady super. 

• Chtěla bych hodně cestovat, budu 

ráda, když budu mít svou třídu, kde 

si budeme rozumět a se kterou to 

bude fajn.  

 

Mgr. Pavlína Mejzlíková  

• Z Jičína.  

• Učila jsem na jiné základní škole                  

a to v Kopidlně.  

• Je moc hezká, jsem naprosto 

spokojená. 

• Ráda bych se podívala do nějaké 

oblasti na světě, kterou ještě neznám.  

 

 

 

Dagmar Folprechtová  

• Z Lužan u Jičína.  

• Dělala jsem asistentku ve škole                 

v Lužanech.  

• Moc se mi líbí, je krásná.  

• Chtěla bych, aby tady byly děti 

spokojené, dařilo se jim a chodily 

rády do školy.  

 

 

 

Petra Vitinová 

• Jsem z Bezdězu. 

• Dělala jsem baristku. Připravovala 

jsem kávu. 

• Škola se moc líbí. 

• Ráda bych tu zůstala. 
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Petra Kellerová  

• Z Dolního Bousova.  

• Administrativní pracovnici.  

• Velice.  

• Dále se vzdělávat ve svém oboru 

a co nejlépe pomáhat dětem.  

  

 

 

Zuzana Kissová  

• Z Turnova.  

• Byla jsem zlatník a brusič drahých 

kamenů v Turnově.  

• Já jsem tady byla už jako dítě, takže 

moc.  

• Učit, zabývat se šperky a dělat umění.  

 

Mgr. Klára Šťastná  

• Z Rohatska.  

• Pracovala jsem u manžela ve firmě a 

jako učitelka na čtvrté základní škole 

v Mladé Boleslavi.  

• Já ji znám už odmala a je moc krásná.  

• Učit tady dále.  

 

 

Gabriela Pilařová  

• Z Rohatska.  

• Učila jsem na třetí základní škole v 

Boleslavi.  

• Líbí, je krásná, jsou tady hodné děti.  

• Asi tady zůstanu učit, líbí se mi 

tady.  
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Mgr. Barbora Škubalová  

• Pocházím z Uherského Brodu,       

což je malé město na jižní Moravě.  

• Studovala jsem vysokou školu            

v Brně, Pedagogickou fakultu             

na Masarykově universitě.  

• Líbí se mi tu moc. Děti jsou 

příjemné i personál je tu fajn,   

takže jsem moc spokojená.  

• Chtěla bych pokračovat v učení 

angličtiny a mým cílem je, aby        

to žáky bavilo a aby si jazyk 

oblíbili.  

 

 

Mgr. Ivan Truhlička  

• Pocházím z Brandýsa nad Orlicí na Ústeckorlicku, ale už třicet let žiji s rodinou                          

v Jičíně.  

• Jako učitel jsem začínal na málotřídní škole v Radimi u Jičína, kterou jsem později vedl 

i jako ředitel. V roce 1997 jsem se rozhodl, že si ověřím, zda jsem schopen obstát i v 

soukromé sféře, a začal jsem pracovat jako redaktor deníku Mladá fronta DNES, kde 

jsem strávil následujících 15 let. Poté jsem rok působil jako vedoucí redaktor v týdeníku 

5plus2. Posledních šest let jsem byl ředitelem Základní školy 17. listopadu v Jičíně 

• I když jsem tu zatím jen krátce, škola se mi líbí po všech stránkách. Svojí velikostí, 

příjemným prostředím i atmosférou, stylem výuky i vzájemným respektem mezi učiteli 

a žáky. Velice oceňuji i vstřícnost vedení školy a kolegů pedagogů.  

• Mým hlavním cílem je, aby žáky mé hodiny bavily a aby si z nich odnesli co nejvíce 

vědomostí, které se jim hodí i v praktickém životě. Minulý rok jsem byl na pedagogické 

stáži ve Finsku, kde mě ve výuce zaujala celá řada věcí, které bych chtěl postupně 

zkusit uplatnit i v Bousově.  

 

 

připravila Káťa 
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Milí čtenáři našeho časopisu, přinášíme          

vám rozhovor s naší dětskou lékařkou                     

paní MUDr. Magdalenou Hallovou                          

a s její pravou rukou, sestřičkou                

Ivanou Hůlkovou. Původně jsem měla 

v plánu udělat rozhovor pouze s paní 

doktorkou, ale protože mi paní Hůlková 

pomáhala všechno organizovat, a protože 

jsem zjistila, že jsou s paní doktorkou 

sehraná dvojka, rozhodla jsem se udělat 

rozhovor s oběma. Rozhovor vznikal ve 

velmi příjemné a uvolněné atmosféře, jak 

určitě sami zjistíte. Doufám, že se dozvíte 

spoustu zajímavého a že blíže poznáte práci 

naší paní doktorky a sestřičky. 

 
V rozhovoru jsem si dovolila označit odpovědi 

paní doktorky – D, odpovědi sestřičky – S. 

 

 

Rozhovor s paní doktorkou MUDr. 

Magdalenou Hallovou a sestřičkou paní 

Ivanou Hůlkovou 
 

rádo a tím si vše lépe zapamatuje.                             

S) Správný učitel by měl umět z učení udělat 

zábavu, aby to děti nenudilo a aby byla ve škole 

pohoda. 

 

Které předměty Vás ve škole bavily nejvíc? 

D) Na základní škole přírodověda, biologie a 

chemie. A na gymnáziu jsme měli i výbornou 

tělocvikářku. 

S) Samozřejmě tělocvik, čeština a méně 

matematika. Poté mě bavila vlastivěda, 

přírodověda a taky dílny. A na střední ty 

specializované obory. 

                                                                         

Věnovala jste se jako dítě nějakému sportu?                                                                                                                      

D) Já jsem dělala hodně turistiku, protože máme 

chatu v Jizerských horách, ale jinak jsem žádný 

sport nedělala pravidelně. Chodila jsem na 

klavír a do rytmiky.                                                                                                                    

S) Odmalička jsem dělala hasičinu, ale také 

jsem chodila na sportovky a lítala jsem po 

vesnici. 

 

 

Řeknete nám, prosím, kde bydlíte? 

D) Ve Střehomi. 

S) V Dlouhé Lhotě. 

 

Měla jste na základní nebo střední škole svého 

oblíbeného učitele? Kde jste chodila do školy? 

D) Já jsem chodila do školy v Praze, kde jsem 

měla ráda naši paní učitelku na prvním stupni a 

poté jsem chodila v Praze na gymnázium a tam 

jsme měli hodnou profesorku na matematiku a na 

chemii. 

S) Já jsem chodila do školy ve Březně a tam jsem 

měla strašně ráda pana učitele Pacholátka, který 

mě naučil řádně češtinu a jezdil s námi i na 

výlety, například na Slovensko do Vysokých a 

Nízkých Tater. 

 

Jaký by podle Vás měl být správný učitel? 

D) Měl by děti umět zaujmout, aby chodily do 

školy rády. Nesejde ani pak tolik na známkách, 

ale podstatná je, že dítě bude chodit do školy  
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Jaký je váš nejhezčí zážitek z ordinace?                                                                                                                                

D) Když se nám děťátko uzdraví. A když jsem 

pracovala v nemocnici, je vždycky krásné, když se 

na rodí malé a zdravé miminko.                                                                                                                                                                                    

S) Přesně jak řekla paní doktorka. A 

nejsrandovnější bylo, když k nám přišel malý Kuba 

*** a když jsem mu brala krev, tak mi řekl, že jsem 

blbá doktorka. A já jsem mu řekla, že já nejsem 

doktorka a on mi řekl, že to je jedno, že jsem stejně 

blbá.       

                                                                                        

 

 

 

 

A nyní?                                                                                                                                                                                   

D) S manželem jsme založili turistický oddíl, takže 

chodíme na různé výlety, lyžuji, běžkuji a plavu.                                

S) Vedu malé děti k hasičině a chodím na různé 

výlety. 

Co byste poradila dětem a rodičům ohledně 

správného stravování?                                                                                 

D) Jíst tak akorát. Velké extrémy škodí. Nepít 

sladké šťávy, to nedělá dobře, jíst hodně ovoce a 

zeleniny, masa, jíst i více chleba než jiného pečiva, 

snídat. Ať děti jedí to, co jim chutná, ale ne 

chemické a nezdravé věci. Nejlépe něco ze 

zahrádky.                                                                                                                                                                                    

S) S paní doktorkou souhlasím. Důležité je, aby 

děti jedly svačinu v klidu místo toho, aby si dvakrát 

kously a šly běhat po třídě. A nepřecpávat se na 

noc. 

Jaká je vaše oblíbená kniha, film, píseň?                                                                                                                              

D) Mám ráda starší interprety, např. Wericha a 

Voskovce, Hanu Hegerovou. To jsou písničky, 

které mají pro mě obsah a jsou pro mě důležité. 

Také náboženské písničky, protože jsem vyrůstala v 

evangelickém kostele. Ale asi nejvíc se mi líbí 

písničky od Zdeňka Svěráka. Na střední škole jsem 

nejraději četla Karla Čapka, mám ráda i  Roberta 

Fulghuma a také jsem přečetla celého Harryho 

Pottera.                                                                                                           

S) Já mám ráda pohádky, např. S čerty nejsou žerty, 

Popelku. Ráda čtu, ale už není moc času. A mám 

ráda písničku Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? Ráda 

poslouchám i Mariana Vojtka a Jaromíra Nohavicu. 

Prozradíte nám něco ze svého soukromí?                                                                                                                               

D) Mám muže a dvě menší děti. Máme turistický 

oddíl, jak jsem již říkala. A tady paní sestřička mě 

občas provede po okolí a ukazuje mi, které děťátko 

je z kterého domečku.                                                                                                                 

S) Já jsem šťastná babička, mám osmiměsíčního 

vnoučka Vítečka. Mám dva syny, kteří mi dělají 

velkou radost. 

Chtěla jste být už jako malá lékařkou či 

zdravotní sestrou, nebo jste chtěla dělat jiné 

povolání?                                                                         

D) V osmé třídě jsem se rozhodla být doktorkou, 

protože jsem měla vztah k dětem i díky mým 

rodičům, kteří byli učitelé.                                                                                                                                                                                          

S) Kolem pátého roku jsem chtěla být kominice, 

poté v první třídě jsem chtěla být baletkou a 

učitelkou v mateřské škole a v páté třídě jsem se 

rozhodla, že budu sestřička. 

 

S jakými problémy k vám lidé nejčastěji chodí?                                                                                                                      

D) Kolem jara sem lidé chodí nejčastěji s alergiemi, 

v létě zase s vyrážkami a na podzim jsou nejčastější 

rýma a kašel. Ale samozřejmě se občas vyskytne 

zápal plic a další nemoci.                                                                                                    

S) Přesně tak. A naší povinností je zjistit, jestli je to 

jenom kašel nebo něco vážnějšího. 

Měli by se podle vás lidé nechat očkovat?                                                                                                                              

D) Máme dva druhy očkování: povinné a 

nepovinné. Povinné si myslím, že je výborné a 

může pomoci spoustě lidem a může zabránit 

zbytečným úmrtím. Mluví se o tom více než dříve, 

ale pokud by se s námi chtěl někdo poradit, tak mu 

rádi poradíme. A nepovinné očkování - to je pak na 

každém, jak se rozhodne.                                                                                    

S) Povinné očkování, myslím si, je výborné. A 

nepovinné bych také doporučila. Třeba já a moje 

děti jsme se nechali očkovat skoro proti všemu. 

Myslíte si, že se k vám chodí děti "ulévat" ze 

školy?                                                                                                                                                           

D) Tak občas ano, ale je to výjimečně. A bývá to z 

toho důvodu, že děti mají stres např. z testu a začne 

je bolet bříško. Ale když už k nám přijdou, měly by 

se přiznat, že se bojí do školy. Abychom je 

nevyšetřovaly zbytečně a nezdržovaly lidi, kteří 
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Monika Dědková, 7.A - O prázdninách jsem byla na 

koních, tam byla moc velká legrace s kamarádkami a 

potom jsem jela s rodinou na výlet do Starých Hradů.  

Simona Bůžková, 9. tř. - Můj nejlepší zážitek z prázdnin 

je koňský tábor v Borčicích. Jezdím tam hrozně ráda, 

odvezu si vždy plno zážitků. A taky jsem se ztratila 

v Turnově.  

Nicol Šolcová, 8.A - Byla jsem s nejlepší kamarádkou 

venku a na koňském táboře, pak jsem s rodinou jela na 

dovolenou do Rakouska a byli jsme na Slovensku u 

babičky a dědy.  

 

 

 

 

 

Prázdniny v česku začínají 1.července a končí 

1.září. Prázdniny jsou dny volna, kdy můžeme 

jet na dovolenou, na výlety, vidět se s kamará-

dy, užívat si legraci, poznávat nové věci a 

odpočinout si trochu od školy a učení. V každé 

zemi jsou prázdniny jinak dlouhé. U nás trvají 

dva měsíce, ale například Němci mají prázd-

niny jen pět týdnů.                       Terka a Míša  

 

 

Letní prázdniny 

Michaela Sudíková, 7.A - Můj nejlepší zážitek 

je cestování s rodinou a pejskem, byli jsme ve 

Španělsku, Portugalsku a Paříži, viděla jsem 

Eiffelovu věž. To bylo super, moc se mi tam 

líbilo.  

Šarlota Brzáková, 8.B - Nejlepší bylo to, že 

jsem mohla strávit týden s mojí babičkou,  s 

kterou jsem jezdila na výlety.  

Laura Soukupová, 2.B - Byli jsme na dovolené 

ve Špindlu, jeli jsme lanovkou a viděli jsme 

proběhnout jelena.  

 

opravdu naši pomoc potřebují. Tak jsme raději, 

když nám to řeknou narovinu a my si s tím už 

poradíme.                                                                                    

S) Právě - děti poté zbytečně rentgenujeme a 

posíláme na vyšetření a je to nefér vůči nám i vůči 

ostatním. Proto když se děti ve škole něčeho bojí, 

tak ať to doma řeknou a rodiče už jim dokáží 

pomoci. 

Co děláte ve svém volném čase nejraději?                                                                                                                                                                   

D) Ráda dělám turistiku, ráda lyžuji i běžkuji, 

plavua taky velice ráda čtu.                                                                                                           

S) Chodím na různé výlety, hlídám svého vnoučka, 

dělám hasičský sport, starám se o zahrádku  

 

 

a chodím do divadla. 

Chtěla byste tady v ordinaci něco změnit?                                               

D) Budu chtít upravit a rozšířit čekárny a na to se 

strašně moc těším!                                                                                                                

S) Já nic měnit naplánuji. Mám to tady ráda takové, 

jaké to tady je. 

Co bychom měli dělat, abychom k vám nemuseli 

chodit tak často?                                                                                                               

D a S) Správně jíst a pít, sportovat, chodit dobře 

oblečení a mít pozitivní náladu jako máme my! 

    Klárka 
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Paní ředitelka Kateřina Karnová si na nudu určitě naříkat nemůže.                                                

Pořád má co řešit, připravovat, dojednávat.                                                                                  

Protože ona sama je rychlá jako vítr, ubíhá stejným tempem asi i její den.                                 

Pojďte do něho nakouknout spolu s námi. 

Jak vypadá můj pracovní den?  

Ráno vstávám kolem šesté hodiny, v klidu         

se nasnídám, udělám sobě a Vojtovi svačinu 

do školy, namaluji si na obličej ještě lepší 

obličej a vyrážím do práce. V pondělí                        

a v úterý učím, takže většinu času věnuji 

hodinám tělesné výchovy, vyřídím 

nejnutnější administrativní záležitosti. Od 

středy do pátku řeším nejrůznější provozní 

věci týkající se chodu školy, školky a jídelny. 

Po patnácté hodině odpolední odcházím                 

z práce domů. Odpoledne se snažím věnovat 

rodině, ale vzhledem k tomu, že už mě děti 

moc nepotřebují, tak hodně sportuji. Běh, 

kolo, posilovací cvičení, v zimě lyže a 

gaučink. Jsem věrnou fanynkou DBSK,    

takže hodně času trávím i na fotbale. Večer 

občas sleduji televizi, spíše nějaký sportovní 

přenos, přečtu dvě, tři stránky v knížce                     

a usínám.  

 

 

 

 

 

Tereza Dlasková, 7.B - Byla jsem na nejlepší 

dovolené v Turecku, koupali jsme se v moři, 

dělali blbosti v bazénu, byli jsme na výletech 

na jeepu a raftu, fotili jsme se s delfínkem              

a lachtánkem. 

Lucie Vitmajerová, 6.B - Nejlepší zážitek bylo 

Bulharsko, když jsem plavala, tak pode mnou 

plaval rejnok.  

Veronika Kvapilová, 7.A - O prázdninách jsem 

byla s kamarádkou v Chorvatsku, to je můj 

nejlepší zážitek z prázdnin.  

Vanesa Verecká, 6.A - Nejlepší zážitek byl, když jsem 

spala u Natky Vaňkové.  

Mgr Jiří Kužel - Nejlepší zážitek byla dovolená s 

manželkou ve Znojmě. ·  

Tomáš Kanalaš, 7.B - Můj nejlepší zážitek z prázdnin je,         

že jsem chodil ven s přáteli a užívali jsme si prázdniny.  

Eliška Hlaváčková, 8.A - O prázdninách jsem si to moc 

užila. Nejlepší zážitek je s Kájou Sladkou, byly jsme v 

Rakousku v Energylandii a na obřích horských dráhách 

a jiných atrakcích, byla fakt velká sranda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adriana, Aneta 
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Zeptaly jsme se našich spolužáků:                              

➢ Co nosíš ke svačině?  

➢ Víš, proč by se neměly nosit do školy 

sladkosti?  

Tereza Bubelová, 1.A: Zeleninu a rohlík. Nevím.  

o Amálie Svobodová, 1.B: Rohlík. Protože by 

nám mohlo zaskočit.                                                                    

Laura Bendlová, 3.B: Ovoce a housku. Protože se 

nám zkazí zuby.  

o Emma Urbanová, 5.B:  Jídlo. Nevím.  

Viktorie Prokešová, 6.A: Ovoce a zeleninu. Protože 

je to nezdravé. 

o Zuzana Bendlová, 8.A: Nic. Nevím. 

Amálie Březinová, 7.B: Mívám ke svačině rohlík se 

šunkou. Sladké by se nemělo, protože potom budeme 

hyperaktivní a nebudeme se soustředit.  

                                                      

 

Zdravá výživa dětí je základem pro jejich 

zdraví, ovlivňuje jejich chování i akademické 

výsledky. Například zákaz sladkostí ve škole 

může být nejsnadnější cestou ke zlepšení 

koncentrace studentů, zlepšení jejich chování          

i výsledků písemek. Cukr ani sladkosti není nic 

zdravého. Vede to k obezitě. Co nespá-líme 

pohybem, se ukládá v našem těle. Sladkost 

nám dá energii, ale pouze na krátkou dobu, 

sladkosti oslabují naši imunitu. Cukr a sladkos-

ti jsou návykové. Pozor na sladké limonády 

(coca-cola…) vypiješ-li litr limonády je to jako 

bys snědl 100 gramů cukru a to je hodně. Místo 

sušenky je tedy lepší si dát ovoce, které nám dá 

energii i vitamíny.                  Eliška a Nelča 

 

 

 

 

1. Kdo Vás v poslední době nejvíce naštval?                                                                                                                                                        

Osmáci samozřejmě.  

2. Koho jste naposledy napomenul?               

Osmáky… 

3. Komu jste naposledy volal?                                      

Paní účetní.  

4. Koho ze 7.B jste viděl naposledy?                          

Slečnu Piesche, ukazovala mi fotku...   

5. Oslovujete svoji dceru jinak než jménem?                 

Ano, slečno Sedláčková junior… 

6. O čem jste se naposledy hádal s žáky?                       

O vánočním florbale. S 6.A  že to 6.B 

prohraje…  

7. S kým jste strávil poslední hodinu 

přírodopisu? Se 6.B.                     Ivča a Áďa 

Mít se rádi 

Říkat pravdu 

Dodržet slovo 

Odpouštět 

Dohodnout se 

Výletovat 

Sportovat 

Poznávat 

Smát se 

 

Devět zlatých pravidel              

paní učitelky Nocarové 

Eva 
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Škola plná talentů – hudebnice 
Ve škole máme mnoho talentů a není dobré je 

nechat ve stínu. Proto vám přinášíme rozhovor  

s nadanými hudebnicemi Charlott Bizoňovou         

a Valerií Kellerovou.  

 

Chceš se vypracovat až na hudební 

konzervatoř?                                        

Charlottka: Nevím, co to je.                         

Valča: Ano. 

Byly tvoje začátky těžké?                     

Charlottka: Ano, neznala jsem noty.           

Valča: Ano.  

Potřebuješ k hraní ještě nějaké jiné vybavení? 

Charlottka: Ano noty, paličky a židličku.     

Valča: Ano, plátek, pásek, noty, dobrého 

učitele.                                               Katarína 

 

 

Kolik času týdně strávíš hraním?                                    

Charlottka: Hraju třikrát týdně.                                              

Valča: Obden jednu hodinu.  

Co tě vedlo k tomu naučit se hrát na bicí/saxofon?                                           

Charlottka: Chtěla jsem být “hustá”.            ¨                 

Valča: Líbil se mi zvuk saxofonu.  

Kdo tě učí hrát?                                                         

Charlottka: Pan Hašlar. - Valča: Pan Hašlar a Lucka.  

Jak dlouho se učíš hrát?                                          

Charlottka: Dva roky. - Valča: Hraju jeden rok.  

Máš nějaký idol?                                                   

Charlottka: Nemám. - Valča: Ne.  

Jezdíš někam vystupovat?                                             

Charlottka: Ne, ještě jsem nebyla.                                                        

Valča: Ano, jezdím.  

Je náročné hrát na bicí/saxofon?                             

Charlottka: Ano, je. - Valča: Docela jo. 

Řadí se tvůj hudební natstroj mezi hlučné nástroje?                                                   

Charlottka: Ne, není hlučný. Bicí mám na sluchátka.                                                        

Valča: Ano, ale sousedé se ještě neozvali. 

Co je důležité při hraní na bicí či saxofon?               

Charlottka: Znát noty. - Valča: Silný fuk.  

 

 

 

Charlotta Bizoňová - bicí 

Valentýna Kellerová 

saxofon 
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Zamýšlíme se... Správný třídní učitel  

 
Jaký by měl být třídní učitel?  

Každý máme nějakého vysněného třídního učitele. 

Podle někoho by měl být přísný, podle někoho by měl 

být opakem. Vydali jsme se zeptat žáků naší školy, 

jaký je jejich názor na správného třídního. Myslíme       

si, že některé učitele odpovědi žáků velmi potěší.  

Podle mě by správný třídní učitel být 

přísný, ale zároveň by měl být hodný. Měl 

by umět řešit naše problémy a rozumět 

nám. (Monika Dědková, 7.A)  

Já si myslím, že ideální třídni učitelka 

nebo učitel by měl být jako naše třídní 

učitelka z prvního stupně Zdena Skálová. 

(Marcelka Rýdlová, 6.B)  

Třídní učitel by měl mít smysl pro humor 

a hlavně by si měl rozumět s žáky. Měl by 

jim naslouchat a stát za nimi v dobrém i 

ve zlém. (Šarlota Brzáková, 8.B)  

Třídní učitel by měl být jako pan učitel 

Sedláček.Má strašně super smysl pro 

humor, ale zároveň dokáže být i přísný. 

(Lucie Vitmajerová, 6.B)  

Měl by to být pán, asi 190 cm vysoký, 

štíhlý a namakaný. U povahy je důležité, 

aby měl smysl pro humor. P.S.: Paní 

učitelku Švandrlíkovou miluju! (Simona 

Bůžková, 9. třída)               Míša, Terka 

Podle mě by měl být ideální třídní učitel hlavně vtipný, 

chytrý a měl by umět něco naučit. (Tereza Dlasková, 7.B)  

Správný třídni učítel by měl být jako naše paní učitelka 

Kuželová. (Maruška Šťavíková, 2.B)  

Měl by být hodný a tolerantní. Hlavně by s námi měl jezdit 

na výlety a podnikat s námi různé akce. (Diana Vančová, 

8.B)  

Správný třídní učitel by měl bojovat za svoji třídu,měl by je 

naučit, ale zároveň by si s nimi měl rozumět a brát ohled na 

jejich názory. (Mgr. Nikola Švandrlíková)  

Já jsem spokojená s naším třídním učitelem Jiřím Kuželem. 

(Amálie Březinová, 7.B)  

Co se vám líbí nebo nelíbí na okolí autobusové 

čekárny na náměstí? Čím byste ji vylepšili? 

Změnili byste něco v jejím okolí? 

Nela Oudrnická (1.B): Líbí se mi stříška, pod 

kterou se můžeme schovat, ale nelíbí se mi ty 

staré lavičky.  

Jana KLačan ská (3.A): Na čekárně není nic 

špatného, ale nelíbí se mi řev ostatních dětí.  

Šimon Vynikal (5.B): Také na čekárně nevidím 

nic špatného, ale vadí mi, že obchody kolem 

čekárny jsou předražené.  

Honza Toman (7.A): Líbí se mi průhledná stříška 

a nic negativního tam nevidím.  

Honza Milner (7.B): Líbí se mi, že máme blízko 

obchody, ale nelíbí se mi řidič autobusu.  

Lukáš Olbrich (8.A): Na čekárně nevidím nic 

nepozitivního, ale nelíbí se mi nepořádek okolo 

čekárny na autobus.  

Simona Bůžková (9): Na čekárně nevidím nic 

špatného, ale nelíbí se mi koše kolem čekárny. 

     Lukáš a David 
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Zeptala jsem se několika lidí na naší škole, co si  

myslí o anorexii a jestli se s ní někdy setkali.  

Ondřej Pilař (9.): Neznám nikoho takového. Myslím,         

že by to tady nemělo být, vždyť jídlo je tak dobrý.   

Zděněk Víšek (8. B): Anorexie je taková blbá nemoc,      

má ji můj kamarád.  

Jakub Černohorský (6. A): Je to kravina.  

Mgr. Ivan Truhlička: Osobní zkušenosti s tím nemám, 

ani neznám nikoho takového, kdo by měl anorexii. Já si 

myslím, že to je docela nepříjemná věc, která by se měla 

pokud možno odhalit co nejdřív, mělo by se s tím něco 

dělat, i když si myslím, že odhalit je to těžké. Tak asi to 

je hlavně na rodičích, učitelích, aby si všímali, jestli se 

prostě u toho dotyčného žáka něco nemění.   

Simona Bůžková (9.): Žádné zkušenosti s tím nemám ani 

neznám nikoho, kdo by ji měl a je to takové nechutné. 

Měly by se ty holky, co jí méně nebo si myslí, že jsou 

tlusté, nad sebou zamyslet a poslouchat svoje okolí.   

Natálie Pitáková (8. A): Neznám nikoho takového, 

nemám s tím zkušenosti a ti lidé by to neměli dělat,           

že nebudou jíst.                                                     Viky 

Bulimie (Bulimia nervosa) je jedna z poruch příjmu 

potravy. Je označena jako žravost psychická 

(mentální). Spočívá v záchvatovitém přejídání a snaze 

tomuto čelit. Jako „vlčí hlad“ ji jako první pojmenoval 

už lékař Galén ve 2. století n.l. Je nutné oddělit toto 

onemocnění od obžerství. Postižení bulimií se přejídají 

velice často a hned poté se snaží (s pocitem viny z 

toho, že opět zklamali sami sebe a podlehli žravosti) 

aplikovat nejrůznější nebezpečné drastické diety, 

přehnané cvičení, zvracení, hladovění, užívání různých 

projímadel, aby se co nejdříve zbavili zkonzumo-

vaných potravin. Proto je bulimie zdraví  nebezpečná.  

 

Anorexie (česky nechutenství) 

spočívá v naprostém odporu 

pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně 

nebo se neustále cítí nehladový. 

Situace může vést až k podvýživě   

a k dalším problémům spjatým            

s hladověním. Anorektici často ani 

nepoznají, že potřebují přijmout 

potravu. Proto je nezbytné je              

k jídlu nutit a zároveň dohlédnout 

na plnění jejich pitného režimu. 

Příčiny anorexie mohou být 

rozmanité a mohou spočívat               

ve stavu trávicího systému, v 

celkovém onemocnění (běžné 

virózy, tuberkulóza, otravy, selhání 

ledvin, atd.) nebo mohou být 

vyvolány některými léky.  

 

 

Tak jo. Ráno: suchar, oběd: 

polovina jablka, večeře: nic. Jestli si 

toto říkáte každý den, je něco 

špatně. Měli byste uvažovat nad 

tím, jestli nemáte anorexii. Anorexie 

je duševní nemoc, kdy jedinec 

odmítá potravu a má zkreslené 

představy o svém těle.      S tím se 

úzce pojí bulimie. Bulimie se 

projevuje záchvatovitým přejídáním 

a snaze tomuto čelit - úmyslným 

vyzvracením potravy, ale také 

vyvoláváním průjmů, užíváním 

projímadel a jiných látek k hubnutí. 

Setkala jsem se s mnohými lidmi, 

kteří si mysleli, že anorexie je, když 

je člověk hubený, ale tak to není. 

Anorexii je duševní porucha. Možná 

si nejprve nevšimnete, že váš blízký 

trpí jednou z těchto poruch. Lidé 

trpící touto nemocí to dokáží dost 

dobře skrývat, vždy se na něco 

vymluví, proč si nedají jídlo. 

Všímejte si takových změn, protože 

takhle někomu můžete zachránit 

život.     

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poruchy_p%C5%99%C3%ADjmu_potravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poruchy_p%C5%99%C3%ADjmu_potravy
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1chvat&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99ej%C3%ADd%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%BEerstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvracen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proj%C3%ADmadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkul%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
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Instagram je sociální síť ve formě volně dostupné aplikace 

pro mobilní telefony. Uživatelům umožňuje sdílení 

fotografií a videí. Já sám používám tuto aplikaci necelé tři 

měsíce, jsem s ní velmi spokojený. Jak se líbí instagram 

ostatním žákům naší školy a učitelům, se dozvíte v tomto 

článku. 

 

Ano 

Ne 

Myslíš si, že Instagram je prospěšný? Jaký je váš názor na instagram? 

pí. uč. Pavlína Mejzlíková: Nepoužívám ho, 

takže nevím. 

pí. uč. Vendula Budínová: Instagram je pro mě 

neskutečný svět, kde jsou všichni krásní, svěží, 

úspěšní a žijí své zajímavé a úžasné příběhy…to 

není ale skutečný život…a ti, kteří jej sledují, 

pak mohou získat dojem, že jejich vlastní životy 

jsou šedivé a nudné, oni sami nedokonalí… a to 

je špatně. Je třeba mít hodně nadhledu. 

 
Honza 

 

Antonín Kratochvíl (1.B): Zvuk stíhačky. Je 

nejhlasitější a létají v ní vojáci. 

❖ Antonín Matějka (7.A): Otevření 

plechovky – „tsss,“ protože se chci už 

napít. 

Tomáš Kanalaš (7.B): Zvuk cvrčků, protože ho 

mám rád. 

❖ Ondřej Dlask (5.B): Chrochtání. Je 

úžasný. 

Tomáš Hozák (4.B): Když teče voda, protože to 

uklidňuje. 

❖ Jan Toman (7.A): Když udeří blesk, 

protože si připadám jak Thor. 

Michal Kanalaš (2.B): „Cililink!“ (zvonění) 

PŘESTÁVKA!!! 

❖ Mgr. Jiří Kužel: Hra na varhany.          

Je to můj nejoblíbenější hudební nástroj. 

Kuba 

 
 

 

 

Jaký zvuk se ti líbí nejvíce? Proč? 
 

❖ Adam Vašenda (7.B): Když teče voda, 

protože to uklidňuje. 

Mgr. Lukáš Sedláček: Ticho, protože je ticho. 

❖ Petr Olbrich (6.B): Když teče voda, 

protože můžu chytat ryby. 

Lukáš Olbrich (8.A): „Bu,“ protože pan učitel 

Sedláček se ptal na docházku a já jsem řekl „bu.“ 

❖ Daniel Fryšara (8.B): Ticho, protože se 

dá spát. 

Ema Urbanová (5.B): Víů víů víů (sanitka), 

protože je to hezké. 

❖ Peter Slobodník (4.A): Písničky. Mám 

rád hudbu. 
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Jan Skácel:                     

Uspávanka s 

chlapcem, který dělá 

stojku na hlavě                                       

(ze sbírky Uspávanky) 

Chlapec dělá stojku,  

podívej se, hle, 

nohama je vzhůru, 

stojí na hlavě.  

Všechno je hned jiné, 

všechno dole hlavou, 

na zemi je nebe, 

lodě v mracích plavou,  

 

Mára Veselý, 5.B: Zeměkoule se 

převrátila. 

 

Jára Bendl, 5.B: Pojmenoval bych to 

Obrácená básnička. Kluk si myslí, 

že by svět vzhůru nohama byl lepší. 

 

Adéla Matějková ,5.B: Básnička 

byla moc pěkná a kdyby byla 

básnická soutěž, tak byste ji určitě 

vyhrály! :) 

 

Anna Dujavová, 5.B: Podle mě je to 

o přírodě a moc se mi ta básnička 

líbila. 

 

Anežka Šťavíková ,4.A: Mně se 

básnička líbila. Myslím si, že to je   

o jaru. 
 

Česká přísloví jsou velmi pěkná a také velmi chytrá. Jejich 

používání se z běžné mluvy vytrácí. Jak některým zvláštním 

příslovím rozumí malé děti? Dovedou je vysvětlit? Uvidíte, 

že velmi překvapivě těmto příslovím rozumí a že je umí 

vysvětlit. Rozhodně lépe, než jejich starší spolužáci. 

Pomocnou ruku najdeš nejspíše na 

konci svého ramene.                                          
(Nejlépe si pomůže každý sám.)  

Adam Havelka, 3.A: Když mi pomůže 

nejlepší kamarád.                                          

Johana Kosinová, 3.A: S něčím mi pomáhají 

rodiče.                                                            

David Ošmera, 3.A: V rameni kost.             

Adam Hercík, 3.B: Když mi pomáhají přátelé.   

Kateřina Šolcová, 3.B: Když mi pomohli 

přátelé.                                                          

Eliška Sýkorová, 3.B: Když mi pomáhají 

kamarádi.                                                     

Pavel Kouba, 4.A: Všude okolo sebe máme 

někoho, kdo nám pomůže.                            

Matěj Rapáč, 4.A: Když mi pomáhají 

kamarádi a rodina.                                       

Klára Bizoňová, 4.A: Když mi s něčím 

pomáhá rodina. 

Petr Slebodín, 4.A: Když mi pomůže máma a 

táta. 

 

 

Každá liška svůj ocas chválí.                                                
(Každý si chválí a hájí své.) 

Mára Piták, 1.B: Liška je na svůj ocas pyšná.                  

Michal Smandr, 4.A: Liška si svůj ocas myje.                

Viktorie Brezáni, 2.A: Lišce je zima, tak se s ním 

přikrývá.                                                                               

Viktorie Jamdrová, 1.A: Když mi pomůže kamarád.                                    

Jan Karásek, 2.B: Svým ocáskem zametá a proto si 

ocas chválí.                                                                        

Matěj Soběslav, 2.B: Protože se ostatním ocas nelíbí. 

Viktorie Denemčik, 2.B: Liška má tlustý ocas.             

Tereza Laluhová, 2.A: Protože má hladký a hezký ocas. 

Jakub Brzák, 5.A: Objímá se s ním a schová se do 

něho.                                                                                      

Eliška Vlková, 2.A: Protože má liška hezkou barvu 

ocasu.                                                                  Natálie  

                                                                                   

   

 

 

 

 

 

Z pohledu malých dětí: Uspávanka… 

Přísloví, přísloví – copak nám napoví? 

a jak obrátil se 

náhle chlapci svět, 

palouk, les i domy, 

jak mám přivonět k fialkám         

a bezu, 

chrpu utrhnout, 

když na hlavě stojí, 

když se nesmí hnout,  

aby neupadl, 

pro jediný květ, 

pro jedinou chrpu 

nepřevrátil svět.  
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Leona Jakubcová, 7.A: 

Básnička se mi docela líbí, je to 

o tom, jak se nám převrátí svět. 

 

Jan Toman, 7.A: Připomíná mi 

to písničku Dělám stojky. Je to 

zvláštní. 

 

Tonda Matějka, 7.A: Báseň se 

mi líbí. Je matoucí, ale dá se 

pochopit. Myslím si, že báseň 

je o tom, jak kluk dělá stojku a 

tvoří si svůj vlastní svět. 

 

(Anonymní žák) 4.A: Básnička 

se mi líbila. Je o netopýrovi. 

 

(Anonymní žák) 4.A: Básnička 

byla vtipná a byla o klukovi, 

který stojí na hlavě a vše vidí 

vzhůru nohama. 

 

Sára Gáborová, 5.B: Tato 

básnička se mi nelíbí, protože 

je divná. 

 

Tomáš Hozák, 4.B: Obrácený 

svět. 

 

Ema Bartková, 3.A: Líbí se mi, 

že se tam zmínili o kytkách. 

Připomíná mi to jaro. Jako když 

se děti radují z jara. 

 

Dalibor Baťa, 3.A: Básnička je 

hezká, klidná a krátká. 

 

Tomáš Prokurát, 3.A: Je hezká 

a je o chlapci a přírodě. 

Nikola Koprnická, 4.B: Jak se 

změní svět, když děláš stojky. 
 

Eliška Vavrušková, 7.A: Je to o 

chlapci, který dělá stojku a vše 

je vzhůru nohama. 

 

Adéla Dražilová, 7.A: 

Básnička je hezká a rýmuje se. 

 

Michaela Sudíková, 7.A: 

Chlapec je vzhůru nohama, 

nemůže dosáhnout na kytky.      

A lodičky jsou nahoře. 

 

Procházková Kateřina, 4.A: 

Básnička se mi líbila a je o 

chlapci a louce. 

 

Klárka Bizoňová, 4.A: Písnička 

se mi líbila. Bylo to o tom, jak 

se celý svět otočil naruby. 
 

Kristýna N., 4.B: Je to o 

klukovi, který dělá stojky. 

 

Tomsová Rozálie, 4.B: 

Převrácená báseň. 

 

Anička Krouská, 4.B: O světě 

vzhůru nohama.  

 

Adam Havelka, 3.A: Básnička 

je smutná i veselá. Připadá mi, 

že chlapec chce utrhnout jedné 

dívce chrpu. 

 

Tomáš Stejskal, 7.A: Chlapec    

se snaží něco nepokazit, aby       

to nemělo špatné důsledky. 

Příjemně se mi poslouchalo. 

 
 

 

Tuto básničku považujeme za skvělou volbu, protože se dá pochopit více způsoby. A proto jsme se 

tázaly žáků naší školy a byly jsem zvědavé na jejich odpovědi. A opravdu nás děti nezklamaly. 

Všechny třídy nás krásně přivítaly a děti se velice snažily. Jediné, co bychom chtěly říct, je, aby se 

nám děti nebály napsat svoje jméno. Je škoda se nepodělit se svým názorem, nemusíte se za něj 

vůbec stydět. Jinak opět děkujeme všem třídám, které s námi spolupracovaly! 😊                  Viky  
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Co vás ve škole bavilo a co naopak ne?                    

Bavil mě zpěv. Nebavila mě spousta věcí.  

Stalo se vám někdy, když jste zpíval v muzikálu, 

že vám vypadl text a musel jste improvizovat?                                       

Ano, ale s improvizací si umím poradit.  

Jaký styl písniček nejraději posloucháte?                                               

Rock. Rád poslouchám skupinu Queen.  

Máte nějaké rady, jak překonat trému?                        

Trému již nemívám. Nevzpomínám si, jak jsem to 

dříve řešil. Bylo toho více. 

 

Nejdříve jsme vyzpovídali pana Bohuše 

Matuše.  

V Jakých muzikálech jste hrál?                    

Hrál jsem ve spoustě muzikálů. mezi ty 

nejznámější patří Dracula, Fantom opery, Ples 

upírů.  

Jaký je váš neoblíbenější muzikál?               

Baví a bavili mě všechny, ale neoblíbenější je 

Dracula.  

Máte nějaký vzor? A koho?                         

Mým velkým vzorem je Karel Gott, Waldemar 

Matuška a z žen Helena Vondráčková a Marta 

Kubišová.  

Máte mezi kolegy nějaké přátele?           

Mezi mé kamarády a přátele patří například 

Daniel Hůlka, Karel Gott a Ilona Csáková.  

Chtěl jste být odmala zpěvák?                       

Ano, chtěl.   

Odrazoval vás někdo od zpívání? 

Neodrazoval a jsem za to rád.  

Jaký jste byl student?                                          

Podprůměrný.  

 

 

 

V neděli 31. srpna se konal na náměstí již druhý ročník Bousovských slavností. Vystoupil zde 

například muzikálový herec a zpěvák Bohuš Matuš, nebo zpěvačka a herečka Petra Černocká, známá 

svou rolí Saxany ve filmu Dívka na koštěti. Pan Matuš i paní Černocká vystoupili za hutné podpory 

orchestru Karla Vlacha. Po vystoupení se nám s nimi podařilo udělat tento jedinečný rozhovor.    

 

Na fotografii jsou s panem Matušem redaktoři 

Školáka Viktorka Havryljuková a Honza Černohorský. 
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Jaké písničky si ráda poslechnete?                         

Mně je styl celkem jedno. Nemám ráda rock, ale mám 

ráda v podstatě folkovou muziku, třeba jako zpívá 

Nohavica. Přijde mi, že kapely v dnešní době jsou 

všechny stejné, a proto jsem vždycky ráda, když 

zaznamenám nějakou muziku, která vybočí.  

Jakou svoji písníčku máte nejraději?                             

Tak já má asi nejraději tu písničku Koukej se mnou si 

píseň broukej, tu jsem napsala na nějakou soutěž, kde 

jsem sice nevyhrála, ale dodneška se velmi hraje, víc 

než ty co jí přeskočily a byli na tom prvním, druhým, 

třetím místě a hlavně mi už trošičku vydělala víc peněz, 

jako autoři dostávají z ochranné organizace, kolikrát se 

to hrálo, no tak tady u té písničky dostávám trochu více 

peněz, protože se to hraje ještě furt. Pak si to jednou 

dali do nějaké reklamy a to se platí krásně, to jsem 

koukala jak blázen, jenom za to, že to můžou použít, 

tak mi dal z mého pohledu dost peněz, tak z vašeho 

pohledu by to byl balík. Sice tam trochu nahradili text, 

ale to jsem jim schválila, protože jako textařka jsem 

nebyla nic tak virtuózního. Ale podle mě byla jedna           

z nejhezčích úplně ta první, ta se jmenovala Ovečka,       

to je taková hezká až skoro renesanční, nevím, jak mě 

to napadlo, ale do dneška ji mám moc ráda.  

Máte mezi pěveckými kolegy nějaké přátele? 

Nemám. Já mám úplně jiné kamarády a je to dobře,                    

ti zpěváci si říkají furt to samé o zpívání. Mám 

kamarádku, která umí šest jazyků, tak z té mám 

mindrák, ale je s ní sranda. Taky mám kamarádku, 

která dělá na recepci v hotelu, prostě je to různorodé.  

Chtěla jste být odmala zpěvačkou?                                     

Jo, to jo. Tak já jsem se neučila moc dobře. Měla jsem 

blbé počty a češtinu, chodila jsem od jakživa zpívat, 

takže to bylo takové přirozené, že jsem proto šla na 

konzervatoř.                                       

                                                                Viky a Honza  

 

Vzpomínáte si na nějaké zajímavé 

zážitky z natáčení filmu Saxana?                      

Já na to vzpomínám takových let, že už jsem 

všechno řekla, takže nevím, čím bych koho 

překvapila nebo zaskočila, ale možná pro vás 

by bylo zajímavé, když se točilo ve škole. 

Tak v té škole jsem měla za úkol vyskočit z 

okna a můžu vám říct, že když přišel pan 

režisér a zeptal se mě, jestli budu skákat, tak 

já řekla, že s potěšením, ale to jsem řekla 

jenom dole, protože zespoda to vypadá jinak, 

než když je člověk nahoře, tak se musím 

přiznat, ale vy to v tom filmu nepoznáte, že  

to skáče nějaká jiná holčina, kterou nacpali 

do mých šatů a to se pochlubím, že museli 

kousek rozpárat, protože byla tlustší, dali jí 

paruku a ona skočila z toho okna bravurně.  

Máte nějaký pěvecký vzor?                                                  

Ne. Já si myslím, že když někdo zpívá, tak by 

neměl mít nějaký vzor, protože jinak, i když 

by nechtěl, tak se k němu bude připodob-

ňovat, což je špatně.  

 

 



ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B: Nelinka Oudrnická – Hraní s hračkami, 

připomíná mi to školku.  

2.A: Franta Kučera – Spaní. Rád spím a odpočinuli 

bychom si od učení.  

3.B: Kačka Šolcová – Volná hodina, nechci se učit a 

mohli bychom si dělat, co chceme.  

4.A: Klárka Bizoňová – Plavání, baví mě, chtěla 

bych ho v každém ročníku.  

5.B: Ondra Dlask – Koukání na filmy, bylo by to 

fajn, rád se dívám na televizi.  

6.B: Johanka Pátková – Zumba, ráda cvičím a 

tancuji, takže zumba je ideální.  

 

 

Předchůdci peněz 

    Penízky aneb Finanční gramotnost v  

Prostá směna zboží za zboží čili barterový obchod narážela na problém „dvojí shody potřeb" 

(angl. double coincidence): kdo chtěl směnit vajíčka za boty, musel najít někoho, kdo nejen měl 

boty na směnu, ale zároveň byl ochoten za ně přijmout vajíčka. Proto se už v předhistorických 

společnostech začal prosazovat zprostředkovaný obchod pomocí vzácných, žádoucích a 

trvanlivých předmětů, které byl každý ochoten přijmout, i když je právě nepotřeboval. 

Nejznámějšími příklady jsou mušle kauri a podle zprávy cestovatele Ibrahima ibn Jakuba se v 

našich zemích v polovině 10. století platilo kousky plátna. Postupně se však prosadily hlavně 

drahé kovy, protože byly vzácné, trvanlivé a přitahovaly i svým leskem. Kromě toho měly 

velmi malý objem a daly se téměř libovolně odvažovat a dělit. Vážené stříbro se jako 

zprostředkovatel směny užívalo například v Mezopotámii už od 5. tisíciletí př. n. l.        redakce 

 

Kdybyste si mohli zvolit svůj vyučovací 

předmět…  

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, 

kdybyste si mohli vymyslet svůj vlastní vyučovací 

předmět? Jaký by to byl? Vaření či snad spaní? 

Nebo dokonce létání na koštěti? To je zcela a pouze 

na vás. Nám by se líbilo dříve zmiňované létání na 

koštěti, protože máme obě rády Harryho Pottera. 

Takže, paní ředitelko, teď už víte, co máte dělat.  

 

Kdyby . . . 

           mušle kauri 

7.A: Míša Sudíková – Jezení, mám ráda jídlo a jídlo 

má rádo mne.  

7.B: David Zvěřina – Hraní počítačových her, 

Nemuseli bychom se učit a hráli bychom hry.  

pan učitel Kopecký – Evoluce a vývoj člověka, 

velmi zajímavé téma. Člověk má mnoho buněk,                

o kterých bychom se mohli více dozvědět.  

                                                          Ivča, Áďa  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barterov%C3%BD_obchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauri
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ibr%C3%A1h%C3%ADm_ibn_J%C3%A1k%C3%BAb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._tis%C3%ADcilet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
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Líbila se ti hodina?

Ano Ne

 
Naruto je japonský komiks neboli 

manga, která se čte zprava doleva.  

Má originální příběh o hrdinovi 

Narutovi, který má sen se stát nindžou 

s nejvyšším titulem. Jenže to nebude 

lehké. Naruto v sobě skrývá jedno 

temné tajemství, o kterém vědí 

všichni, až na něho. Manga je skvěle 

nakreslená a propracovaná, také má 

dobře vymyšlené zápletky. Příběhu 

rozhodně nic nechybí. Manga má      

72 dílů a je populární po celém světě. 

Také je zpracovaná jako animovaný 

seriál, u kterého se zasmějete, ale také 

vás dojme. Naruta rozhodně dopo-

ručuji a myslím, že by si ho měl každý 

přečíst.                                         Iva 

 

 

 

Bezva hudebka 

Dne 1. října 2019, sedmou vyučovací hodinu, jsme 

měli hudební výchovu. Měli jsme dohodnuté karaoke. 

Odsunuli jsme lavice na stranu, čímž jsme vytvořili 

taneční parket. Na internetu jsme si našli podklad 

s textem písničky, která byla určená, a mohli jsme 

začít. Zpívali jsme, tancovali a bavili se, někteří se 

dokonce nechali textem písní moc unést, jak už při 

tancování nebo zpívání. Hodinu beru jako podařenou a 

ráda bych si to někdy zopakovala.                         Viki 
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Jsme divoké kočky. Bydlíme v lese, kde máme domky na stromě a prolézačky ze dřeva. Umíme chytat myši, 

brouky a hmyz. Chodíme na procházky a tak. Občas na nás vybafne nějaké větší zvíře, ale my jen vytasíme 

drápky a to hned běží pryč. Pak jdeme spát do našich domovů a další den to jde zase dokola.  

Kačka Procházka: Kočičí blázni 

Kapitola 1.: Seznamování s kočkami  

Ahoj, jmenuji se Milie a tohle jsou mí kamarádi: král koček 

Moře, Černoočko a Malé Dobrodružství. Nechápu, proč se 

naše kočičí parta jmenuje KOČIČÍ BLÁZNI. 

 

Píšu, píšeš, píšeme… 
Milí čtenáři, tentokrát vám přinášíme povídku o kočkách, kterou napsala žákyně Kačka 

Procházka loni, tedy když chodila do čtvrté třídy. Všimněte si, jak už ve svém věku dokázala 

zpracovat celkem rozsáhlý příběh plný napětí, jak dokázala pracovat s typy postav a jejich 

chováním, jak dokázala využít přímé řeči. Tak hezké počteníčko! 

 

 

Kapitola 2: Nejhorší den 

Ráno se probudím a rodiče nikde. Tak se rozhodnu 

jít rodiče hledat, ale nikdo nikde. Najednou jsem si 

všimla, že tu nejsou stromy a země je pálivá. Všude 

kouř. Brečím jak malá kočka a to mám dnes 

narozeniny! Jak je mám oslavit bez rodiny? Jdu           

za kamarády, rozdat jim pozvánky na oslavu. 

Pomyslím si, přes tu pálivou zemi to nedokážu. 

Nakonec jsem to ale zvládla. Kamarádi přišli a 

divili se, kde mám rodiče. Najednou se ale objevila 

víla a já si vzpomněla na svoje dětství. Úplně 

 

 

   

král koček Moře Černoočko Malé Dobrodružství 

stejnou vílu jsem viděla, když jsem se narodila. 

Řekla, až mi rodiče umřou, tak si mám počkat pět 

let… 

Kapitola 3: Nejlepší ráno 

Když ráno vstanu a otevřu skříň, tak vidím tři 

kostýmy na karneval. Běžím i s kostýmy za 

kamarády. Už zase jdeme k rybníku na prolézačky. 
Ještě že mám dost svačiny pro všechny. Už měli 

hlad. „Zase myši!“ Divil se král koček. „Jo, vám 

nechutnají?“ „Ne, nesnáším je a ty to dobře víš! 
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Jsem přece vegetarián! Nachytej mi brouky!“ Ach 

jo, pořád musím dělat to, co mi poručí.  

Kapitola 4: Přišla k nám cizí kočka 

Když jsem se šla podívat a protáhnout ven, spatřila 

jsem jinou kočku. Řekla mi, že se jmenuje Linda a 

že byla domácím mazlíčkem. Zeptala se, jestli jsem 

také domácí kočkou. Tak to fakt ne! Řekla jsem jí, 

ať zmizí, ale ona nechtěla. Prý se chce stát divokou 

kočkou. Po dvanácti hodinách přiběhlo stádo koček 

domácích, že se taky chtějí stát divokými kočkami. 

„To ale nejde,“ řekla jsem. „Prostě ne, nemůžu vás 

vycvičit za jeden den. Prostě ne!“ „A proč ne,“ 

zeptala se jedna z těch koček. Odpověděla jsem, že 

to nejde, že jich je prostě moc. Deset si jich 

nechám, ale padesát jedna jich jde domů… a tečka! 

„A kdo to bude?“ ptají se kočky. Já na to: 

„Rozpočítám si vás.“ „No jasně,“ řekly ty drzé 

kočky. „Takže, první, druhá, …“ fajn, dopočítáno. 

Zůstává tu Linda, Max, Micka, Dagmar, Mašle, 

Klubíčko, Lída, Óla, Amálka a Tom. Ostatní musí 

domů. „Zítra ráno ve 3:00 u mě doma. Linda ví, 

kde to je.“ 

Kapitola 5: Trénink ve 3.00  

Ráno vstávám v 1:00 hodinu ráno. Přijdou ke mně 

kamarádi, aby mi pomohli s tréninkem. Opět naše 

partička: král koček Moře, Černoočko, já a malý 

Dobrodružství. Jsou 3:00, vyrážíme ven. Jsou tam 

všechny kočky. Na naše místo jdeme obvykle 5 

minut, ale s novými kočkami to jdeme celý den. 

„Tak, tady přespíme, „ říkám. „A jak? Vždyť tady 

nejsou žádné domy?“ děsí se nové kočky. 

„Nepotřebujeme domy, ale stromy! Jdeme 

trénovat!“ zavelel král Moře. Zkus větší skok! A ty 

buď víc potichu, aby tě myš neslyšela! Neee, takhle 

spadneš! Výš! Skoč výš! Takhle ne, spadneš! 

Nepovaluj se tam! Nenene, takhle to nedokážete! 

Ach jo. Lindo, Tome, výborně! Pojďte se všichni 

napít a spát!“ A tak to bylo celý den. 

??????Lindě a Tomovi to šlo. Ostatním ale moc ne. 

„Makáme, makáme! Šup, šup! 
Kapitola 6: Mami, tati! 

Nemůžu spát, protože slyším hudbu. Hej, spíme, 

tak žádné disco! Reprák jsem vyhodila do rybníka. 

Pak jsem se ho vytáhla a hodila do koše. A teď 

ještě spát! Ráno nás čeká další trénink. Je krásné 

ráno, svítí sluníčko. Je příjemně, tak akorát na 

trénink. „Honem vstávat!“ „Nám se ale nechce,” 

 

 

Kapitola 7: Kamarádská výprava 

Ráno se vzbudím a vidím dorty, muffiny, zákusky a 

hlavně myši. Hurá! „Mami, tati, co se to tady děje,“ 

ptám se. „Ale, tví kamarádi přijdou na oběd.“ Tak 

to je super. „Děkuji mockrát!“ Už je vidím, dáme si 

myší polévku. „Mami, díky, jsi nejlepší.“ 

„Nevěděla jsem, že ti to udělá tak velkou radost, „ 

říká mamka. 

Po obědě jdeme na výlet do hor a k potokům. A co 

tam budeme dělat? No, podíváme se, jak to tam 

vypadá. Vždyť nemůžeme být pořád zavřený doma. 

Jupí! Už se moc těším. 

Už jdeme několik hodin, ještě zatáčku a jsme tam. 

„Páni, co to tam je?“ zeptala se Linda. Vodopád! Je 

to tu moc krásné! 

 

kňourají kočky. „Ta včerejší pařba vám moc 

nepomohla, že ano! Tak šup, šup na trénink,“ 

zlobím se. 

Trénink začíná! No, je to trochu lepší, ale né o moc. 

„Tak jedem, ještě to není dokonalé,“ volám. 

Najednou slyším nějaké kroky. To byla máma a 

táta! „Ahoj, mami a tati! Moc se mi stýskalo. Kde 

jste byli?“ „No, chtěli jsme vědět, jak zvládneš být 

v lese samostatná. Víš? A vidíme, že jsi to zvládla.“ 

Bez mých přátel bych to nezvládla. Mám nejlepší 

partu na světe. Jdeme domů, spát.  
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Hvězda je svítící světýlko na obloze. Jsou jich 

miliony. Ráda se na ně dívám, protože se v jejich 

společnosti dobře přemýšlí. Když jsem byla menší, 

řekla mi maminka, že každá hvězda je duše 

člověka, který zemřel. A já jí na to opověděla, že až 

ona bude hvězdou, chci být hned vedle ní. A 

myslím, že to, co říkala maminka, je pravda. 

Protože kam by jinam duše šla? Hvězdy jspu 

nádherné. A ještě krásnější jsou souhvězdí. Údajně 

se z hvězd dá vyčíst budoucnoust, ale já si myslím, 

že to není pravda. Člověk svou budoucnost nemůže 

nikdy z ničeho vyčíst.  

                                                Natálie Blažková 

Hvězda… Vesmírné těleso vzdálené tisíce kilometrů. A přece je v noci vidíme. Malé světélkující 

body zářící na inkoustové obloze. Jejich světlo k nám putuje mnoho světelných let. Je dost možné, 

že spousta z nich už vyhasla… Když se řekne hvězda, spouta lidí si představí vesmírné lety. Já si 

představím klid, letní romantiku někde na cestě mezi poli, cvrlikání cvrčků, vzdálená světýlka měst, 

vlak uhánějící krajinou…                                                                     

                                                                                                                        Tomáš Teichman 

Když se řekne hvězda, vzpomenu si na amerického 

herce Willa Smitha.                                                    

Když se řekne hvězda, představím si nekonečno 

vesmíru.                                                                         

Když se řekne hvězda, slyším operní zpěv.                  

Když se řekne hvězda, vidím vesmír.                                

Když se řekne hvězda, bude asi noc. 

                                                              Petr Štěpán 

Hvězda. Září na obloze každou noc. 

Krásně svítí a večer dělá romntickým. 

Hvězda je bílá tečka. Hvězda je žlutá 

tečka. Vidíme ji jako lentilku.  

                                         Jan Štolovský 

  
Když se kouknu na nebe nebo na obrázek 

dědy, vždy si říkám: Škoda, že umřel. 

Mohl mě a bráchu lechtat, jak to dělával, 

mohl by k nám přijít na Vánoce, o Veli-

konocích bychom spolu šli na pomlázku. 

Ale zemřel, když mi bylo pět let. Už je           

to dávno, ale já ho mám pořád u srdíčka, 

mám ho pořád ve svém srdci. Chybí mi. 

Pamatuji se, jak byl u nás doma na oslavě 

mých narozenin. Měl něco s ramenem. 

Děda prý spadl na schodech, říkala 

maminka. Nakonec odvezli dědu do 

nemocnice a v nemocnici zemřel. Děda            

je dodnes mou největší hvězdou.     

                                         Lukáš Jahoda 

Když se řekne hvězda, zjeví se mi před očima 

překrásná noční obloha posetá statisíci malých 

světýlek a spousta přání, která k nim byla 

vyslovena. Nekonečný vesmír je černý a tmavý 

jako nicota, jako smrt. A zároveň je nadějí. Nadějí, 

která přichází se světlem, s hvězdou zářící na nebi 

tak jasně, že je vidět miliony kilometrů daleko.                       

                                                  Karolína Sladká 

Hvězda. Představím si jednu jedinou. 

Slunce. Přitom jich jsou miliony. Je jich 

mnohem víc, než si člověk dokáže 

představit. Za celý život vidíme tisíce 

hvězd, ale v porovnání s vesmírem je to 

pouhé nic. Nikdy nespatříme všechny. 

Existují i jiné galaxie? Existují jiné 

hvězdy? Možná ano. Kdoví.     

                                      Diana Vančová 
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Naše škola zábavně 

 

 

 

 

 

 

Já mám           

lepší zábavu! 

Na 

zdraví! 

Už jsem 

snědla asi 

čtyři. 

Už se těším na 

tu masáž… 

Katarína 

Nejlepší je      

s marmeládou! 

Nechte mě tu 

umřít… 

Dovolte, děti, abych 

se představil. Jsem 

váš nový třídní učitel. 

Pane bože, ty 

to vidíš! 

Co jsme 

komu 

provedli? 
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Poznámka v žákovské 

knížce: Směje se mi do 

očí za mými zády. 

 

Kdy chodí středoškoláci            

do školy?  

Jen ve středu.  

 

„Tati, já už ten míč nechci, je 

nehodný!“                                              

„A copak provedl, že je nehodný?“ 

„Rozbil okno!“  

 

Hlavolamy 

A/ Bedřich, Dušan, 

Luděk a Tomáš 

(příjmení jsou v 

abecedním pořadí Dušek, 

Prošek, Toušek a Zou-

bek) se pravidelně 

scházejí zahrát si v bytě 

klavíristy Bedřicha. 

Určete jméno, příjmení, 

povolání a hudební 

nástroj. 

Známe tyto údaje: 

1. Bedřich se nejmenuje 

Zoubek. 

2. Duškovo jméno je Dušan. 

3. Zoubek pracuje jako 

mechanik. 

4. Tomáš je technik. 

5. Toušek hraje na violu. 

6. Houslista je skladník. 

7. Luděk hraje na cello. 

8. Bedřich je učitel. 

C/  Z přírody (kvíz) 

1. Statný vlk spotřebuje denně:                                                                                                             

a)1,5 – 3 kg masa      b) 4,5 – 9 kg masa 

2. Denní potřeba potravy činí u dospělé vrány:                                                                                        

a) 45% její tělesné váhy   b) 60% její tělesné váhy  

3. Stonožka má:                                                                                                                                                    

a) 20 párů nohou     b) 50 párů nohou         

4.  4. Včely musí k nasbírání 1 kg medu navštívit:                                                                                                  

a) 5 000 000 květů   b) 14 000 květů     

5. 5. Jeden pár sýkorek se svým potomstvem (v 

průměru 20 mladých za léto)zničí za rok:                    

a) 20 kg hmyzu   b) 70 kg hmyzu (hlavně larev, 

vajíček a kukel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

D/ Uhodneš, kdo je autorem 

těchto výroků? 

1. Přišel jsem, viděl jsem, 

zvítězil jsem. 

2. Nežijeme, abychom jedli, 

ale jíme, abychom žili. 

3. Neruš mé kruhy! 

4. Po nás potopa. 

5. Ať mě nenávidí, jen když se 

mě bojí. 

Archimedes – Caesar – Caligula – 

Ludvík XIV. - Sokrates 

B/ Velký strom 

Dělníci v lese porazili a 

oklestili strom. Pak z celé 

klády uřízli polovinu a 

jeden metr. Potom oddělili 

ze zbytku opět polovinu          

a jeden metr. Stejný postup  

se opakoval ještě jednou            

a nakonec zbyly poslední 

dva metry. Jak dlouhá byla 

původně kláda? 
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Pád z výšky 

Máte logické myšlení? Dokážete mu 

poradit? 

Dva zaměstnanci úklidové firmy 

specializující se na mytí oken mají pracovat 

na budově, která má 50 pater. Přestože 

dodržují všechna bezpečnostní pravidla, 

jednoho dne se stane nečekaná nehoda.                                               

1. Lukáš a Bruno nastoupí na zdvižnou 

plošinu zavěšenou na lanech a začnou 

umývat.                                                                    

2. Plošina, kterou zvedá kladka, se v 

každém patře zastaví, aby mohli okna 

umýt.                                                                    

3. Najednou se vánek změní v prudký vítr, 

který plošinou silně zatřese.                                              

4. Lukáš a Bruno spadnou dolů z plošiny            

a pád přežijí. 

Jak je to možné? 
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Bizoňová (Katarína), Jakub Bartoň (Kuba), Ivana Nocarová (Ivča), Adéla Nohová (Áďa), Lukáš Oudrnický (Lukáš), David Zvěřina 
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„Spousta lidí mi říkala, že 

když pijí kafe, nemůžou spát.                                         

Já to mám přesně naopak. 

Když spím, nemůžu pít kafe.“  

Pepíčku, proč vytahuješ ty 

rybičky z akvária?!                      

Promiň, maminko, ale bál 

jsem se, že se utopí. 

 

Byli byste dobrými  

detektivy? 

Pošťák zvoní u dveří.                                 

„Dobrý den, paní Nováková. 

Mám pro vás leteckou poštu.“                                         

„Ale, prosím Vás, nelžete. 

Viděla jsem, že jste přijel              

na kole.“ 

 

 

Co to znamená, když              

v řadě třiceti netopýrů, 

visících hlavami dolů, 

sedí jeden s hlavou 

vzhůru?  Omdlel!  

 

 
„Pepíčku, proč jsi snědl 

ty peníze, co jsem ti dal?“                                   

„Vždyť jsi mi je dal na 

oběd.“  

“No, jak se jmenovala žena, kvůli které 

se ve starém Řecku vedla slavná 

bitva?” ptá se učitelka Heleny.                                    

”Nevím.”                                            

“No přece jako ty.”                      

“Cože? Kropáčková?” 

  Kvído 

 

Sudoku pro malé i větší 
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