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ROZHOVOR  
s Hynkem Maříkem z 9. B 

 Jaký máš pocit z odchodu na střední školu? 

Těším se, ale zároveň se netěším. 

 

 Vyhrál jsi velmi mnoho olympiád, soutěží a 

reprezentoval jsi naši školu. Co bys, ale 

nejvíce vyzdvihl? 

2. místo v krajském kole na olympiádě 

v ruském jazyce. 

 

 Máš nějakého učitele či učitelku, ke které / 

mu jsi vždy vzhlížel? 

Ano mám, paní učitelku Vošvrdovou. 

 

 Co tě ve škole nejvíce bavilo? 

Nejvíce mě bavilo připravovat projekty pro žáky z celé školy. 

 

Děkuji za rozhovor. 

     

    Kristýna 

Skamenová 6. A 
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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
 

SCHŮZKA S PANÍ ŘEDITELKOU 

 10. června proběhla schůzka parlamentu s paní ředitelkou. Poděkovala 

za úspěšnou organizaci akcí, mezi které patří sběrové akce, vystoupení  

na poliklinice, halloween, den učitelů a další. Také nám oznámila, že 

v průběhu letních prázdnin bude provedena rekonstrukce toalet na druhém 

stupni, první stupeň bude pravděpodobně následovat. 

 

 

DEN NARUBY 

 V pátek 31. Května proběhl jako 

součást oslavy Dne dětí tzv. Den 

naruby, žáci měli po domluvě  

s vyučujícími možnost zorganizovat 

vlastní hodinu.  

Do akce se zapojil jak první, tak druhý 

stupeň. Žáci  

(a doufáme, že i učitelé) si tento den 

velmi užili. 

 

 

VYSTOUPENÍ NA POLIKLINICE 

 V úterý 18. června proběhne poslední 

letošní vystoupení na poliklinice.  

Třídy 5. A a 5. B pod vedením p. uč. 

Jitky Škramlíkové si připravily hudební vystoupení, poté zahraje Dechovanka 

ze Základní umělecké školy. Doufáme, že se bude seniorům zpestření líbit 

a na podzim je opět navštívíme. 

 

   Martin Stýblo 9. B 
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KONEČNÉ ŘEŠENÍ 

PLASTOVÉ OTÁZKY 
 

Školní Ekotým pod vedením Radky Jacob si pro druhý stupeň připravil prezentaci na 

téma plasty. Prezentace poukazovala na dopad plastů na životní prostředí i lidský 

organismus, naučila, jak plasty redukovat a ukázala historii a vývoj plastů. Během 

prezentování Ekotým komunikoval se třídou, ptal se je na otázky a na jejich názory. 

Celá prezentace trvala zhruba 20 minut a zbytek hodiny děti vypracovávaly pracovní 

listy Ekotýmem vytvořené. Pracovní listy Ekotým vyhodnotil a zde vám předáváme 

výsledky jednotlivých tříd. Doufáme, že se vám prezentace od Ekotýmu líbila, bavila 

vás a byla vám alespoň přínosem. 

 

          Martin Stýblo 9. B 
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ENGLISH CROSSWORD 
            

           

 

 

 

 

 

  

 

 

Result: __________ 

 

 

 

         Agáta Pipotová 8. B 

  1.    

 2.     

3.      

4.      

  5.    

6.      

      
  8.    

1. Matka 

2. Sůl 

3. Taška/aktovka 

4. Rok 

5. Zoo 

6. Loď 

7. Letadlo 

8. Vejce 

 

7. 

7. 
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A Riddle – Hádanka 
Guess the 2 famous characters – by Vivi Tuháčková, Jirka Mocko 

andMax Haslberger (9. A) 

Once upon a time there were two boys. These boys were hard-working, but they did 

everything wrong. It wasn´t their fault, they just were clumsy. 

Every day they put on a red and a yellow rollneck and nice blue jeans. They made 

children dreams come true. They had very big noses. They always returned to their 

beautiful house. They were really good friends 

Who were they? 

 

 

 

 

If you know the answer, please, come and see Ms Šulcová at number 49 

 

 

100 LET OD ZALOŽENÍ ČSR 

LIDICE 

10. 6. 1942 za druhé světové války byla obec vyhlazena. Obec byla vybrána nacisty 

k úplné likvidaci. Nacisté do obce přijeli brzy ráno, muže a chlapce nad 15 let zastřelili 

na místě. Ženy byly poslány do koncentračních táborů a pracovních táborů, děti byly 

zplynovány ve speciálních autech v polském Chelmnu. Zvířata chována v Lidicích byla 

zastřelena, stromy byly vykáceny, rybník zasypán a řeka odkloněna. Ženy, které 

přežily se do Lidic vrátily po skončení druhé světové války, a o tom co se stalo, vůbec 

nevěděly.     

                         Kristýna Šulcová 8. B 
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POZNÁŠ OBLÍBENÉ LETNÍ 
DESTINACE? 

 

 
 
 
 

                                                    
     

      
       Tereza Műllerová, 9. B 

 
 

4. 

1. 

2. 

3. 
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        Rozálka Hubáčková 3. A 
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VTIPY 
 
 

Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé záludné otázky:  
"Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?"  
"Neslyšel bych." 
"A co by se stalo, kdybych vám uřízl druhé ucho?" 
"Neviděl bych."  
"Jak to?" podiví se psychiatr. 
 "Spadly by mi brejle." 
 
 
"Markétko, proč tvoje mladší sestra brečí?" Ptá se teta neteře.  
"Protože jsem jí pomáhala." 
"A jak si jí pomáhala?"  
"Pomáhala jsem jí sníst její čokoládu." 
 
 
Volá fotbalista otci:  
"Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!" 
"No, to jo super a kolik to skončilo?" 
 "1:1" 
 
 
"Tati, vyzkoušel jsem tvojí novou motorku..."  
"A co?"  
"Mám ti to popsat, nebo si to zítra přečteš v novinách?" 
 
 
"Miláčku, proč jsi tu dětskou postel udělal tak vysokou?" 
 "Když náhodou dítě vypadne,líp to uslyšíme." 
 
 
Kuba přijde domů celý promáčený. 
Matka se vyděsí: "Co jste to proboha prováděli?!"  
"Hráli jsme s kámošema na psa, já byl strom." 
 
 
Chlap ve školce: "Dobrý den, přišel jsem si pro dítě."  
"A které?" 
"A není to jedno? Stejně ho zítra ráno zase přivedu." 
 
 
 
 
                                                                                    Filip Patera 8. A 
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RECENZE 

První stříbrná kniha snů 
Liviny a její sestry matka si našla přítele Ernesta, otce dvojčat. 

Ernestův syn Grayson se se svými kamarády Arthurem, 

Jasperem, Henrym a šílenou Anabeth spřáhnou s „démonem“.  

Liv se k nim omylem dostane, když se jednou v noci dostane  

ze snu na chodbu plnou dveří, které patří různým lidem.  

Na chodbě uvidí Graysona a vstoupí za ním do jedněch dveří. 

Tam se pak setkají všichni kluci a vyvolávají „démona“.  

Na obřadní kámen jim tam spadne Liv a všichni si myslí,  

že je náhradnicí za Anabeth. Liv se, ač nechtěla, k nim přidá.  

Jako ostatní si mohla něco přát a její přání bylo, aby neexistovali 

žádní „démoni“. Podaří se Liv přesvědčit kluky, že žádní „démoni“ 

neexistují a zastavit šílenou Anabeth před uděláním něčeho 

špatného? 

          Eliška Chytrá 7. B 

 

Příběhy na jedno písmeno  
(povoleny jiné předložky a spojky) 

 

Sára sypala  

Sára společně se Sofkou sypaly. Sypaly sůl na stůl. Sůl se ze stolu sypala na Sáry 

sádru. Sáru svědila sůl pod sádrou. Sáře sundali sádru společně se solí. Sáře snad 

stačilo sypat sůl.  

         Nella Baborová 4.B 

 

Jirka s Jiřkou jeli jakože do Japonska a jedli jahody jako jestřábi. Jenom Jindra Javor 

jedl jaguára z Jirkova. Jindra a Jára: "Ježiš, je jaro!". Jenom jepice jsou jalové.  

         Marek Ševčík 4. B 

 

Petrův páchnoucí plyšák právě pochoduje pryč. Petr plakal, plyšák Prach 

pochodoval. Pak Prach překročil práh. Pirát Páchnoucí Ponožka pro Pracha připravil 

past. Past pak Pracha popadla a Prach pak pořád páchl. Pirát pak Pracha propláchl. 

Po propláchnutí přestal páchnout. Petr pak piráta popadl a propláchl. Pirát přísahal 

pomstu.  

         Tomáš Doskočil 4. B 
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DIY  
Magnetický sliz 

Budeme potřebovat: Herkules, borax, železné piliny 

Postup:  Rozdělíme si množství lepidla na dvě 

poloviny, jednu dáme do mísy, druhou 

smícháme s vlažnou vodou a přidáme k první 

polovině.  Rozpustíme lžíci boraxu ve vlažné 

vodě a za stálého míchání pomalu přiléváme ke 

směsi z lepidla, která začne houstnout a 

získávat svou „slizovou“ konzistenci. 

Pokračujeme, dokud se ze slizu 

nevytvoří kulička. V této fázi již máme sliz 

hotový. Pokud však chceme, aby náš sliz magnetizoval, přidáme železné piliny 

(prach) a barvivo pro zajímavější vzhled.  

 

          Adam Herc 5. A

  

Veselejší sklenice na pití 

Budeme potřebovat: sklenici na pití nebo lépe sklenici 

zavařovací, víko na sklenici, brčko, nůžky, nějaké barvy 

(tempery, vodovky, lihové fixy...) a popřípadě štětec 

Postup: Do víka od sklenice si nůžkami uděláme díru, 

aby se nám tam vešlo to brčko. Dále vezmeme 

sklenici, barvy a popřípadě štětec. Na sklenici můžeme 

namalovat čímkoli, co chceme a co se nám líbí, ale 

nejlépe něco veselého, barevného a letního. Počkáme, 

než barvy uschnou a poté si do sklenice můžeme 

udělat třeba nějakou ovocnou letní limonádu s ledem, 

aby nás ochladila před teplem. Sklenici uzavřeme 

víkem s předešle udělanou dírou na brčko a brčko do díry dáme. Pak už si pití 

můžeme vychutnat.                                                                                             

                     Barbora Hamplová 9. B 
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Patnáct 

Je jí patnáct let 
roste jako květ  
Stačí říct pár slov 
hned se urazí 
všechno kolem sebe  
hnedka porazí 
Puberta s ní hází 
všechno nám hned zkazí 
Pořád někde venku  
nebo v našem domku 
Pořád s někým koketuje 
snad nám taky nefetuje 
Snad se z toho dostane 
a nic se jí nestane. 
 
Pavla Haladová 8. B 
 

 

 

         Jana Komínková 5. A 

 

 

 

        Zuzana Volmuthová 5. A 
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            Eliška Chytrá 7. B 


