
 

13. číslo duben 2016 

Karolína Ševčíková, 9.B 



  duben 2016  
 

 

Vítáme vás u dalšího čísla školního časopisu! Čas utíká jako voda, před chvílí jsme vás 

vítali v novém školním roce a teď uţ máme jaro v plném proudu, navíc zbývají jen dva měsíce 

do prázdnin. Jsme rádi, ţe jste si opět našli chvilku a ohlédnete se s námi za událostmi, které se 

v dubnu děly na naší škole. 

Začátek měsíce byl ve znamení Velikonoc, kterými jsme všichni přivítali jaro. Ovšem 

v průběhu měsíce se toho odehrálo mnohem víc. Třeba, ţe se téměř všichni ţáci devátých tříd 

účastnili přijímacích zkoušek. Samozřejmě je zkouškami doprovázela patřičná nervozita, ale 

naštěstí uţ to budoucí středoškoláci mají za sebou a o podrobném průběhu přijímaček napsala 

článek Bára Krnáčová, která se jich také účastnila. Následující pátek deváťáky čekala jakási 

„odměna“ v podobě výletu do Terezína.  

Samozřejmě i naše druţina pořádá různé akce a tento měsíc to byl turnaj ve vybíjené, o 

kterém pro vás napsala článek Nikol Pospíšilová. A u druţin zůstaneme i v rozhovoru, protoţe 

jsme pro vás vyzpovídali jednu z vychovatelek, paní Chrustovou. 

Připravili jsme i článek o divadelním krouţku, kde se stále něco děje a rozhovor 

s kuchařkami vám také neunikne. Vedoucí jídelny nám sdělila několik věcí, které jste moţná o 

školní jídelně nevěděli. A máme tu také kratší informační článek o fotbalovém turnaji a opět 

zde najdete vtipy, hádanky a anketu, která se tentokrát týkala prvního května. 

 

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.  

Karolína Ševčíková, 9. B 

 



 Z NAŠÍ ŠKOLY  duben 2016  
 

 

Naši divadelníci se scházejí kaţdé pondělí a nově i ve středu. Mají teď opravdu napilno, 

protoţe připravují několik scének a dvě z nich se představí jiţ 1. května na jílovských slavnostech. 

Můţete se na ně přijít podívat, podpořit je anebo si prostě udělat příjemné nedělní dopoledne. 

Představí se zde scénka s názvem Mafie, která bude pravděpodobně i na akci Studenti sobě, ale o 

tom vás ještě informujeme. Pro velký úspěch třídy tehdy ještě 8. B na akademii se na jílovských 

slavnostech představí také scénka s názvem Tv Noha. Určitě se přijďte podívat v neděli, 

1. května, od 11:30 hodin. Náš divadelní krouţek se na vás těší! 

 

-Karolína Ševčíková, 9. B 
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Dne 15.4. byli naši deváťáci na přijímacích zkouškách na středních školách. Já jako 

deváťačka jsem byla dost rozklepaná, a kdyţ jsem tam přišla, nebylo to o moc lepší. Od 8:30 byl 

test z matematiky, pak jsme měli hodinu volna a pak od 10:20 nás čekala zkouška z českého 

jazyka a literatury. Po dokončení matematiky jsme všichni šíleli, jak to bylo těţké. O hodině volna 

jsme nemohli opustit budovu školy, stejně to většina lidí porušila. Test z českého jazyka a 

literatury byl podle mě o dost lehčí a hlavně kratší. Další pátek většina škol zveřejnila 

vyhodnocení a naše škola se pyšní tím, ţe neuspělo jen minimum ţáků. Všichni byli přijati 

alespoň na jednu školu. 

 

-Barbora Krnáčová, 9.B 

 

 

Dne 19. dubna se ţáci 4. a 5. tříd zúčastnili okresního kola ve fotbale. Klukům se 

v Markvarticích velmi vedlo a obsadili krásné 3. místo z osmi. 1. místo obsadila Základní škola 

Kamenická a 2. místo Základní škola Dr. Miroslava Tyrše. Kluci se v blízké době do Markvartic 

vydají znovu, proto jim drţíme palce v dalším zápase.  

 

 

-Tereza Vostradovská, 9. B 
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Dne 22. dubna se 9. ročník společně s p. uč. Hulínem a p. uč. Gajdošem vyrazil podívat 

do Terezína. Ţáci vyjeli před osmou hodinou ranní. Cesta proběhla v pořádku a všichni si při ní 

uţili spoustu zábavy. Ale jakmile dorazili za brány Malé pevnosti, úsměv z jejich tváří rychle 

zmizel. Průvodkyně jim podrobně popisovala děsy, které si museli vězni koncentračního tábora 

proţít. Děti i doprovod si zároveň prošli spoustu cel, umýváren, chodeb, prostě všech hrůzu 

nahánějících místností. Dále zhlédli propagandistický film nacistů líčící toto strašné místo jako 

ideální město pro ţivot ţidovských obyvatel. Další ţivotní příběhy si mohli přečíst v místním 

muzeu. Všem studentům se výlet líbil, názory děti doprovázejících učitelů vám přinášíme 

v krátkém rozhovoru. 

R: Jak se vám výlet líbil? 

P. uč. Gajdoš: Výlet se mi samozřejmě líbil, i kdyţ je to velmi smutné místo.    

P. uč. Hulín: Líbil, jsem spokojený. Děti byly hodné a exkurze byla zajímavá. 

R: Pokolikáté jste navštívil Terezín? 

P. uč. Hulín:Se základkou potřetí, celkově pošesté. A za rok jedu znova.  

P. uč. Gajdoš: Přesně si nevzpomínám, ale myslím, ţe osmkrát. 

R: Jaké emoce ve vás prohlídka vyvolala? 

P. uč. Gajdoš: Při návštěvě Terezína mám vţdy trochu nepříjemné pocity, protoţe je to místo 

s velmi smutnou minulostí. Je však nutné si to připomínat. 

P. uč. Hulín:Smutek, beznaděj. Znechucení, jak se k sobě lidi dokáţou chovat. 

R: Jaká část malé pevnosti vám přišla nejzajímavější? 

P. uč. Hulín: Asi to muzeum. 

P. uč. Gajdoš:Jsou to všechno hrozná místa, ale vţdycky na mě zapůsobí vlaštovky, jak si tam 

dělají ta hnízda. Je to velmi zvláštní pocit. 

R: Přivezl jste si nějaký suvenýr? 

P. uč. Gajdoš: Nic jsem si nekoupil. 

P. uč Hulín: Rýmu. 
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-Tereza Vostradovská, Aneta Kudrnová, 9.B 
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Ve čtvrtek 14. 4. 2016 třídy 6.A a 6.B s paní učitelkou Törökovou a panem učitelem 

Gajdošem navštívily děčínské divadlo. Byly na hře Vinnetou. Představení bylo od devíti hodin. 

 Vyprávělo o tom, ţe do jednoho městečka se přistěhoval greenhorn, neboli zelenáč Old 

Shatterhand. Zde potkal Sama Hawkinse, který mu řekl, ať jde pracovat na koleje. Kdyţ tam 

přijel, byli zde všichni ostatní opilí a motali se ze strany na stranu. A proto byl Old Shatterhand 

jediný, kdo doopravdy pracoval. Protoţe ale byli na indiánském území, přišli tam indiáni v čele s 

Vinnetouem a řekli jim, ať do dvou hodin odejdou, nebo bude válka. Pracující ovšem neodešli, a 

tak se rozhodli, ţe se Old Shatterrhand utká ve vodě s Vinnetouem. Vyhrál Old Shatterhand. Ale 

kdyţ uţ byl Vinnetou přivázaný ke kůlu jako zajatec, Old Shatterhand v noci nenápadně ke kůlu 

přišel a Vinnetoua zachránil. 

 

-Jakub Kříž, 6.A 
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Tento měsíc se odehrál druţinový turnaj ve vybíjené, kde proti sobě stanuly všechny naše 

druţiny.  

1. místo vyhrála druţina pí vychovatelky Tesařové, jako druhá se umístila druţina pí 

vychovatelky Markové, třetí byly šikovné děti druţiny pí vychovatelky Juřenové a jako poslední 

skončila druţina pí vychovatelky Marešové. Podle paní vychovatelky Markové se všechny děti 

snaţily a výhry oslavovaly. Konkrétně její druţstvo přišlo další den s nápadem, ţe udělají malou 

oslavu. Na počest druhého místa tancovali, hráli hry a radovali se z úspěchu.  

Je nutností se zmínit o 3. místě, dětech z oddělení druţiny pod vedením pí vychovatelky 

Juřenové, kteří krásné 3. místo získali opravdu právem, protoţe na turnaj dlouho a pečlivě 

trénovali.  

 

V květnu naši školu také čeká sportovní olympiáda pro druţiny, kam se jezdí pravidelně, a 

podle pí vychovatelky Markové se děti těší uţ teď a my věříme, ţe kdyţ budou opět poctivě 

trénovat, všem tam ukáţou, co umí!  

 

 

Nikola Pospíšilová, 9.B 
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Jednou večer přišla babička k Tučtučovi a začala mu vyprávět pohádku. Tučtuč se zeptal, 

jakou pohádku mu bude vyprávět.  

„O pirátech,“ řekla babička a pustila se do vyprávění. ,,Byli jednou zlí piráti, kteří chtěli 

poklad jen pro sebe. Ale nejdřív museli najít mapu. Hledání mapy jim trvalo 6 měsíců, ale 

nakonec jednoho dne mapu našli. Dohadováním o mapu a poklad na sebe ale piráti přivolali 

kletbu a stal se z nich kámen.“  

Tučtučovi se příběh líbil. Babička mu popřála dobrou noc a odešla.  

Tučtuč byl velice zvídavý, a tak se brzy ráno vydal za kamarády a řekl jim, co má za 

lubem. Kamarádi Kuba a Emanuel chtěli jít s ním. Museli si půjčit tatínkovu loď, aby se mohli 

vydat na cestu. Tučtuč a jeho kamarádi se vydali na cestu.  

Během cesty našel Kuba na lodi mapu. Všichni se zamysleli: co to je za mapu? Tučtuč se 

na ni podíval a řekl: „Toto je určitě nepravá mapa.“ Kuba však řekl: „Tato mapa nás dovede k té 

pravé mapě.“ Všichni se rozhodli, ţe Kubův nápad není špatný. A opravdu, podle staré mapy se 

dostali k mapě pravé.  

Tučtuč řekl: „Nesmíme se dohadovat, nebo na sebe přivoláme kletbu a zkameníme.“ 

 Tučtuč opatrně zvedl mapu a čekal, jestli se něco stane, ale nic se nestalo. Tučtuč a jeho 

kamarádi se vydali na loď a řídili se podle mapy.  

 

Pokračování příště. 

Emanuel Smith, Jakub Kříž, 6. A 
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 PUBERTÁLNÍ VÝLEVY MOUDRÉ SOJKY  duben 2016  
 

 

Nazdar párci, jak vám to čvachtá?!... Dobře... Ahojda všem! Jsem tu zpátky a tentokrát 

tu s sebou mám svou fascinující historku z prvního dubna, na kterou si potřebuji zanadávat. 

 Tak tedy, všechno začalo, kdyţ jsem se probudila. Byla jsem rozrušená uţ od rána, 

protoţe jsem asi tak tři dny předem vymyslela velice vypečený ţertík na paní učitelku Pavl... 

Dvořákovou. Cítila jsem se jako největší rebel světa, jako bych právě vykopla lízátko z ruky 

mimina, které nese v náručí důchodkyně, snaţící se přejít přes silnici, na které se prohání auto za 

autem rychlostí 80 kilometrů za hodinu, div nepřejedou koťátko uprostřed!... No fajn, aţ tak moc 

asi ne, ale byla jsem opravdu natěšená! 

 Přiskotačila jsem do školy, se všemi účastníky vtípku domluvila instrukce a čekala na tu 

osudnou přestávku. Kdyţ přišla, nebyla to aţ taková sranda, protoţe co jsme mohli, to jsme zkazili 

a byli jsme nenápadní asi jako slon na kolotoči. 

 Prank tedy spočíval v tom, ţe se celá naše třída sebere a na jednu vyučovací hodinu 

prohodí s třídou vedlejší. Vtip pak měl být v tom, ţe paní učitelka Dvořáková přijde celá rozjařená 

a natěšená na hodinu češtiny a aţ uvidí, ţe v učebně sedí úplně jiná grupa i se svým učitelem, 

psychicky se zhroutí a začne hystericky brečet a dupat. Coţ se nestalo, protoţe hned jak otevřela 

dveře a uviděla můj šibalský výraz, došlo jí, co se děje a začala se smát. Výborně. 

 Bůh mě za to potom potrestal, a kdyţ jsem se snaţila přejít silnici, jedno z aut mi 

zastavilo, ale to za ním uţ ne, a tak kdyţ jsem byla uprostřed přechodu, mě málem rozrazlo na 

deset trpaslíků. 

 Takţe paní učitelko, nezoufejte, byla jsem řádně potrestána a Apríl opět, jako kaţdý rok, 

stál za velký... Kulový. Zase super den. 

 Na závěr bych chtěla všem sdělit, ţe prvního května bude náš herecký krouţek 

vystupovat v Jílovém na slavnostech, takţe pokud se tam někdo z váš nachomýtne, rozhodně se 

zajděte podívat na premiéru nového představení z mé dílny, tedy pod mou reţií, oţivit si 

vzpomínky na TV Noha, či případně utřete slzičku, pokud jste TV Noha ještě neměli šanci vidět. 

rozhodně doraţte, protoţe v jiţ zmíněné Noze proběhla spousta změn, vyměnilo se obsazení a 

podobně, takţe se bude bavit i ten, kdo tento skvost viděl třeba i stokrát! Budu se na vás těšit, a 

pokud nepřijdete, najdu si vás všechny. Hezký den. -Vaše sluníčko

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox pí uč. Prajzentová: Signal 
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Ve školním časopise uţ jsme vám ukázali spoustu učitelů z jiné stránky, neţ je znáte. Abychom 

tuto rubriku trochu oţivili, rozhodli jsme se pro tentokrát udělat rozhovor s paní vychovatelkou 

Ivonnou Juřenovou-Chrustovou, která v našich druţinách uţ kdysi působila a v září se na naši 

školu znovu vrátila. Děti i rodiče si ji velmi chválí. Podívejte se, jak si poradila s našimi otázkami. 

R: Co ráda děláte ve volném čase? 

P. v. Ch.: Hraju si s 15měsíčním vnoučkem, starám se o zahrádku, jezdím na kole, čtu a zajímá 

mě numerologie a astrologie. 

R: Co byste na naší škole změnila? 

P. v. Ch.: Nové hřiště bych přála všem. Velká škoda, že se zde stále něco děje, ale veřejnost o 

všem zdaleka není informována. 

R:Co jste chtěla dělat jako malá? 

P. v. Ch.: S dětmi. 

R: No vidíte, tak to se vám vlastně splnil sen. 

P. v. Ch.: No je to velká pravda. 

R: Máte raději zimu nebo léto? 

P. v. Ch.: Léto. Je dlouho světlo… 

R: Kdybyste se měla popsat jedním slovem, které by to bylo? 

P. v. Ch.: Spontánnost. Já jako nejsem svázaná, dělám věci tak, jak zrovna chci. Do vaší řeči 

přeloţeno freestyle. 

R: udělala jste na apríla nějaký vtípek? Jestli ano, jaký? 

P. v. Ch.: Samozřejmě. Při suplování jsem dětem řekla, ţe budou očkovaný, protoţe se 

rozmohla chřipka, a bylo to ve třetí třídě, takţe se bály. No a pak jsem zakřičela apríl, kdyţ uţ 

jsme se řadili do dvojic. To byla rána, jak jim spadl kámen ze srdce. 

R: Máte facebook? 

P. v. Ch.: Uţ asi osm let. Co vylez, to mi dcera, kdyţ byla ve Francii, hned řekla, ţe si ho 

musím zavést. Mám facebook, instagram, whatsapp. Všechno mám prostě.  

R:Dělala jste nějaký sport? 

P. v. Ch.: Samozřejmě, sportovní gymnastiku a lyţování. 
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R: Proč vám děti říkají šamanka? 

P. v. Ch..: To vzniklo na ozdravném pobytu, ve škole v přírodě, kdy mi nebylo prostě příjemný 

mít na zdi napsáno zdravotnice. Tak jsem říkala, ţe šamanky taky léčej, takţe jsem prostě a 

jednoduše namalovala babu jagu, v jedný ruce drţela čáry máry a v druhý ruce injekci a byla to 

šamanka. A od tý doby mi tak děti říkají. Ty, co se mnou byly, a ono se to traduje i tady, takţe 

někteří rodiče mi říkají paní Šamanová.  

R: Váš oblíbený film? 

P. v. Ch.: No asi Tanec s vlky. S Kevinem Costnerem. A náš S tebou mě baví svět. 

R: Na jaké střední škole jste studovala? 

P. v. Ch.: Na pedagogické, obor vychovatelství. 

R: Kde jste pracovala, neţ jste přišla k nám na školu? 

P. v. Ch.: Já jsem tuhle školu otvírala. Potom jsem pracovala v Tescu jako personální manažer 

v Praze. No a pak jsem pracovala jako hlavní vychovatel ve škole v přírodě ve Svoru. No a teď zase 

tady ve školičce a jsem moc ráda. Je to moje srdeční záležitost. Takže po 21 letech jsem se vlastně 

vrátila na místo činu. 

R: A poslední otázka, jestli se bude v druţině dít v blízké době něco zajímavého. 

P. v. Ch.: Druţinový turnaj ve vybíjené. Budeme mít pyţamový den, pak budou čarodějnice a 

olympiáda na Vrchličáku. 

R: Děkujeme. 

Bára Krnáčová, Karolína Ševčíková, 9.B 
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Tak se jednou šťourám špendlíkem 
v uchu a najednou ticho. 
 

Bůh stvořil svět za jediný den, zbylých 

pět dní tvořil Chucka Norrise podle 

návodu, který mu dal.  

„Mami, je pravda, ţe kdyţ někdo 

umře, zbyde z něj jen prach?“ „Ano, to 

je pravda Pepíčku.“ „Mami, tak to mi 

někdo umřel pod postelí!“  

Rostou ceny za benzin, za cigarety, 

za alkohol… dostat rakovinu se 

stalo pomalu luxusní záleţitostí.  

„Pane doktore, potřebuju nové brýle!“ 

„To jistě, protoţe tady jste v bance.“  

Dědeček se nakloní k babičce a říká: 

„Půjdu na záchod.“ Kdyţ se za chvíli 

vrátí, pochvaluje si: „Kdyţ jsem 

otevřel dveře, světlo se samo 

rozsvítilo, a kdyţ jsem odcházel, zase 

samo zhaslo.“ Nato babička spráskla 

ruce: „Boţe dědo, to nebyl záchod, 

ale lednička!“  
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V minulém čísle jsme vám přinesli speciální anketu o nejméně a nejvíce oblíbených jídlech ze 

školní jídelny. S výsledky jsme zašli za vedoucí školní jídelny Alenou Chmelařovou. Vysvětlila nám 

spoustu věcí, které jsme o školní jídelně nevěděli, a objasnila nám, proč se musí vařit i méně 

chutná jídla.  

R: V anketě, kterou jsme jiţ uváděli uţ v minulém čísle, vyšlo, ţe nejméně dětem chutná 

čočka na kyselo. Mohla bych se tedy zeptat, proč ji vaříte? I kdyţ vlastně víte, ţe to těm dětem 

nechutná?  

- Tak já vám to holky vysvětlím. My jsme povinní držet se zákona o stravování, kde máme 

dané, kolikrát za měsíc nebo v jakém množství musejí být luštěniny, ryby, ovoce, zelenina, maso 

a mléčné výrobky. To musíme dodržovat a tomu se říká ,,Spotřební koš“. A kdyby to bylo na 

mně, tak vám ty ryby skoro vařit nebudeme, nebo ty luštěniny. Jenomže my to musíme vařit. Já to 

potom vykazuji v takovém výkazu, kde je procento plnění, jak jsme splnili ten měsíc. Já jsem 

viděla, jak si děti sednou s tím jídlem a jdou to hnedka vyhodit. Bohužel s tímhle já nic 

nenadělám a my to vařit musíme. 

 

 

 

       Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá.  

 

       Kdyţ se černoušek narodí, má černé nohy, černé ruce, černé tělo, černou hlavu a jaké má zuby? 

 

       Kde vţdycky včerejšek přichází po dnešku? 

Odpovědi naleznete na str. 13.
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R:Také se stává, ţe jsou v jeden den obě jídla dobrá a druhý den zas třeba luštěniny nebo 

ryba. A kdyţ jsou na výběr dvě jídla, nedalo by se to nějak kombinovat?  

- No taky nedalo, protože já tím, že musím splňovat ten spotřební koš, tak nemůžu dát 

dohromady jídlo, které dětem nechutná, a jídlo oblíbené. Dám příklad: 1. jídlo by byla ryba, 

2. jídlo by byly špagety. Většina dětí by si přeobjednala na špagety a já bych tedy tím nesplnila tu 

normu pro rybu. A proto vlastně ani třeba hygiena nechce, aby bylo druhé jídlo, když jsou 

luštěniny.  

 

R:Taky by si někteří ţáci přáli, aby se všechna jídla přidávala stejně. Např. kdyţ bude 

bramborová kaše a maso, tak aby se nepřidala jenom kaše, ale i to maso.  

- Jsou jídla, která jsou drahá a jídla, která jsou levná. A my na maso máme normy. Je to o 

tom, že třeba řízek je rovnoměrně zvážený a je jednotlivě na kousky a ten se třeba přidat nedá. 

Třeba omáčky se může navařit větší množství, ale maso je nakupované akorát na počet porcí, 

takže to se vlastně přidat nedá. Taky se to přidává i podle toho, kdy se ten oběd vydá. Je rozdíl, 

když se vydá v půl dvanácté a v půl druhé. V půl dvanácté většinou chodí první třídy a nevíme, 

kolik nám toho ještě zbyde, ale jelikož v půl druhé už se vlastně jídelna zavírá, tak to se může 

přidat až do posledního kousku, jelikož víme, kolik toho zbylo, nebo jestli je jídla akorát pro 

zbývající počet porcí. A menší množství se také dělá u oběda číslo 2, protože tam je vždy 

přihlášených méně lidí. Hranolky jsou třeba drahé a hodně lidí by si chtělo přidávat. 

 

Děkujeme. 

 

 

-Nikola Bajsciová, 9.B 

Odpovědi na hádanky ze strany 12: 

 

 

Vítr 

Ve slovníku 

Ţádné 
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S 

 

 

Matyáš Struţinský, 8. A: „Ariana Grande.“ 

Pepa Čurda, 8. A: „Megan Fox.“ 

Honza Sequens, 9. C: „Tak třeba Katty Perry.“ 
Nikola Galušková, 8. A: „Justin 

Bieber nebo Raego.“ 

V tomto čísle jsme pro vás chtěli připravit anketu, která by nějak tematicky ladila s tím, ţe je 

jaro a blíţí se 1. máj, lásky čas. Proto jsme tentokrát zjišťovali, s jakou slavnou osobností 

byste chtěli strávit 1. května. 

Petr Fišer, 7. B: „Zpěvák Petr Lexa.“ 

Pan učitel Hulín: „S Masarykem “ 

Daniel Vogel, 9. B: „Se Schwarzenbergem.“ 

Pan učitel Říha: „S paní Koženou, je 

to vynikající sopranistka.“ 

Jitka Čapková, 6. A: „Jak to 

mám vědět?“ 

? 

? 
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Pokud máte jakékoliv nápady či připomínky, nebojte se je sepsat na papír a vhodit do naší 

schránky u třídních knih. Na následujících fotografiích si můţete prohlédnout, jak vypadá. 

Těšíme se na vás v příštím čísle! 

Redakce: Víťa Zlámal Nikola Bajcsiová 

 Natálie Rosická Lukáš Vašíček 
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