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S příchodem roku 2015 jsme se rozhodli pro Vás, ţáky, učitele a přátele ZŠ Na Pěšině, 

připravit školní časopis, z něhoţ bychom rádi udělali tradici. Kaţdý měsíc Vám naše redakce 

přinese aktuální informace o dění na naší milované škole, které doplníme literární či výtvarnou 

tvorbou ţáků ze všech tříd.  

Nejprve bych ráda osvětlila význam našeho názvu. Proč zrovna S(p)ojka? Prvním 

důvodem je označení chodby spojující všechny budovy pavilónu – díky naší školní spojce či 

spojovačce máme pohromadě všechny třídy prvního i druhého stupně, druţiny, šatny, 

kanceláře vedení školy i dalšího personálu, jídelnu, tělocvičny... Nemusíme se tak stále 

přezouvat a v zimních měsících i oblékat do bund a kabátů, kdyţ chceme jít například na 

výuku tělocviku či strávit odpoledne nebo volnou hodinu do školního klubu nebo na krouţky 

konané školní druţinou. Dále bychom pro Vás rádi představovali spojku mezi Vámi, vedením 

školy a všemi moţnými informačními zdroji. Proč jsme ale volili formu, v níţ je písmenko p 

v závorce? Vzpomeňte si na Krakonošské pohádky a Krakonošovu věrnou přítelkyni... 

A teď jiţ k aktuálnímu prvnímu číslu S(p)ojky, které se nese především v duchu Vánoc a 

příprav na poslední dny ve škole v roce 2014. Na dalších stránkách se dočtete o vánočním 

souboji v malé kopané, akci deváťáků na Mikuláše, vánočních trzích či koncertu pěveckého 

sboru. Přinášíme Vám také dva literární počiny našich ţákyň, jeden dokonce doplněn o malou 

recesi na anketu. Redakce také zjišťovala, co si myslíte o naší škole a co byste na ní rádi 

změnili. Výsledky ankety a nejzajímavější odpovědi si v tomto čísle také můţete přečíst. 

Nezapomněli jsme ani na vtipy a malou kříţovku určenou především mladším ţákům. Na 

fotografy čeká také soutěţ vyhlášená na posledních stranách časopisu. 

Na závěr bychom Vás rádi poprosili o pomoc při tvorbě časopisu. Teprve začínáme a jak 

víte, všechny začátky jsou těţké. Proto doufáme, ţe nám sdělíte všechny Vaše nápady, postřehy 

či se podělíte o Vaši tvorbu, která zatím zůstává v šuplíku. Nápady, informace, výtky či 

poznámky vhazujte do krabice u kanceláří, vedle stolku s třídnicemi. Budeme Vám vděčni za 

jakoukoliv ideu! Stejně tak prosíme vyučující, aby nás informovali o všech moţných soutěţích a 

akcích, kterých se se ţáky účastní.  

Za celou redakci Vám předem děkuji a přeji příjemné počtení.  

Pavla Dvořáková 
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Dne 5. 12. 2014 přišel do školy Mikuláš s čertem a andělem. Představovali je ţáci 9. třídy a 

také J. Kny a O. Kotrasz ze 6. A. Nejprve šli ráno do školky a od devíti hodin strašili na 

1. stupni. Přestávky trávili ve třídě 9. A. Nakonec ale přišli postrašit i šesťáky. 

 Rozhovor s Jindrou Knym: 

R.: Proč deváťáci vybrali zrovna tebe a 
Ondru? 

JK.: „Protoţe jsme jedni z nejmenších.“ 

R.: Co se vůbec při pochůzce dělo? 

JK.: „No, čerti měli seznam těch, co 
zlobili, takţe museli odrecitovat 
básničku, a kdo ji neuměl, tak toho 
odnesli v pytli do jiné třídy.“ 

R.: Poslední otázka: Svezl ses v pytli? 

JK.: „Jo, jednou.“ 

Dan Mašek, 6.A 

 

Více fotografií naleznete na školních 

internetových stránkách. 
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Ve čtvrtek 11. prosince se konal koncert v naší 

škole u ředitelny, kde ho krásným zpěvem zahájily naše 

spoluţačky. Přišli se na něj podívat snad všechny děti a 

všichni učitelé, kteří byli ten den ve škole. 

Tento koncert zahájil školní trhy, které vedly děti 

z devátého ročníku. Na nich bylo moţné koupit si 

mnoho věcí. Jednalo se především o výrobky našich 

ţáků z různých tříd a ročníků.  

Víťa Zlámal, 7.A 

Koncert probíhal na školních trzích 

v 11 hodin. Spousta dětí a učitelů se přišla 

podívat. Zpívaly se písničky jako například 

Nesem vám noviny, V jeslích dítě spinká, U 

betléma dnes Maria a další. Byla zaplněná 

celá místnost, i za dveřmi pozorovaly děti. 

Přijely děti i z Chlumce, aby si s námi 

zazpívaly české koledy. Poté co ţáci 

dozpívali, jel celý školní sbor do Podmokel, 

kde proběhlo něco podobného jako ve 

škole. Děti zpívaly na akci, na které se sešly 

sbory z děčínských škol. Několik děvčat 

ohodnotilo akci slovy: „Škol se bohuţel 

nepřijelo podívat moc, ale nám to 

nevadilo, hlavně ţe jsme si všechny 

zazpívaly. Moc jsme si to uţily. Taky 

moc děkujeme panu učiteli Říhovi, ţe 

se nám tolik věnoval a naučil nás 

mnoho písní." Tato akce byla velmi 

povedená a těšíme se na příští rok.  

Míša Nováková, 6.B 

 

Více fotografií 

z obou uvedených 

akcí naleznete na 

webových stránkách 

školy. 
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V prosinci se konal mezitřídní turnaj v malé kopané, zúčastnili se ho 6. aţ 9. třídy. 

Rozhodčí dělali učitelé TV: Milan Zelený a Jan Dvořák. 

Turnaj probíhal ve dvou tělocvičnách, hrálo se 2x10 minut do 15:00 hodin a byla 

tam výborná sportovní atmosféra. Další mezitřídní turnaj očekáváme někdy na jaře.     

Pořadí : 

1. místo: 9.A 

2. místo: 6.B 

3. místo: 8.A 

4. místo: 6.A 

 

Ondra Kotrasz, Jindra Kny, 6.A 

Poslední školní den v roce 2014 se ve všech 

třídách konaly vánoční besídky. Třídy si většinou samy 

organizovaly jejich průběh, v některých třídách našich 

menších ţáčků se o zábavu a program postarali 

především třídní učitelé. Jedna z členů redakce zachytila 

některé své postřehy z tohoto pro všechny veselého a 

příjemného dopoledne. 

Dne 23. 12. se konala školní vánoční besídka. Kamarádi si předali navzájem 

dárečky, zavonělo domácí cukroví a vánoční čaj. Správná besídka se neobejde bez 

vtipných historek. Příkladem je ţák z 8. C, který se převlékl za králíčka. Všechny přítomné 

tím moc překvapil a rozesmál. K Vánocům patří také hudba. Ţák 7. A donesl svou kytaru, 

mikrofon a kaţdý si mohl zazpívat. Malíři si poradili, proto papír a tuţku nahradily křídou 

a tabulí. Třídní učitelé byli moc „šťastní“, kdyţ zjistili, jak mají šikovné ţáky. Ve všech 

třídách prvního i druhého stupně probíhala besídka podle jejich představ. Doufáme, ţe se 

všem vydařila a těšíme se znovu za rok!  

Saša Weisová, 7.A 
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V pondělí 19. 1. ţáci 8.B 

představovali projekt Čtení pomáhá ţákům 

3.B ve své třídě. V rámci výuky českého 

jazyka (konkrétně slohu) si ţáci měli 

vyzkoušet výklad. O to těţší byla 

prezentace v tom, ţe byla určena mladším 

dětem, které ne všechno chápou tak jako 

dospělí. Osmáci se rozdělili do několika 

skupin a kaţdá prezentovala část projektu. 

Vše se snaţili dětem vysvětlit a odpovědět 

na všechny dotazy. Na závěr byla pro  

 

třeťáky připravena menší soutěž a pár 

otázek. Později jsme se mladších ţáků 

ptali, jak je prezentace bavila, vypadali 

spokojeně. Třídní učitelka 3.B Hana 

Javůrková se o projektu také spoustu 

věcí dozvěděla a doufáme, ţe se pokusí 

děti do projektu dále motivovat. Celou 

akci zorganizovala paní učitelka 

Dvořáková, která projekt Čtení pomáhá 

velmi podporuje a snaţí se do něj 

zapojovat co nejvíce ţáků naší školy. 

Více o samotném projektu Čtení pomáhá se dozvíte v příštím čísle a nebo ho můžete 

navštívit teď hned na webových stránkách www.ctenipomaha.cz, kde se dozvíte, jak 

jednoduše pomoci lidem díky čtení. 

Kája Ševčíková, Naty Rosická, 8.B 

foto: Terka Vostradovská, 8.B 
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Mezi mé věrné přátele patří zubní kartáček. Ten současný má růţovou barvu a ţluté 

štětinky. Krátká obdélníková hlava se pomalu rozšiřuje v oblou rukojeť s nápisem Curaprox ultra 

soft. Kaţdý den ho pouţívám ráno i večer, někdy i častěji. Je to opravdu můj velký společník. 

I přesto ţe jej za tři měsíce vyměním, tak najde i svá další uplatnění. Mamka ho pouţije na 

barvení vlasů, na nedostupná místa při údrţbě toalety a jiných štěrbinek. Já si je schovávám na 

malování a na práci s keramikou. 

 Saša Weisová, 7.A 

Jirka, 8.C: Colgate 

Mirek, 8.C: Curaprox 

pí uč. Prajzentová: Signal Verča, 8.B: Colgate 

Denča, 7.B: Colgate 

Natka, 7.B: Colgate 

pí uč. Jílková: Oral B 

pí uč. Nováková: Oral B 

pí uč. Dobešová: Colgate 
pí uč. Leibnerová: Colgate 

Ríša, 2.A: Oral B 
Kuba: Oral B 

Martínka, 2.B: Colgate 

Bára, 8.B: Colgate 
Kája, 8.B: Colgate 

pí uč. Dvořáková: Curaprox 
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Byli jednou čtyři kamarádi – Radka, 
Natálka, Jake, Lukáš z ostrova kouzel 
Magion. Jednou si vyprávěli o ostrovu zvířat 
Animals u Austrálie a dostali společný 
nápad, ţe ho o víkendu navštíví. Po plavbě 
lodí se vydali hledat paní Diomíru, která se 
zvířaty na ostrově ţije. Po malé chvíli chůze 
slyšeli volání o pomoc. Mysleli si, ţe to je 
paní Diomíra, ale zůstali překvapeně stát, 
protoţe se před nimi objevila poraněná 
zebra.  

Jediný Lukáš byl schopen dostat ze 
sebe pár slov, ostatní kamarádi stáli 
s otevřenou pusou. „Ty mluvíš?“ zeptal se 
Lukáš. 

„Jasně. Prosím, pomůţete mi? 
Splním vám tři přání.“ Kamarádi se dali do 
práce a ošetřili Rock poraněnou nohu. 
„Můţeš se postavit?“ zeptala se Natálka. 

„Ano,“ řekla Rock. „Půjdeme k paní 
Diomíře a vy nezapomeňte na můj slib.“  

Večer po seznámení s Diomírou a 
náročném dnu jim nabídla nocleh v chatrči 
pro hosty. Sotva ulehli všichni do postelí, 
začali se dohadovat o nápadech s přáním. 

„To byla mela!“ 
Natálka říká: „Já chci školu jenom 

dvakrát v týdnu.“ 

„No to docela ujde,“ říká Lukáš. „Ale 
co takhle zmrzlinu, kdy si vzpomeneme?“ 

„Vy máte ale přání. To chce něco 
jedinečného, famózního,“ říká Jake.  

„Tak povídej ty,“ ozve se za chvíli 
Radka, která je z kamarádů nejstarší.  

„Musíme vše promyslet,“ říká 
Natálka. Mluvili, mluvili aţ dlouho do noci a 
únavou usnuli. Ráno kamarády probudilo 
klepání na dveře. 

„Vstávejte, vstávejte,“ volá Rock. 
Dětem se z pelíšků nechtělo, ale představa 
o přání je dostala na nohy. Rock jim začala 
povídat, jak přání funguje: „Dnes v poledne 
mi pohladíte sedmý prouţek na hlavě a 
vyslovíte společně tři přání.“  

Odbila dvanáctá hodina a děti se 
vydaly za Rock, ale pohladily omylem šestý 
prouţek a ze zebry se stal kámen. Od té 
doby není kaţdá zebra stejně pruhovaná.  

Jitka K., 5.B 
 

Poznámka: Autorku k napsání této pohádky 
inspiroval kámen, který dostala od tety (viz 
fotografie). Zebra se jmenuje Rock podle 
anglického výrazu pro kámen.  
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Najdi: 1) slon 

           2) ţába 

           3) myš 

           4) lev 

           5) velbloud 

           6) pes 

 

s m l z m y š b 

a l x e ch i v v 

c l o g v č y z 

x c m n w l c u 

v e l b l o u d 

ž á b a x ! c l 

s v š p e s o i 

Malý Pepíček přijde za 

tatínkem: „Tati, umíš psát 

potmě?“ „Myslím, ţe ano,“ 

povídá tatínek, „co chceš, 

abych napsal?“ „No,“ povídá 

Pepíček, „jen mi podepiš 

vysvědčení.“ 

Učitel říká třídě: „Jste tak 

slabí v matematice, ţe vás 

60 % propadá.“ Přihlásí 

se Pepíček a říká: „Ale 

pane učiteli, tolik nás 

tady přece ani není.“ 

Maminka Pepíčkovi: 

„Zase si na tebe stěţovala 

paní učitelka.“ Pepíček: 

„Co proti mně pořád má? 

Vţdyť uţ jsem ve škole 

týden nebyl!!!“ 

Přijde Pepíček ze školy a v ţákovské kníţce má: 

Prosím 5 Kč na Vietnam. Odpověď: Syn zlobí, 

nikam nepojede. 
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Ve škole máme školní klub, který se nachází u vchodu do tělocvičny u zadního 

vchodu. Sbírají se zde noviny do sběru a víčka. Mají tam 3 notebooky a jiné hračičky a 

hry. Někdy tam dávají mazance, vánočku a podobné věci, ale musíte někdy přinést 

příspěvek nebo ty víčka s papírem. Vedoucí je paní Jana (Koala), která nám řekla, ţe je 

tam dobře, ale ţe by se měla změnit kázeň ţáků. 

Potom jsme se zeptali, na názor na klub ţáka, který tam chodí často, a říká, ţe to 

tam je fajn, ale mělo by se tam otvírat dříve. 

Jaroslav Veselý, 6.A 

 

3.A: Chtěli bychom automaty a lepší 

jídlo k obědu. p. uč. Eibl: Mělo by se korzovat na 

chodbě. 

3.B: Líbil by se nám provaz na lezení v tělocvičně, vylepšení 

hudebny a opravení tělocvičny. Také by byly dobré dvojlavice 

v kmenové učebně 104 (tam, kde je paní učitelka Kirillova). Také 

bychom chtěli, aby se posekala tráva na škváře, nebo se místo 

škváry udělala umělka.  

pí uč. Javůrková: Změnila bych nábytek 

ve třídách. Patrik Svoboda: Chtěl bych tady 

automaty na pití. 

Martin Kramer: Líbily by se mi hezčí 

třídy a tělocvičny. 

Standa Cuchý: Tělocvičny. 

Máte nápad na zajímavou otázku, kterou bychom našim žákům a učitelům mohli položit? 

Napište svůj tip na papír a vhoďte jej do krabice u třídních knih. Budeme velice rádi. 

? 

? 

? 

? 

? 
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R: Odkdy učíte? 
p. uč. Z: Učil jsem od roku 1990 aţ do roku 1993. 
R: A co jste dělal potom? 
p. uč. Z: Aţ do roku 2008 jsem podnikal. 
R: Odkdy učíte na naší škole? 
p. uč. Z: Začal jsem tu učit v roce 2008 
R: Co vyučujete? 
p. uč. Z: Teď vyučuji tělesnou výchovu. 
R: A co jste učil dříve? 
p. uč. Z: Přírodovědu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu. 
R: Jaké máte zájmy? 
p. uč. Z: Atletika-1.liga, závodně běţky a mám vlastní lyţařskou školu 
v Rakousku. 
R: Líbí se vám na této škole? 
p. uč. Z: Ano. 
R: Děkuji a na shledanou. 
p. uč. Z: Na shledanou. 

Matyáš Stružinský, Víťa Zlámal, 6.A 

Pokud rád/a fotíš, čti rozhodně dál! 

Redakce se rozhodla vyhlásit soutěţ o nejhezčí fotografii naší školy. Fantazii se meze 

nekladou. Svou fotografii můţeš jakkoliv upravit a vylepšit. Prosíme ovšem, aby 

neobsahovala ţádné popisky, nápisy a další obrázky. 

Výherní fotografie bude uvedena na titulní straně našeho školního časopisu S(p)ojka.  

Své výtvory zasílejte na e-mail dvorakovazsbynov@gmail.com nejpozději do 

19. února 2015. Nezapomeňte do předmětu e-mailu napsat heslo „Soutěţ“ a do textu  

e-mailu uvést své jméno a třídu.  
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Jára Veselý, 6.A Pokračování příště... 
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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. 

Celá redakce vám přeje krásné pololetní prázdniny! 

Redakce: Víťa Zlámal Saša Weisová 

 Dan Mašek (korektura) Ondra Kotrasz 

 Jára Veselý Marek Vyhnal 

 Naty Rosická Marek Ehl 

 Kája Ševčíková Míša Nováková 

 Jindra Kny Radka Sluťáková 

 Matyáš Struţinský Terka Tonderová 

 Míša Tomanová (korektura) Kuba Havlín  

Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů: 

str. 4: http://zsp-hornilidec.cz/2014/06/ve-fotbalovem-turnaji-tri-skol-horni-lidec-valasske-

mezirici-roznov-pod-radhostem-konanem-10-6-na-hristi-v-horni-lidci-nasi-kluci-obsadili-1-

misto/ 

str. 4: http://www.radiozlin.cz/2011/jak-spravne-vybrat-vanocni-stromek/ 

str. 6: klipart Microsoft Word 

 

 

 


