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Dámy a pánové,  S(p)ojka je zpátky!  

Doufáme, ţe se Vám alespoň trošku stýskalo. 

Opět se setkáváme. Vlastně, nesetkáváme. Ale opět jste si našel/našla chvilku času na 

naše Bynovinky. A za to Vám děkujeme. Jsme rádi, ţe náš časopis nepřestáváte číst a třeba to 

letos rozjedeme ještě víc neţ loni. 

Další školní rok uţ je v plném proudu a stejně tak i náš časopis. Zatímco Vy čtete tohle, 

my uţ pracujeme na dalším čísle. Naši redakci opustilo pár jedinců, ale nějací přibyli. A tak se 

vám hlásíme v plné síle. Ovšem samozřejmě, ţe nové členy s radostí přivítáme! 

Novým školním rokem se pro náš časopis téměř nic nemění. Aţ na to, ţe já nejsem paní 

učitelka Dvořáková. Letos jsme se totiţ rozhodli vzít časopis více do vlastních rukou. I kdyţ 

samozřejmě ţe bez paní učitelky bychom to nezvládli, takţe i jí patří velké poděkování. 

A co Vás čeká v tomto čísle? Teď mě napadá třeba obsáhlý článek paní učitelky Jílkové, 

která o prázdninách i se svými kolegy navštívila Anglii. Dále tu najdete článek o přespolním 

běhu, kterého se naše škola účastnila, a nepřipravíme Vás ani o pubertální výlevy moudré sojky. 

Z rozhovorů jsme pro Vás vyzpovídali pana učitele Dvořáka a pár otázek jsme poloţili i malým 

prvňáčkům. Z tvorby ţáků tu naleznete velkou poznávačku jídel, která kreslili páťáci. A místo 

jedné anketové otázky tu pro vás máme velkou anketu o nej učitele. Vlastně, čtěte dál a 

všechno to uvidíte sami. 

 

Karolína Ševčíková 9.B. 
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Jak uţ mnozí jistě víte, podařilo se naší škole získat peníze na projekt z Evropské unie, 

v jehoţ rámci mohlo vyrazit 6 učitelů angličtiny do přímořského města Bournemouth ve Velké 

Británii.  Věděli jsme, ţe bychom měli odjet, ale celý proces se trošku protáhl, takţe nakonec 

jsme odlétali aţ 16. srpna. A kdo ţe se to na dva týdny vrátil do rolí ţáků? Kromě mě ještě paní 

učitelky Anička Dobešová, Hanka Leibnerová, Zina Kirillova a páni učitelé Jan Hulín a Radek 

Volevecký. Já jsem kaţdý den pro své přátele psala „facebookový“ deník, a proto mě paní 

učitelka Dvořáková poprosila, zda bych se s Vámi nepodělila o některé naše záţitky. Tak tady 

jsou. ;-) 

Neděle,  16. 8. 2015 

Ráno jsme se všichni sešli na děčínském hlavním nádraţí, vlakem se konal přesun do 

Prahy, kde jsme přesedlali na autobus, který nás dovezl na letiště. Někteří letěli poprvé, takţe to 

pro ně všechno bylo ţůţodobrodrůţo, ale všechno jsme zvládli báječně. Počasí bylo úţasné, 

letadlo s námi nespadlo a krátce po poledni jsme přistáli na londýnském Gatwicku. Tam jsme si 

chvilku (asi 2 hodinky) počkali na autobus a vyrazili na téměř čtyřhodinovou cestu do 

Bournemouthu. Já z toho byla nadšená uţ v autobuse, protoţe jak mnozí víte, v Anglii jsem kdysi 

pár let ţila, a teď jsem se cítila, jak kdyţ se vracím zpátky domů. Ty úţasné cihlové domečky, 

hrady, kostelíky, pak moře, přístavy, kde jsme stavěli… prostě nádhera.  

Po 12 hodinách na cestě jsme konečně dorazili do Bournemouthu, přešli ulici a uţ byli na 

studentské ubytovně, která se měla na příštích 14 dní stát naším přechodným domovem. 

Ubytovali jsme se, domluvili si sraz příští ráno, poslali zprávy domů, ţe jsme cestu přeţili ve 

zdraví, a utahaní jako kočky po náročné cestě jsme zahučeli do peřin. Co nás asi čeká zítra? 
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Pondělí, 17. 8. 2015  

Ráno jsme vyrazili do školy, kde jsme spáchali rozřazovací test a byli zařazeni do skupin 

podle úrovně angličtiny. Jinak jsme se dozvěděli, ţe celý první týden budeme mít výuku 

odpoledne, takţe jsme ve zbylém čase vyrazili objevovat Bournemouth. Cestou k moři jsme 

procházeli parkem kolem vyhlídkového horkovzdušného balónu a pak uţ hurá na pláţ. Smočili 

jsme noţky, nasbírali mušličky, dali oběd v „mekáči“ (fakt nechápu, co na tom komu chutná :-D ) 

a pak uţ jsme se šli vzdělávat. Večer jsme objevili další park a prošli jsme se osvětleným městem, 

které opravdu ţilo i v tuto skoro noční hodinu.  

Úterý, 18. 8. 2015  

Ráno válečná porada a plánování dalších dní. Přes internet jsme si objednali lístky do 

místního Oceanária, pak se šli projít na pláţ, kde se naši odváţní kolegové vykoupali, my ţeny 

jsme opět jen smočily noţky a pořizovaly fotodokumentaci. Večer po škole jsme my, ţeny, šly 

vyzkoušet čínskou restauraci, kterou jsme objevily pár metrů za naší rezidencí. Objednaly jsme si 

polévku „miso“ a čínské kuře na kari s rýţí. Vypadalo to tak báječně, ţe jsme se do toho hned 

pustily a úplně jsme zapomněly, ţe jsme to chtěly nejdřív vyfotit. Ještě lépe, neţ to vypadalo, to 

chutnalo, takţe naprostá spokojenost. S plnými bříšky jsme, tentokrát uţ zase všichni, vyrazili 

objevovat další části města a chvíli poseděli na útesech nad mořem.  
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Středa, 19. 8. 2015  

Dnes bylo pod mrakem a poprchávalo, ale nám to plány moc nepokazilo, protoţe jsme 

měli naplánovanou návštěvu místního Oceanária. Měli tam nádherné ţelvy, rybičky, trošku mě 

zklamali tučňáci. V porovnání s akváriem v Londýně je tohle o hodně menší a pro mě bylo 

zklamáním, ale někteří kolegové navštívili akvárko poprvé a moc se jim tu líbilo. Ačkoli nebylo 

teplo a poprchávalo, obyvatelé Bounemouthu jsou zřejmě otuţilci, protoţe i v tento den bylo na 

pláţi pár odváţlivců.  

Protoţe i večer po skončení výuky pršelo, tak jsme společně poseděli v jedné společné 

kuchyni, která zároveň poslouţila i jako společenská místnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek, 20. 8. 2015 

Opět hnusný počasí. Včera mluvila pí uč. Kirillova s jedním z našich učitelů o trzích 

v Boscombe, které mají být kaţdý čtvrtek a prý to není daleko. Tak jsme se tam vydali. Ţádné trhy 

jsme neobjevili (aţ později jsme zjistili, ţe Boscombe leţí na opačné straně :-D), ale zase jsme 

objevili super nákupní zónu. Tak jsme strávili dopoledne v obchodech a nakoupili první dárky pro 

naše nejbliţší. Na oběd jsme si zašli do Burger Kinga – nezlobte se na mě, ale to jídlo bylo ještě 

odpornější, neţ u „mekáče“. Ufff. Ale proti gustu ţádný dišputát, jak říkali naši dědové.  
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Dnes měla také v Bournemouthu začít čtyřdenní letecká show – Bournemouth Air Festival. 

Bohuţel, kvůli počasí se dnes moc nelítalo. Večer se trošku vyčasilo, tak kolega Hulín vyrazil na 

pláţ. Přišel se zprávou, ţe na pláţi byl koncert a spousta lidí. Tak snad zítra bude lépe a uţijeme si 

i my ostatní.  

 

 

 

 

 

 

Pátek, 21. 8. 2015 

 

Navzdory včerejší předpovědi byla ta dnešní zcela opačná - sluníčko a teplíčko. S paní 

učitelkou Aničkou a Hankou jsme vyrazily objevovat další kousek okolí - a objevily jsme další 

(kratší) cestu na pláţ. Prošly jsme se po pieru (molo), trošku se opálily a uţívaly atmosféru 

Bournemouth Air Festivalu. Vyfotily jsme si námořníky, nějaké ty lodě, ale hlavně...mám letku 

pilotů nejprestiţnější letky UK Airforce - RED ARROWS. K obědu opět skvělé jacketpotatowith 

cheese (brambora pečená ve slupce s rozňahňaným sýrem)  - mňam.  Škola super, dnes jsme si 

vyřídili na příští týden dopolední výuku, takţe snad bude přát počasí a budeme moc podniknout 

ještě nějaké vzdálenější výlety. 

Pan učitel Volevecký odjel hned po škole za přáteli, s nimiţ stráví víkend a také on se 

s vámi v některém dalším vydání podělí o své záţitky. My ostatní jsme si udělali domácí večeři a 

pak zase hurá na pláţ. Show byla skvělá, doprovázená super koncertíkem na pláţi, takţe jsme si i 

trsli a zapěli, nakonec ohňostroj, ale ze vzdáleného mola, takţe za mě nic moc. Večer ţádné 

ponocování, protoţe zítra nás čeká Londýn!!!  
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Sobota, 22. 8. 2015 

V sobotu jsme byli v Londýně, ale protoţe to je na delší povídání, najdete ho v některém 

z dalších čísel. ;-) 
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Neděle, 23. 8. 2015  

Ráno vyspávačka, uţ jsme se potřebovali vyspat jako sůl. Po poledni rychlé dokoupení 

zásob a s děvčaty Aničkou a Haničkou oběd - opět v čínské restauraci za rohem. Zjistily jsme, ţe 

Číňané jako první baští hlavní chod a pak teprve polévku. Člověk se prostě pořád učí. Bašta opět 

super - do křupava upečené kachní prso s vařenou rýţí, k tomu na talíři malinká mistička se 

sladkokyselým přelivem na maso a zeleninová polévka v opravdu silném vepřovém vývaru. K 

tomu konvička zeleného čaje s jasmínem. Seděly jsme tam přes hodinu a půl a bylo nám báječně. 

Po výborném obídku, kdy uţ i počasí dostalo rozum a začalo slunit svítíčko, jsme vyrazily 

opět na pláţ, na poslední den letecké show. Viděly jsme RedArrows v akci, ty vyfocené nemám, 

ale ostatní letadla uţ se mi zachytit podařilo. Večer posezení s kolegy, sdílení záţitků, protoţe 

jsme o víkendu byli trošku rozdělení, a plánování dalších dnů. Prostě pohoda.  
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Dne 24. 9. se na Mariánské louce konal přespolní běh, kterého se účastnilo 10 ţáků naší 

školy. Běh pro starší ţákyně měl délku 2 km a běh pro starší ţáky délku 4 km. Dívčí tým daly 

dohromady ţákyně z 9.B a 8.B (Nikol Pospíšilová, Veronika Richtrová, Barbora Krnáčová, Aneta 

Kudrnová, Andrea Čurdová a Natálie Bártová). Skončily šesté. Chlapecký tým sestavený z 8.A a 

8.B (FrantišekŠejc, Vít Zlámal, Lukáš Vašíček a Martin Kramer) se umístil celkově devátý. Naše 

škola se bohuţel zúčastnila pouze v kategoriích starších ţáků a ţákyň. 

Celého závodu se zúčastnilo 12 škol.  Doprovodem a velkou podporou pro naše sportovce 

byl pan učitel Dvořák. Samotný běh byl velmi vyčerpávající, ale za dosaţené výsledky vynaloţená 

dřina stála. Všem běţcům gratulujeme. Výsledky by měly být na nástěnce ve spojce. 

 

Bára Krnáčová, 9.B, Vítek Zlámal, 8.A 
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Ve středu dne 16. září navštívili ţáci prvních a druhých tříd Union s paní učitelkou 

Volfovou, Leibnerovou, Šedivou a panem učitelem Eiblem. 

Naši nejmladší ţáčci si den uţili, měli moţnost si zahrát plno her. Zkoušeli si skákat přes 

nějaké překáţky, malovali, a tak si mohli vyzkoušet různé aktivity, které Union nabízí. Hlavně se 

den točil kolem fotbalu. Paní učitelka Volfová nám řekla, ţe i přes lehkou roztrţitost dětí z prvních 

dnů ve škole se to moc líbilo, stejně jako našim učitelům. 

 

Nikol Pospíšilová, 9.B 

 

 

Nejspíš uţ jste si všimli, ţe v chodbě vedoucí k tělocvičnám se 1. října otevřelo 4. oddělení 

druţiny, a to hlavně z důvodu vysokého počtu dětí. V místnosti, kde se předchozí dva roky 

nacházel Klub, se teď schází 20 dětí pod vedením paní druţinářky Yvony Juřenové, která na naší 

škole uţ před lety pracovala. Jestli bude klub pro 2. stupeň i nadále fungovat, prozatím není 

známo, ale objevily se spekulace o tom, ţe by se měl znovu otvírat ve vedlejší místnosti. Pokud 

zjistíme nové informace, samozřejmě vás o ně nepřipravíme.

Karolína Ševčíková,9. B
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Z tvorby našich ţáků tu pro vás tentokrát máme něco docela jiného. Páťáci dostali za úkol 

nakreslit tradiční jídla, ale ne tak, jak je znají, nýbrţ podle toho, co slyší v jejich názvu. Rozhodli 

jsme se z jejich výtvorů připravit poznávačku. Vy teď můţete zkusit hádat, jaká jídla jsou na 

obrázcích.Na poslední stránce naleznete řešení. 
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1) pusinky 

2) svíčková 

3) rakvičky 

4) rybí prsty 

5) indiánek 

6) svíčková 

7) hot dog 

8) pusinky 

9) španělský ptáček 

10) nudle s mákem 

 

Stejně jako loni, tak i letos platí, ţe pokud cokoliv tvoříte, a to jak doma, tak ve škole, a 

chcete se pochlubit, jak se vám to povedlo, stačí se obrátit na paní učitelku Dvořákovou, 

případně své výtvory zasílat na e-mail dvorakovazsbynov@gmail.com. Uvítáme díla výtvarná i 

literární.  

Nebojte se a my ty nejpovedenější výtvory vloţíme do našeho časopisu.  

11) utopenec 

12) kolínka se sýrem 

13) chlupaté knedlíky 

14) svíčková 

15) hot dog 

16) granátové jablko 

17) větrník 

18) volské oko 

19) zavináče 

20) hot dog 

21) španělský ptáček 
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Zdravím své věrné čtenáře i všechny, kteří na mou stránku zabrousili úplně poprvé! 

Začal nový školní rok a já jsem nastartovaná jako nikdy!  

To souvisí i se zaloţením hereckého krouţku na naší škole, kterého se účastním a píši 

mu scénáře. Jak uţ určitě víte, protoţe se ráda chlubím, minulý rok jsem sesmolila jistý scénář ke 

hře TV Noha, kterou jste mohli vidět na školní akademii. Byl tak dokonalý, ţe byla naše hra 

vybrána k tomu, abychom ji znovu zahráli pro neziskovou organizaci Studenti sobě. Tudíţ si jistě 

umíte představit kvalitu tvorby našeho krouţku! Krouţek vedou paní učitelky Jílková a Dvořáková, 

jak jste ostatně mohli zaslechnout i ve školním rozhlase.  

Takţe má-li někdo z vás, milí ţáci, zájem o účinkování, stačí v pondělí, v 15:00 přijít do 

třídy 9.B.  

 

Těším se na vás! 

Naty Rosická, 9.B 
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Připravily jsme si pro děti pár otázek a vyrazily jsme do 1.A. Kdyţ jsme vešly do třídy a 

řekly jsme, ţe potřebujeme pár dětí na rozhovor, seběhly se kolem nás a my vybraly ty 

nejrychlejší. Udělaly jsme rozhovor se čtyřmi prvňáčky. A takhle to dopadlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára Krnáčová, Terka  Vostradovská, 9.B 

3. -Jak se jmenuješ? 

=Lukáš Vostradovský, vţdyť jsem 

tvůj brácha. 

    -Jak se ti ve škole líbí? 

=Dobře. 

-A co paní učitelka? 

    =Uţ na nás byla i přísná. 

 

2. –Jak se jmenuješ? 

    =Máťa Vrbský. 

    -Máš uţ ve třídě kamarády? 

    =Jo, se všema si rozumím. 

    -Máš uţ nějaké známky? 

    =Jo mám, jenom jedničky! 

 

1.. –Jak se jmenuješ? 

    =Anička Kříţenecká. 

    -Líbí se ti ve škole? 

    =Ne, chci domů. 

    -Jak to? 

=Uţ si chci jít hrát. 
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Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali pana učitele Dvořáka. Na tělocviku nám stihl 

zodpovědět 11 otázek, jeho odpovědi vám nyní přinášíme, takţe se o něm máte moţnost 

dozvědět pár nových informací. 

 

Karolína Ševčíková, Natálie Rosická 9.B. 

- Kolik vám je let? 

p. uč. Dvořák: 26 

- Jak dlouho učíte na naší škole? 

p. uč. Dvořák: Asi rok a půl. 

- Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

p. uč. Dvořák: Já mám hrozně 

moc oblíbených jídel. 

- Co byste chtěl dělat, 

kdybystenebyl učitelem? 

p. uč. Dvořák: Nic. 

- Kolik máte tetování? 

p. uč. Dvořák: Jedno větší, 

poskládaný z hodně menších. 

- Víte, kdy se narodila vaše babička? 

p. uč. Dvořák: 1928 – 3. Července. 

- Kolik jste měl váţných vztahů? 

p. uč. Dvořák: 3 

- Chtěl byste mít děti? 

p. uč. Dvořák: Zatím nevím. 

- Jak by se jmenovali? 

p. uč. Dvořák: No, kdyby jo, tak 

Anička a Zdeněk. 

- Jaká je vaše nejoblíbenější třída? 

p. uč. Dvořák: Nemám. 

- Chtěl byste třídnictví? 

p. uč. Dvořák: Ne. 

- Dobře, děkujeme 
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 Ve škole na druhém stupni jsme zorganizovali hlasování o nejhezčím, nejhodnějším, 

nejoblíbenějším, nejvtipnějším učiteli a učiteli s nejlepšími ponoţkami. Hlasy jsme sečetli a zde si 

můţete přečíst, jak to dopadlo. Napsali jsme první 3 místa kaţdé kategorie. 

 

Nejhezčí:   1. p. uč. Jan Hulín 

                  2. pí uč. Pavla Dvořáková 

                  3. pí uč Jitka Töröková 

 

Nejhodnější:    1. p. uč Jan Hulín 

                        2. pí uč. Pavla Dvořáková 

                        3. pí uč. Helena Beranová 

 

Nejoblíbenější:      1. p. uč. Jan Hulín 

                             2. pí uč. Pavla Dvořáková 

                             3. p. uč. Zdeněk Jiránek 

 

Nejvtipnější:    1. p. uč. Zdeněk Jiránek 

                        2. pí uč. Helena Beranová 

                        3. p. uč. Jan Hulín 

 

Nejlepší ponoţky:       1. pí uč. Pavla Dvořáková 

                                  2. pí uč. Eva Prajzentová 

                                  3. pí uč. Helena Beranová  

 

 

Bára Krnáčová,9.B 



  zá ř í / ř í j en  2015 
 

 

 

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. 

Redakce:Nikol Pospíšilová 

               Karolína Ševčíková 

               Tereza Vostradovská 

               Natálie Rosická 

               Bára Krnáčová 

               Vítek Zlámal 

 

Použité obrázky jsou získané z následujících zdrojů: 

str. 9: http://www.svetdetskefantazie.cz/clanky/adela-moravcova-napadu-mam-plne-kapsy-i- 

 supliky 

str. 17:  http://www.ceskadivadla.cz/ 

 

 

 


