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Stalo se:  
31.3. – 10.4.  proběhl  sběr starého papíru- část výtěžku putuje za Moline do 

Afriky, poslala nám srdíčko 

1.4. se konala sálová kopané starších žáků v Kolíně 

8.4. proběhla biologická olympiáda pro 6. a 7. třídu, reprezentoval D. Šubotnik 

a J. Jírů 

9.4. jela na dopravní hřiště 4. třída 

9.4. se účastnila matematické olympiády v Kolíně K. Holá 

14.4. se konala pedagogická rada 

16.4. proběhl hudební a preventivní pořad R. Bangy –Nenech se ovládnout – pro 4.-9. třídu 

17. -18. 4. byly velikonoční prázdniny 

22.4. se konal Den Země - programy zaměřené na ekologii a 

ochranu památek 

22.4. cestovala 5.AB po naučné stezce okolo Šembery a 3. a 

4. třída jela do Arboreta v Kostelci 

23.4. skončilo plavání 2.B a 3.B 

23.4. proběhla soutěž Hlídka mladého zdravotníka, naši byli 

třetí!!! 

24.4 jely sedmičky na školní výlet do Pěnkavova dvora a na 

Blaník 

24.4. konaly se třídní schůzky 

25.4. jelo 6 redaktorů na slavnostní vyhlášení výsledků 

krajské soutěže Školní časopis 

25.4. se konala už 7. akce turistického kroužku, turisti 

směřovali do okolí Mukařova, Žernovky a Vyžlovky 

28.4. se konal Mc Donalds Cup pro 1.-3- třídy 

28.4. byla 4. třída na představení Ikarus  

29.4. proběhl atletický čtyřboj 8. a 9. tříd v Kolíně 

 

 

Stane se: 
2.5. ředitelské volno  

6.5. se fotografujeme 

9.5. ředitelské volno 

10.5. – 16.5. jedou 5. třídy na školu v přírodě na 

Benecko 

12.5. 9. AB jedou na pořad Hrou proti AIDS v 

Kolíně 

14.5. se tohoto pořadu účastní 8.AB 

19.5. jedou 2. třídy na divadelní představeni O 

medvědu Ondřejovi 

19.5. má i 7. AB a 8.B divadelní představení v 

divadle Gong- W. Shakespeare, Večer 

tříkrálový 

22.5. vyrazí šestky na tvrz Hummer 

22.5.  proběhne dopravní soutěž v Kolíně 

 

Foto: Srdíčko od Moline, lezci na Karakoramu a třetí Hlídka mladého zdravotníka na 

okrese! 



Žijeme ve škole... 

3 
 

 

Můj den učitelů 
 

Musím přiznat, že Den učitelů rozhodně nepatří   k mým svátkovým favoritům. Přesto jsem si 

ho letos opravdu užila!  

V pátek 28. března se otevřely dveře. Tam stála 

paní Alexandrová (maminka mé žákyně 

Emičky) s velkou taškou a řekla mi, ať si 

uvařím kafe, že bude  pracovat místo  mě. 

Bomba! Vysvětlila dětem, že tento den slaví 

svátek všichni učitelé a  že společně budou 

vyrábět kytičku pro paní učitelku. Velká taška 

plná materiálu se rázem vyprázdnila a děti se 

pustily do práce. 

Přiznávám, že když mi jeden žáček po druhém 

podával ruku, předával vyrobenou kytičku  a 

přál pevné nervy, a ať ho  nezlobím :o), byla 

jsem dojatá. 

Děkuji moji druháčci i vám paní Alexandrová! 

Byl to fantastický nápad a ideální způsob, jak dětem připomenout, že jeden den v kalendáři patří nám, 

učitelům.  

Hana Kolpaková 

Sedí profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou další přednášku 

statistiky, když najednou překvapen vykřikne: „Překvapivé! Zvláštní!" – „Co se stalo?" optá 

se jeden ze studentů. „Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?" – 

„Opravdu zajímavé," opáčí student. „A zkusil jste jinou zubní pastu?" 

 



Žijeme ve škole... 

4 
 

Mezi šelmami 
Během Dne Země jsem jel do Kutné Hory a do Habrkovic do zoo na výcvik šelem!  
Jeli jsme s paní učitelkou Hodačovou, Lacinovou, Macháčkovou a Holou. To, že mě posadili v autobuse tak, že 

jsme se mačkal s kluky, mě na začátek hodně naštvalo, ale později mě to přešlo, protože nás čekalo hodně 

zábavy. Cesta se zdála být nekonečná, ale přeci jsme dojeli. Na místě u velkých vrat, kde jme zastavili, na nás už 

čekala paní průvodkyně a vedla nás to jakési stodoly, kde byla velká klec a kolem tribuny. A tady přišel pán, že 

nám předvede výcvik lvic a kamerunských koziček. Začali lvice. Nečekaně se přiřítily úzkým tunelem, který do 

klece vedl. Byli tři a byly hrozivé. Drezér řekl: „Na místa!“ a každá lvice si sedla na svůj stupínek. Jejich jména 

nevím, ale ta nejhodnější byla Dóra. Ty dvě ostatní na pána vrčely i štěkaly, až jsem se chvílemi bál, aby ho 

nepokousaly. Odvahu toho pána obdivuji. Lvi na pánův pokyn přes sebe přeskakovali a plnili úkoly, které jim 

dával. Pak přišly kozičky, které dělaly něco podobného. Musím 

říct, že jsem měl při představení kamarádku- ještě při začátku 

výcviku lvů podběhla pod tribunami kočička a  sedla si  na klín. 

Celé představení jsem si jí mazlil. Po konci jsme zatleskali a šli si 

prohlížet zvířata za paní průvodkyní.V jedné kleci byli tři 

ohromní tygři, jejichž druh je vzácný, ve volné přírodě jich žije už 

jen 50. Je to největší rasa tygrů. V další kleci byl jiný tygr, u 

kterého jsme museli být potichu, protože byl nový a nebyl zvyklý 

na lidi. Proto byl v kleci sám. Bylo to nejblíže, co jsem kdy u 

tygra byl. Následovaly dva výběhy, kde se ježili dva dikobrazi. 

Chvílemi jsem se bál, že vystřelí. Obzvláště, když na mě 

zaměřovali. Nejvíce pozornosti jsem ale pořád věnoval té kočičce, 

která kolem nás pořád pobíhala a lísala se k nohám. Potom byla 

ohrada s lamami, na které se bohužel nesmělo sahat. Následovali.. už ani nevím co, protože jsem si hned všiml 

obrovského hrocha za mnou. Byl to největší hroch, kterého jsem kdy viděl, a byl jsem asi jen 20 centimetrů od 

něj za plotem. Byl jsem u něj skoro celou dobu, protože mě obzvláště zaujal. Trošku jsem se poptal pána, co se o 

něj staral, a dozvěděl jsem se, že se jmenuje Davídek, je mu 28 let, dožívá se 45 let, váží 3 tuny a denně vypije 

kolem 200 litrů vody, přičemž 50 litrů dokáže spořádat na posezení. Při té myšlence jsem se zachvěl. A pak ve  

zbývajícím čase jsem si šel dát raději malou svačinu, kterou jsem si vzal s sebou. Při jedení jsem si všiml 

nenápadné klece, kde bylo OPRAVDU HODNĚ krásných morčat. Když jsme se zase začali shromažďovat a 

nastupovat do autobusu, ještě jsem si všiml dvou malinkých poníků, kteří přišli na okraj veliké ohrady. Rychle 

jsem si je pohladil a podrbal a nastoupil jsem.  

Pán na dámském záchodě 
Po krátké době jsme dorazili do Kutné Hory, což bylo jen kousíček od Habrkovic. Zástupem jsme došli na 

náměstí a tam jsme si dali rozchod na oběd. Museli jsme chodit minimálně ve dvojicích nebo ve trojicích. Já 

s Péťou a s Ondrou jsme si došli na 

pizzu a potom se mi strašně chtělo na 

záchod… Ono to bylo trošku 

složitější. Vlezl jsem do jedné 

kavárny a zeptal jsem se na WC. 

Číšnice mi řekla, kde záchody jsou a 

já jsem jí ze slušnosti zaplatil 5 Kč. 

Když jsem našel dvoje dveře, na 

jedněch dveřích byl nápis, že WC  = 

10 Kč. Cítil jsem se trapně, tak jsem 

rychle zalezl do jedněch z dveří, a 

když jsem vylezl, teprve jsem si 

uvědomil… Ano, byl jsem na 

dámských záchodech. Na štěstí tam 

žádná dáma nebyla. A já jsem se 

divil,  když jsem vylezl, že se jedna 

servírka  smála. No nevadí. Tak ještě 

zmrzlina, jen tak tak jsem jí slízal a jelo se. Cestou do Kouřimi jsem přemýšlel, co všechno jsem na výletě zažil. 

Bylo to super a bylo hodně srandy! 

Text Honza, foto Ž. Břečková a V. Kotrabová 
 

 



Žijeme ve škole... 

5 
 

Den Země s motýly 

Během Dne Země 22.4.  jeden z výletů zaměřených na 

přírodu zamířil do Fata Morgany v Praze, kde byla výstava 

motýlů. Abychom to neměli tak jednoduché, cestou tam jsme 

dostali pracovní listy, které jsme měli doplnit. Když jsme 

dorazili na parkoviště, vydali jsme se krásným lesíkem přímo 

do skleníku v Botanické zahradě v Tróji, kterému se říká 

Fata Morgana. Fata Morgana se rozkládá v údolí, které je 

obehnané lesem. 

První část skleníku 

se zabývala cizími rostlinami. Po chvíli jsme dorazili do druhé 

části, která se zaobírala motýly. Tady jsme všichni začali 

vyplňovat dotazníky a hlavně pozorovat dění okolo, kde byla 

spousta krásných motýlů. Byl to zážitek. Těch barev!  U 

vchodu jsme si mohli koupit suvenýry a nasvačit se. Cestou 

zpátky jsme všichni byli unavení a v autobuse jsme skoro 

všichni spali.  

Bára Pavelková 

Den Země na bruslích 
Akce se odehrávala v Poděbradech. 

Když jsme dorazili, šli jsme přes krásné náměstí. U Labe jsme si nasadili brusle a jeli na trať dlouhou 

4 km. Dalo mi to zabrat, bylo to skvělý, ale zdlouhavý. Měly jsme tu i rozchod. Odpočinula jsem si na 

lavičkách a nakrmila kachny. Zpáteční cesta mi přišla lepší, i když mě bolela chodidla. S Maruškou 

jsme na konci jely z „točeného“ kopce. Celkem dost mě to rozesmálo, i když nespadla. Nakonec jsme 

šli na výbornou zmrzlinu a pizzu u náměstí a spokojeně se vrátily domů.Byl to náročný, ale hezký den. 

Páťa  

Návštěva městské knihovny 
Každý by se měl jít alespoň jednou podívat do knihovny a žáci z 5.B toto 

dodrželi a zašli do městské knihovny v Kouřimi.  

Každý člověk, který má alespoň trošku rád knihy, by měl někdy navštívit 

knihovnu. Já a moji spolužáci z 5.B jsme se tam byli podívat. A jaké to 

tam bylo? Těžko říct pro člověka, kterého knihy moc nezajímají. Jsou 

tam knihy pro všechny věkové kategorie. Lze si je půjčovat domů, je 

možnost zde dělat i na PC. Přestože nečtu, návštěva byla zajímavá a 

doporučuji ji. 

Tomáš 5.B 

 Přijde jednou student práv ke státním zkouškám, posadí se a zkoušející mu dá 

otázku: „Tak mi třeba vysvětlete, co je to podvod." „Podvod je, když mě teď 

necháte propadnout." Zkoušející vyletí: „Cože!?" „No podvod je přeci, když 

zneužijete nevědomosti druhého k tomu, abyste ho poškodil." 

 

Jak se jmenoval Čínan, který vymyslel MP3? 

Ničiuši 
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Den Země – výlet na 

kopec Klepec 
O Dni Země 22. 4. jsme se mohli 

přihlásit na různé výlety, na výběr byl 

např. výcvik tygrů v Habrkovicích a 

zastávka v Kutné hoře,  návštěva 

skleníku v Botanické zahradě v Praze, 

výstup na kopec Klepec. Vybral jsem si 

tedy výstup na Klepec s paní učitelkou 

Bílkovou, Šustovou a Jírů. Cesta 

autobusem nebyla moc zajímavá, kromě 

povídání paní učitelky o kopci a 

kamenech na něm. Když jsme dojeli na místo autobusem a šli jsme do kopce, který byl porostlý lesem, 

slyšel jsem někoho říkat: „Já myslel, že 

to bude kopec, ne les“. Podle mě ten 

někdo asi nevěděl, že ten les roste na 

kopci Klepci. Později jsme došli 

k prvnímu a nejvyššímu kameni, který 

se tyčil do výšky asi 8 metrů. Byla ne 

něm pamětní deska věnovaná padlým 

občanům v první světové válce. To byl 

Klepec I, později jsme došli i na 

Klepec II, na kterém se nacházely další 

velké žulové kameny. Celou dobu jsem 

šel s Matějem, který si musel vše fotit, i 

to, když si šel spolužák Ondra odskočit. 

Potom jsme putovali chvíli po silnici a 

později po „ovocné stezce“, na které 

byly různé naučné a hrací dřevěné 

tabule.  Autobus nás pak odvezl do 

nedaleké vesničky  Tismice k románské 

bazilice z 12. století. Nejdříve nám paní učitelky řekly, že nepůjdeme dovnitř, ale po tom nám nějaká 

místní paní otevřela. Matěj si samozřejmě fotil celý kostel, 

dokonce i zásuvku, co byla ve zdi. Paní nám vyprávěla, že 

tato románská bazilika je z části upravena v barokním slohu a 

že tam byla velmi vzácná madona, kterou někdo nakonec 

ukradl, dnes je tu už jen kopie. Pak jsme šli zpět do autobusu, 

kterým jsme odjeli do Českého Brodu, kde jsme měli na 

náměstí, na kterém je krásný kostel a věž, rozchod. Mě 

osobně se výlet líbil, hlavně tedy ty veliké kameny. Text 

Marek, foto M. Bílková 

 

 

 

Proč Smrtka chodí s kosou? Neudělala papíry na kombajn! 

 

Jak poznáte, že je venku opravdu velká zima? 

Když mouchy létají v teplákách. 
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Expedice Karakoram 

 

Leckteří se v rámci Dne země vydali na výlet 

za přírodou, ale my jsme jeli do Prahy, 

konkrétně na Karakoram. Jedná se o lanové 

centrum, které nabízí množství netradičních  

disciplín ve výšce,  prověření obratnosti, ale 

i logického  myšlení a týmové spolupráce. 
 Naši expedici tvořilo 16 žáků z naší školy a 

paní učitelky Hampejsová a Choutková. 

Po příjezdu do Karakoramu  nás přivítali a 

seznámili s pravidly. Převlékli jsme se a šli na 

nástup. Protože nám chyběli dva spolužáci, soutěžily i paní 

učitelky. Instruktoři si nás rozdělili do dvou skupin. Jedna 

šla zkoušet na menší překážky bez jištění a členové druhé 

skupiny si navlékli jištění a šli na lezení. Po určitém čase 

jsme se vyměnili.  Takže jsme si všichni vyzkoušeli, jaké 

to je vznášet se až 8  metrů nad zemí. Paráda. Ale je to i 

dost fyzicky náročné.  

Po tomto proškolení jsme nastoupili do soutěže. Na 

začátku jsme splnili úkol – hledání obrázků a k nim 

příslušné vtipy. A začalo lezení. Mezi lezením jsme plnili 

logické úkoly. Celá akce trvala 120 minut., jen výsledky 

zatím neznáme, soutěž totiž probíhá 14 dní a pak teprve 

bude vyhodnocena. Po uplynutí 2 hodin jsme odstrojili 

jištění a poměrně vyčerpaní se šli převléknout a vydali se k domovu. Myslím, že můžu za všechny říci, 

že se nám tam moc líbilo a užili jsme si to. 

Text Míša, foto M. Hampejsová 

Hledáme mladé zahrádkáře! 
Mladý zahrádkář – tak se jmenuje soutěž pro žáky ze 4. – 9. tříd. 

Pokud máte zájem se zúčastnit školního kola, které proběhne ve 

středu 30.4. 2004, kontaktujte na chodbě p. uč. Choutkovou.  
Pro zájemce je připraven Lexikon vydaný Českým zahrádkářským 

svazem, který vám pomůže prokousat se zahrádkářskými termíny, 

jako je například: klon, ozimy, kosmopolit, obilka, pluška a další. 

Ten je volně k dispozici na internetové adrese: 

http://www.zahradkari.cz/mladez/lexikon1.htm. Dále se naučíte 

poznávat některá semínka, na obrázku dole je například pšenice 

obecná. Tak přijďte zkusit zahrádkářské štěstí! Soutěží se ve dvou 

kategoriích 4.-6. a 7.-9. ročník.   

M. Choutková 
 



Žijeme ve škole... 

8 
 

Nenech se 

ovládnout! 
Radoslav Banga se opět 

ukázal na naší škole!  
Někdo byl rád a někdo třeba ne. 

Někoho jeho vyprávění zaujalo 

a zamyslel se nad tím, jak se dá 

zvládnout život, někdo ne. 

Rozhodně si myslím, že to bylo 

přínosné. Myslím si, že člověk, 

který byl od deváté třídy 

bezdomovcem, ale potom se  

dokázal zvednout a stal se 

slavným a bohatým, si 

rozhodně zaslouží obdiv! 

Takových lidí je málo...Řekl 

ale, že mezi štěstím a 

bohatstvím je velký  rozdíl. 

Protože je štěstí dělat něco, co vám vydělává, ale zároveň vás to baví a máte na to talent. Kdysi začal 

skládat písně, aniž by věděl, že to písně jsou, a nikdo ho to neučil.  Banga rozhodně talent má, uznat 

by to měl i ten, kdo jeho hudbu neposlouchá. Zaujal snad každého svojí  vtipnou povahou, dokázal 

rozesmát! Říkal, že se diví, že si 

našel tak hezkou ženu, protože 

když mu bůh dal hudební sluch, 

tak mu ubral zrak :D... 

Normální přednáška by asi byla 

nudná, ale  přednáška s  

muzikou, to bylo super! Myslím, 

že se to líbilo všem.. Jeho 

písničky sice neposlouchám, ale 

byla jsem spokojená.  Banga ví, 

o čem zpívá, a  stojí si za tím, a 

to je moc  důležité. To, o čem 

mluvil, mi sice přišlo podobné 

jako minule, ale neuškodilo si 

zopakovat, co je pro mladé lidi 

dobré a co ne. Takže bychom si 

asi měli dát pozor, co myslíte?  

Text Klarushka,  

foto M. Bílková 

Byl jednou jeden farmář, který pěstoval melouny. A dařilo se mu, ale měl starosti s 

kluky z okolí, kteří mu vždycky v noci vlítli na pole a pár melounů mu odnesli. Tak 

trochu zapřemýšlel, jak na ně, a nakonec vyrobil velikou ceduli: „Pozor, jeden z 

melounů je napuštěn kyanidem!“ a postavil ji na kraj pole. Když se za pár dní přišel 

podívat, jak to vypadá, zjistil, že žádný meloun nechybí, ale na jeho ceduli připsala 

dětská ruka: „Teď jsou ty melouny dva!“ 
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ORIENTAČNÍ BĚH – aneb kdo se ztratí, ten si to užije nejvíce! 
Opět je tu jaro a s jarem se blíží termín přeborů škol v orientačním běhu. Letos jsme nenechali 

nic náhodě a pustili jsme se do toho 

po hlavě.  
Ve škole máme odběháno a kolem 

školy jsme se již také vydali. Zajímavé 

je, že ač to tu známe, nenacházíme 

vždy jen ty správné kontroly. Ale 

nebojte, s tréninkem roste chuť ty malé 

potvory vesele lovit. Novinkou 

letošního jara je i pohodlné ražení ve 

formě malých kleštiček na stanovišti, a 

tak i rychlejší označování do průkazek. 

Přebornicí na mapě Škola se stala 

v osmých třídách Klára Uličná a 

v sedmých třídách Magda Kozáková. 

Deváté třídy ovládl z chlapců Jan 

Vontszemu a z děvčat Andrea Stará. 

Gratulujeme!  

Vraťme se ale zpět k nadpisu. Je to logické. Kdo se ztratí, tak je na trase nejdéle, nejdéle běhá a 

nejdéle hledá. Každopádně si to užívá . Aby se to 

nestalo, je potřeba rozumět mapě. Není to nic 

těžkého, je možné se to naučit! První věc, kterou je 

nutné si uvědomit, jsou barvy na mapě. Orientační 

běh se běhá nejčastěji v lese. Proto je les bílý, aby 

mapaři při tisku ušetřili barvu. Zelená barva 

znázorňuje hustý les – hůře průběžný. Však to 

znáte, při houbaření kam až vlezete, že skoro 

nevylezete. Když je sytě zelená, raději se vyhnout! 

Žlutá barva je barva polí, luk, světlinek. Všechno, 

co je modré, se motá kolem vody. Od rybníčků po 

bažinky, které se kreslí, pro zajímavost, jako modré 

přerušované čárky. Všechny možné lesní 

cesty se kreslí černou přerušovanou čarou, asi 

takhle:  Čím užší čárky, tím menší 

cestička. Také některé opěrné body v lese se hodí. 

Například takový posed se značí značkou  . 

Krmelec zase . Vývrat je zelený křížek a výrazný 

strom zase zelené kolečko, ale to bychom tu byli ještě 

zítra. Zatím to stačí a raději si prohlédněte pár fotek ze 

závodů sedmých tříd.  

Text a foto M. Choutková 
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Okresní kolo Biologické 

olympiády je za námi 
V kategorii C reprezentovala naši školu dne 26.4. 

2014 v Kolíně Lucie Vnuková z 8.B. Jako vstupní 

úkol vypracovala seminární práci na téma: Rostlinná 

barviva. Zkoumala změny barev vylouhovaných 

surovin ve vodě, v octu a v hydroxidu sodném. 

V kategorii D naši školu reprezentovali v úterý 8.4. 

2014 hned dva výzkumníci. Jan Jírů ze 7.B, jehož 

vstupní úkol se týkal Korunovačních klenotů a Dan 

Šubotník z 6.A., který spolupracoval s žížalami, a 

téma jeho práce znělo: Dávají žížaly přednost světlu 

nebo tmě? A co myslíte vy?  

Všem našim biologům děkuji za reprezentaci školy a těším se opět příští rok! M. Choutková 

(Na ukázku toho, že okresní kolo mělo celkem vysokou úroveň, zkuste si vyplnit křížovky z testů pro 

jednotlivé kategorie.) 
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„Máte velmi pěkné zuby, paní učitelko!"  

Nová učitelka sa polichoceně usmívá: 

„To mám po mojí mamince." 

„A sedí vám dobře?" 

„Chlapečku, pro koho kupuješ tolik cigeret?" ptá se malého špunta prodavačka.  

„Ale, pro celou třídu!" odpovídá kluk upřímně. 
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Třídíme starý papír 
Od 31.3. do 11. 4. 2014 proběhl na naší škole již tradiční sběr starého papíru a kartonu. Děkujeme 

dětem, rodičům i všem ostatním, kteří se do této akce zapojili. Velké poděkování všem, kteří pomáhali 

při nakládání do kontejneru, především některým žákům z 9.B.  

Celkem se vybralo 8598 kg papíru a kartonu, což je 24 kg na žáka.  Nejlepší třídou se stala I.A , která 

nasbírala 1062,9 kg. Na druhém místě je třída VI.A., která nasbírala 928,2 kg 

 a na třetím místě se umístila III.B s 852,42 kg. 

Nejlepším sběračem školy je Kateřina Skořepová z I.A s 417 Kg, na druhém místě 

je Petr Janda z VI.B s 382 Kg a na třetím místě se umístila Petra Pavelková ze 

IV. třídy s 306 Kg. 
Všichni žáci, kteří nasbírali více než 10 kg sběru, budou zařazeni do slosování o drobné ceny. 

Peníze za sběr budou uloženy na účet SRPŠ.  Z nich bude zaplaceno školné pro naši  adoptivní 

holčičku v Africe. 

Další sběr se plánuje na podzim  2014. 

Martina Hampejsová 
 

 

 

Sedí chlapeček u žumpy a usedavě pláče. Jde okolo policista a říká: „Proč pláčeš 

chlapečku?" A chlapeček říká: „Spadla mi do žumpy matka!" Tak policista se svleče, 

skočí do žumpy, hrabe a po minutě leze ven, že tam nic není. A chlapeček říká: 

„Tak to mi je ten šroubek na nic." 

 

„Řekni mi, Honzíku, kolik noh má blecha?" 

„Propánajána, paní učitelko, vaše starosti bych chtěl mít."

  třída třída celkem kg nej. sběrač dodal (kg)  

1. 1.A 1062,9 
Kateřina 

Skořepová 417  

2. 6.A 928,2 Kryštof Raitr 229  

3. 3.B 852,42 Lukáš Pazderka 207  

4. 6.B 694,5 Petr Janda 382  

5. 5.B 673 Tereza Richtárová 125  

6. 4.A 551,7 Petra Pavelková 306  

7. 2.B 511,3 Aneta Milerová 204  

8. 8.B 504,2 Patrik Stránský 129  

9. 3.A 501 Martin Hruška 202  

10. 8.A 450,5 Petr Pokorný 155  

11. 7.B 413,7 Jan Jírů 145  

12. 2.A 407 Adéla Poláková 111  

13. 5.A 326 Filip Barabáš 104  

14. 7.A 290,5 Adéla Nešporová 133  

15. 9.A 241,4 Jana Srbová 76  

16. 1.B 133,4 Ter. Hrabánková 30  

17. 
9.B 55,8 Ondřej Čáslava 41,3  
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Za každým snem a cílem je třeba jít 
Právě na základce se děti rozhodují, jak se bude dál ubírat jejich život. Co třeba 

propadnout cigaretám, alkoholu? Nebo žít jinak? Je to na každém z nás! Tady je 

rozhovor s bývalým žákem této školy, který se rozhodl pro správnou cestu... 
Řekni nám něco o sobě?  
Jmenuji se Tonda Moravec,  v květnu mi bude 19 let. Věnuji více sportům, ale na prvním místě fitness 

a bodybuildingu . V dohledné době se chystám na kurz za účelem získání trenérské licence, ale už teď 

dělám fitness poradenství, ať už o jídle nebo 

o cvičení … 

Proč jsi si vybral zrovna posilování a 

fitness život? 
Prostě se mi líbily svaly, jako měl Stallone, 

nebo Schwarzenegger.....to a jedna milá věta, 

že jsem chcípák, obojí mě motivovalo. A tak 

jsem zkusil cvičit, chytlo mě to a začal jsem 

si uvědomovat, že je to lepší smysl života 

než vysedávání někde venku s cigaretou a 

alkoholem. Je to opravdu hobby, do kterého 

mě nikdo nemusí nutit. Pochopil jsem, že do 

hospody člověk může zalézt vždycky, a když 

jsem navíc viděl některé kamarády, jak se 

vydávají cestou dolů (drogy, pití a podobně), 

tak jsem si řekl, že to já nechci,  že chci 

nahoru, že chci, aby po mě něco 

zůstalo..…Tak jsem na sobě začal makat. 

Co je potřeba k tomu, aby člověk změnil 

své tělo? 

Není v tom žádná velká věda: jde o to, 

ujasnit si, co přesně člověk chce, jak by chtěl 

vypadat, a pak si uspořádat věci, které jsou 

k tomu potřeba. Což je především strava,  

která je, dá se říct, nejdůležitější, a pak 

cvičení. Ty sám jsi sobě nepřítelem, a ten, 

koho musíš překonat, jsi ty sám! 

Jakmile si to člověk nějakým způsobem takto 

nastaví, tak se změna musí projevit, u někoho 

dřív, u někoho za delší dobu, ale určitě 

přijde. A jde i o to, že se člověk nesmí držet od pondělí do víkendu a o víkendu všechna pravidla 

vypustit a myslet si, že to nevadí, to je nesmysl... to  je pak  člověk stále na startovní čáře .  

Může každý člověk změnit svoje tělo? 

Ano. Šanci má každý stejnou, jen záleží, jak se jí chopí. 

Je to finančně náročné?  

Ano je.  Ale určitě existují finančně náročnější sporty (např.hokej), ale rozhodně je to levnější než 

například kouření. 

Může člověk, který kouří a pije zároveň posilovat? 

Ano, když kouří, tak může, ale určitě to může být přítěží. Ale pokud člověk pije alkohol, často pak 

cvičení nemá význam, alkohol otupuje hormony a stěžuje regeneraci. 

Máš v plánu v budoucnu se zúčastnit nějaké kulturistické soutěže? 
Kulturistické ani ne, ale docela bych zkusil novou kategorii tady v ČR, kterou je Men´s physique . 

Jedná o takovou spíše plážovou formu a celkový vzhled těla. No prostě to není tak brutální jako 

kulturistika :D  
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Co by jsi nám řekl o doplňcích? 

Doplňky, jak už je z názvu slyšet, slouží k tomu, že člověk nedokáže sníst potřebné množství jídla 

nebo potřebuje rychlejší doplnění, a tak  použije doplňky. Doplňky, to  jsou například proteiny nebo 

sacharidy . Oba tyto doplňky jsou pro tělo zdravé. Tzv. sachariďáky slouží k doplnění sacharidů a 

proteiny k doplnění bílkovin.  Bílkoviny a sacharidy jinak přijímáme normálně v jídle.  Doplňky jsou 

navíc,  neslouží k nahrazení stravy!!  Takže doplňky opravdu nejsou žádné steroidy, steroidy určitě 

nikdy v obchodech  nekoupíte, takže se nemusíte bát. 

Co bys na závěr řekl  o tomto hobby v pár bodech čtenářům? 

Aby si dobře rozmysleli, jakou cestou se vydají, protože i když ta jejich může být obtížná, tak konec 

bude stát za to, zatímco cesta, která je jednoduchá a nestojí žádné úsilí, často  nekončí dobře. Pak 

určitě, aby se nebáli vydat se za tím, po čem touží! Protože každá cesta začíná prvním krokem. A 

nikdy se nevzdávat, stále se motivovat a posouvat dál. Důležité je obklopovat se správnými lidmi, 

protože lidé bez ambicí vás potáhnou jedině dolů a budou se vám snažit namluvit, že jste na stejné 

lodi. 

Jaké jsou tvoje další záliby? 

Ještě před rokem jsem hrál fotbal za FC Písek 1.ligu, z toho jsem si také odnesl mé oblíbené číslo 7. 

Taky jsem asi rok chodil na box, ke kterému bych se rád zase třeba dostal, anebo k jinému bojovému 

sportu. Jinak mám rád spoustu dalších sportů jako je florbal, jízdu na kole... A co ještě miluji, je 

motorka, taky úžasná věc. 

Máš nějaké vzory? 

Je jich víc, ale třeba Cristiano Ronaldo, Jeff Seid, Martin Mester, Andre Reinders  

Máš nějaké stránky, kde je možné tě oslovit nebo sledovat? 
Ano, mám na Facebooku svojí page : 

:Tonda Moravec-fitness (kde najdete fotky, rady, typy, nápady a motivaci) 

:Youtube channel: Tonda Moravec 

A osobní profil: Tonda Moravec (TM7) 

Ptala se Klarushka 

 

Ptá se Pepíček Aničky: 

„Aničko, jak se jmenuje tvůj pes?" 

Anička na to: „Já nevím." „Jak to?" ptá se Pepíček. „On se mnou nemluví!" 

 

Lojza Novák říká tatínkovi: „Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!" 

„Jo? A na co se paní učitelka ptala?" 

„Kdo nemá domácí úkol..." 

 

Hádají se dvě kamarádky: 

Jedna: „Nechápu, proč si vybíráš kamarádky podle vzhledu!" 

Druhá: „To není pravda, kdybych si vybírala kamarádky podle vzhledu, tak bys mezi 

nimi nebyla!" 

 

Matka telefonuje učitelce:  

„Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých láhev piva stojí 

korunu sedmdesát. Manžel pak nemohl celou noc usnout!" 
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Rozhovor s mistrem ČR ve 

střelbě Lukášem Novotným 
Lukášovi Novotnému z 5.A je 11 let a už 

v tomto věku se stal mistrem ČR 

v juniorské sportovní střelbě! Zeptali 

jsme se na některé zajímavosti z jeho sportovního života: 

 
Proč jsi začal střílet, co tě k tomu vedlo?                                                      

Střílení mě začalo bavit na pouti. Chytl jsem se toho a táta 

potom našel na internetu Kolínský střelecký klub, a tak jsem 

se k němu přidal. 

Od kolika let střílíš?                                                                     

Střílím od deseti let. 

Střílí sportovně hodně dětí?                                                                 

K nám do klubu chodí asi 25 dětí. Chodí tam i holky. 

Baví tě střílení?                                                                                  

Hodně! 

Čím střílíš?      

Vzduchovou puškou, teďka skončila vzduchovková sezóna, 

teď se přejde na malorážku. 

A malorážkou už jsi střílel? 

Ano, minulý rok. 

Máš ještě jiné koníčky? 

Hraju tenis a před tím jsem ještě hrál fotbal, ale ten mě 

nebavil. 

Jak často máš trénink? 

 V pondělí, ve středu a v pátek, závody jsou v sobotu a 

někdy i v neděli. Já trénuju v pondělí a v pátek. 

Jak dlouho ten trénink trvá?  

Od půl páté do osmi, vozí mě tam táta. 
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Myslíš, že jsi střílení zdědil po někom v rodině, nebo nikdo nestřílí?                        

Střílí můj děda a praděda, tak jsem to možná převzal po nich. Můj děda je myslivec a praděda střílel 

taky sportovně, akorát že brokovnicí na holuby. 

Když jsi začínal střílet, napadlo tě, že se staneš mistrem České republiky?         

No vůbec jsem o tom nepřemýšlel, ale povedlo se. 

Chtěl by ses jednou jako dospělý dostat na olympiádu?                                 

Kdyby to šlo, tak bych jel klidně hned. Takže určitě.  

Když jsi jel na soutěž, věřil 

jsi, že vyhraješ? Nebo ses 

naopak obával prohry?     

Ono je lepší nemyslet na 

výsledky a pak se nechat tím 

výsledkem překvapit 

Jaké vlastnosti podle tebe 

musí mít člověk, aby dobře 

střílel?                      

Hodně klidu a vyrovnanosti. 

Střílíš vleže, nebo ve stoje?                                                                 

No já střílím vleže, ale od 

čtrnácti let je oficiální 

vzduchovková disciplína ve 

stoje. 

Kde se to mistrovství ČR 

konalo?   

V Plzni. Tam je největší střelnice v ČR. 

Kolik máš na tom mistrovství pokusů?                                                             

Musíme za stanovený čas dát do středu terče nějaký počet ran. Tam to bylo za 35 minut 30 ran. 

Jak se sestavují ty skupiny, ve kterých střílíte?                                                

To libovolně sestaví trenéři.                                                                

Jaké jsou podmínky pro vstup do střelnice?                                                      

Musíte splnit určitý nástřel v sezóně- do desítky.  Nejvíce jde 300 bodů. Do dvanácti let se musí na 

sezóně nastřílet dvakrát více jak 265 a do čtrnácti let dvakrát více než 290 bodů. 

Jak jsi úspěšný proti ostatním?                                                             

Máme tam taky jednoho kluka, který hodně dobře střílí, už je dvakrát mistrem republiky. 

A jakou jsi měl ve své kategorii konkurenci?                                             

Konkurence byla hodně vysoká, mám ještě dva kamarády z Vlašimi, také z mého družstva, a my jsme 

se pořád na předchozích závodech předháněli, kdo bude první, a nad jedním z těch kamarádů jsem 

vyhrál jen o jeden bod. On měl 299, takže to bylo o fous. 

Co říkali spolužáci na tvůj úspěch?                                                        

Paní učitelka mi v tom hodně fandí a i ostatní spolužáci mě po tomto mistrovství chválí. 

Co bys poradil začátečníkům, kteří by se střelbě také chtěli věnovat?                        

Od října se nabírají noví střelci na vzduchovkovou sezónu, takže nejdřív si to vyzkoušejí s podporou, 

aby se jim neklepaly ruce, a když dobře vidí, zkusí si vystřelit do většího terče – 10 cm (ten, do 

kterého střílím já, má 4,5 cm), a když mu to půjde, tak se sežene kabát –řemínek- a bude střílet 

s řemínkem. To je na zpevnění těla při střelbě. Nejdříve to bolí, protože je to hodně utáhlé, ale časem 

si zvykne. 

Máš vlastní vzduchovku nebo máš půjčenou?                                           

Mám vlastní. 

Přejeme Lukášovi další dobrou střelbu a držíme mu pěsti do dalších závodů.  

Ptali se Marek a Honza
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Svatební koláče 
Budeme potřebovat:     

1. 1 kg hladké mouky 

2. 50 dkg másla 

3. 10 dkg sádla (jedna lžíce) 

4. 4 dkg cukru 

5. 8 žloutků 

6. 8 dkg droždí 

7. 2 dcl mléka 

8. 1 lžička soli 

 

Postup:  z vlažného mléka, trochu cukru 

a droždí vznikne kvásek, který dáme do 

mísy do připravené mouky. Přidáme 

všechny  další suroviny a propracujeme 

pečlivě do hladkého těsta. Těsto si potom 

rozdělíme na bochánky  podle počtu nádivek.  

Z jednotlivých bochánků po částech vyválíme 

plát asi 3-4 mm silný  a rádýlkem nakrájíme 

čtverečky. Na ně pokládáme nádivky 

(tvarohovou, makovou, švestková a jablková 

povidla). Protější rohy čtverců nahoře spojíme a 

vznikne koláček. Pomažeme rozšlehaným 

vejcem a pečeme při 200°dozlatova,  

 obalujeme v moučkovém cukru. 

 

 

Nádivky: 
 

Tvarohová: Tvaroh, 1 žloutek, 

vanilkový cukr, utřeme  dohladka. 

Maková: Umletý mák spaříme 

troškou horkého mléka, přidáme 

cukr podle chuti a vanilku. 

Zamícháme. 

Ořechová: Umeleme ořechy, 

přidáme cukr dle chuti, vanilkový 

cukr a podobně jako makovou 

spaříme trochou horkého mléka. 

Barča  

 

"Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten domácí úkol?"  

"Ani nevím, paní učitelko, včera jsem přišel domů tak unavený, že jsem šel hned 

spát." 
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Můj fantastický svět 

Ráda kreslím, ale v kreslení mi to nedá a k postavě,  jíž jsem nakeslila, se mi v hlavě vytváří její 

životní příběh, hned se chopím propisky a začnu psát. Píšu krajinu a píšu postavy. Třeba za mým 

oknem sněží, ale v mém pokoji je léto a chodí okolo mne bájní tvorové. Sleduji svou ruku, jako by 

propiska v ní ožila a psala sama. Když pročítám napsaný text, vidím stromy a elfí domky v nich. Pod 

rukou mi rostou nové světy, jako bych čarovala. Vzápětí jsem fascinována tím vším, co jsem již stihla 

napsat. Znovu a znovu se zamilovávám do statečných hrdinů i podlých zrádců. Pak se vrátím do 

reality a toužím zmizet ve svém příběhu. Realita na mne dopadá tvrdě a neúprosně, lituji každé chvíle, 

kterou nestrávím skloněná nad papírem v mém vlastním světě. Možná je můj vymyšlený svět plný 

nebezpečí, ale ta mi jsou milejší než současnost, snažím se proto do svého příběhu dát celé své srdce a 

doufám, že se zblázním a navždy zůstanu ve svém světě, který nikdo jiný nezná. O svém světě sním i 

v noci, noc je totiž jediný čas, kdy mám klid. Ráno, když se probudím, tak si vezmu propisku a píšu 

slova, věty. Protože slova jsou to jediné, co v této době má kouzlo a umí lidi vytáhnout z pravého 

světa bez nebezpečí, že se na nich staneme závislí. I když, kdo ví, já na slovech závislá jsem, bez slov 

bych v tomto světě nevydržela a stala by se ze mne jen suchá skořápka, co se tváří jako zdravý člověk. 

Realita by mě zničila, jako ničí většinu z nás. 

Klára Uličná, 8.B 

Má ráda své koňské kožené sedlo 
Mé sedlo,  prožilo jsi se mnou spoustu chvil bezradných a přitom také skvělých. Když tě nandavám na 
mého "oře", zapnu všechno tvé příslušenství, naskočím a jede se. Sice nezáleží jen na tobě, jestli 
zradíš mé mrazení v zádech a 
po patnácti  minutách jezdění 
se povolíš a já slítnu pod kopyta 
koně (naštěstí  se nám to ještě 
nikdy nestalo), ale jsi důležité.  
 Když se cválá po poli a já stojím 
ve tvých třmenech, tak ty jsi má 
velká opora. Někdy nastanou 
chvíle, ve kterých ztrácím 
sebevědomí a jen  ty sedlo, ty 
jsi to, co mě tam nahoře udrží 
... A když se zadívám na tvou 
krásnou kůži, vím, že mě 
nezradíš. Sice asi někdy přijde 
den, kdy tě nahradí jiné sedlo, 
ale v tvém posedlí zůstane myšlenka a krásné vzpomínky na naše chvíle.  
Děkuji ti, sedlo mé, za to,  co jsi pro mne udělalo a ještě uděláš !!  

Petra Skalová 8.B 

 

Syn si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi říkají, že jsem mafián!“  

„Netrap se tím, synku. Zítra se o to postarám.“  

„Dobře, ale snaž se, aby to vypadalo jako nehoda.“ 
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Víte, co nás ovlivňuje? Reklamy kolem nás 
 

Kde všude se můžeme setkat s nějakou reklamou?  
Tak na to je hned jasná odpověď. Nejčastěji se s ní každý z nás setká v televizi a na internetu. Dnes se teoreticky 

s reklamami setkáváme všude. Myslím si, že reklamy hodně ovlivňují naše životy a nejvíceovlivňují malé děti. 

Přeci jen malé dítě nemá tolik rozumu, a tak co vidí v televizi a líbí se mu to, tak to chce hned koupit. A 

vysvětlovat mu, že takové autíčko nebo jinou hračku už má, je marné.  

Reklama je dobrá hlavně pro firmy, podniky a obchodní řetězce, které se chtějí zviditelnit nebo upoutat naší 

pozornost, což se jim daří. Kvůli čemu vlastně? V každé reklamě se prodejci, výrobci snaží, aby jejich výrobek 

či produkt zaujal hned na první pohled. Takže vychvalují, přehánějí, ale někdy to vypadá dokonale opravdu jen 

v té reklamě. Sama sebe se  ptám, jaké by to bylo v televizi , kdyby mezi televizními pořady nebyla reklama, a 

abych řekla pravdu, nedokážu si to pomalu ani představit. Myslím, že by se stihlo možná o hodně víc filmů nebo 

seriálů. Ale na druhou stranu- lituji firmy, obchody, prodejce, přeci jen ty by na tom byly asi hůř, kdyby se jim 

nepouštěly ty jejich „upoutávky naší pozornosti“. Abych to shrnula, tak si myslím, že každá reklama má své pro 

a proti a na každém z nás je, abychom si to přebrali, jak potřebujeme my.  Konec konců, vždycky se dá vše 

s reklamou vypnout. 

 Adla 

Moje oblíbená reklama aneb: Pojď mi hop  

Určitě všichni známe ten pocit, když nic v televizi nedávají, a vy se nudíte. Mně se to stalo mnohokrát,  až 

jednou jsem narazil na bezvadnou reklamu. Obvykle reklamy opravdu nesnáším, ale tahle mě opravdu zaujala. 

Byla to reklama na mobilního operátora T-mobile s  hercem Vojtou Kotkem, Lukášem Pavláskem a Zadarem 

Volaničem. Těchto reklam je několik dílů, ale nejvíc se mi líbil díl: „Pojd mi hop“.Tahle reklama měla v sobě 

hodně humoru, a proto se mi líbí ze všech nejvíc. Mám rád vtipné reklamy, ale někdy narazím na hloupé 

reklamy a mám chuť vyrvat televizi ze zásuvky a hodit ji z okna , ale to pak by rodiče vyhodili z okna mě a já 

bych letěl za ní. Zkrátka tato reklama je fakt dobrá a kvůli ní jsem se naučil koukat i na jiné reklamy a to je fakt 

u mě pokrok.Této reklamě bych dal bez výhrady jedničku z hvězdičkou… 

Pavel Skočdopole 7.B  

Jakou reklamu máš rád a proč???  
Odpovídají sedmáci a osmáci: 
Velmi často se líbí reklama na T- MOBILLE, že je vtipná 

Předvánoční reklama, jak jde holčička s tatínkem pro stromeček. 

Reklama na spray Duck do WC, líbí se mi, jak ty bakterie mluví. 

Alza – 100 tabletů týdně…je srandovní. 

Reklama na Vodafone- POZOR, KUNY….A To je dobře vykuněná motorka… 

Reklama na čaj, kde je potetovaný rocker 

Na rychlointernet od Vodafonu- jsou tam pěkný babičky 

Na F8F, protože jsou tam hezké písničky 

Na Mc Donald, že je tam porce jídla 

Na Olynth, protože na lavičce, kde sedávají feťáci, sedí ti, co si potřebují protáhnout nos s větou – Šňups a 

jsi v pohodě 
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V tom domě straší 
Jednoho dne jsme si já, Pepina, Honza a Jáchym řekli, že bychom něco měli podniknout. „Co takhle si 

zahrát na schovku?“ navrhl Jáchym. Pepina pronesla: „Jáchyme! Je nám 10, kdy už konečně dospěješ? 

Přeci já, desetiletá holka si nebudu hrát na pitomou schovku!“ Já a Honza jsme se radši nevyjadřovali, 

Pepina, když se rozjede, tak se jí lidé až bojí. Jáchym se začervenal. „Tak ne, byl to jen nápad,“ řekl a 

koukal do země. „Ale já jsem dostal peckový nápad! Budeme vyhledávat strašidelné věci,“ navrhl 

Honza. Tento nápad se hned všem zalíbil. Já jsem 

se trošičku bála, ale to jsem přeci nemohla dát 

najevo! Nejsem malá holčička! Jsem Bára, a tak 

to zvládnu! Pepina se ušklíbla a řekla: „No jo, ale 

kam jako chcete jít?“ Tak jsme se všichni 

zamysleli a vymýšleli to správné místo.  Všechny 

napadlo jediné místo, prázdný starý dům, na 

který se stačí podívat, a už vám mrazí v zádech. 

Jenomže všichni jsme byli hrdinové, a tak jsme 

se k němu vydali. Došli jsme tam a naskočila mi 

husina. „O-o-opravdu tam chcete jít?“ 

vystrašeným hláskem pronesl Jáchym. „No 

jasně,“ prohlásila Pepina „přeci se nebojíš, ty 

strašpytle!“ Oknem jsme za Pepinou sebejistě 

vlezli dovnitř. Všechno tam bylo staré, rozpadlé a hnijící. Smrdělo to tam strašně! Nejhorší bylo, že to 

tam všechno skřípalo, bouchalo a šustilo. Opravdu jsem se bála, asi jsem nebyla sama! Šli jsme dál po 

schodech a hráli jsme si na hrdiny, kterými jsme stejně nebyli. BUM!! Ozvala se strašná rána a něco o 

patro výš utíkalo. Všichni jsme se lekli, ale nejvíce Jáchym, který zaječel jako nějaká holčička. Otočili 

jsme se a utíkali jsme zpět, ale dupání zesílilo a blížilo se. Najednou se ozvala další rána, ale to byl 

Honza, zakopl a spadl. Se skučením: „Auuu, to strašně bolí!“ ležel na zemi. Dupání se blížilo a blížilo. 

Nevěděli jsme, co máme dělat. Proklínala jsem ten nápad sem vůbec vejít! Co mě to sakra napadlo?! 

Jáchym pomohl Honzovi vstát. A utíkali jsme dál, konečně jsme byli u okna, kterým jsme sem vlezli. 

První jsme pomohli Honzovi, který kulhal, pak jsem rychle a bez váhání vyskočila já, Pepina a 

nakonec Jáchym. Zvládli jsme to, ale už nikdy nikam nejdu! To budu raději hrát schovku, u které se 

nic takového stát nemůže. Dodnes nevíme, co to bylo! Ale určitě v tom domě straší! 

Text Bára Kocianová 5.A  a foto - strašidlo z hodiny Vv 

Captain America The Winter Soldier 
Dne 6.4.2014 jsem se byl podívat na novém filmu v kolínském kině. 

Děj je  zasazený do dnešní doby do města Washington D.C., kde je ústředí  

S.H.I.E.L.D.u. Steve Rogers ( Captian Amerika) se setká se svým ztraceným 

kamarádem, který měl být mrtvý, a odhalí Hydru v bezpečnostním útvaru 

S.H.I.E.L.D. Pochopitelně bojují padouchové proti klaďasům. Mě osobně se 

film velice líbil. Předčil mé očekávání. Ale po celou dobu jsem čekal, kdy 

se objeví Iron Man ( Tony Stark), ale neukázal se. To je jen malá vada na 

kráse, jinak celý film byl perfektní a doporučuji ho.  
Oňa 

Učitelka se ptá ve škole žáků, jak se vyrábí elektřina. Pepíček 

se hlásí: 

"Prosím, elektřina se vyrábí v chlívě!" 

"Jak jsi na to přišel, Pepíčku?" 

"No, když minule vypnuli elektřinu, tatínek křičel: 

"Co tam ty svině s tou elektřinou zase dělaj?!?" 
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Jak se domluvit s klukem, 

který neumí ani slovo česky 

 
   Letos 9.4. k nám přijel na výměnný pobyt 

kluk z Francie. Jmenoval se Romain Lebastard, 

je mu 10 let. Abych to nějak upřesnila, tak 

přijel za bratrem , který studuje na Gymnáziu 

Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Tam jsou tyto 

výměnné pobyty velmi populární.  

     Jaký jsem měla první pocit, když jsem ho 

uviděla? Nemohla jsem uvěřit, jak takhle malého 

kluka můžou poslat do zahraničí, když ani neumí 

anglicky. Dorozumívání s ním bylo tedy dost 

složité. Museli jsme používat ruce, nohy, obrázky a 

překladač. Nakonec jsme se  vždy nějak domluvili. Každý den až na víkend měli Francouzi 

naplánovaný společný program . 

      Na víkend jsme tedy museli něco vymyslet my. V sobotu jsme navštívili ZOO v Praze. Domluvili 

jsme se ještě s jednou rodinou, aby si měl Romain s kým povídat, a vyrazili jsme na cestu. Máme 

velké auto, a tak jsme vzali s sebou do auta i Thomase ( kluk z té rodiny, která jela s námi ). V ZOO 

jsme zažili spoustu zábavy. Pořád jsme se smáli a klukům se tu líbilo. Hlavně Thomasovi, má totiž 

strašně rád zvířata. Cestou domů ze ZOO byla v autě, jak jinak, sranda. Thomas objevil pracovní 

rukavice a začal s nimi dělat blbosti. Když už ho to přestalo bavit, tak si je sundal a začal je tam po nás 

házet. Začala „ rukavicová válka“. Na to jsme jazykové znalosti nepotřebovali.  Na neděli jsme  

naplánovali prohlídku zámku Kačina, kde se konala cukrářská pouť. Pro ty menší tam byl připravený 

program „ Cirkus trochu jinak“ a spousta stánků. Navečer jsme se vydali do 3 km vzdálené vesnice 

Benátky, kde je místní hostinec. Překvapilo nás, že majitelka hostince mluvila plynně francouzky, 

takže si s ní kluci popovídali. Z hostince jsme se vraceli v 10:00 večer, byla to taková noční bojovka. 

Svítili jsme si baterkami, ale moc to nepomohlo. Občas jsme vstoupili do kaluže, zakopli.  

     Po týdnu jsme se 

s Romainem a jeho 

spolužáky rozloučili na 

gymplu rautem a 

tanečním vystoupením 

žáků primy. 16. dubna 

brzy ráno odjeli na letiště 

do Prahy a dále letadlem 

domů. Můj bratr se do 

Francie moc těší. Pojede 

za Romainem začátkem 

května.  Jsem ráda, že 

k nám Romain přijel. 

Bylo to hezké zpestření 

nudného školního týdne. 

Doufám, že taky někdy 

budu mít možnost 

absolvovat  v budoucnu 

podobnou návštěvu 

v cizině. 

 

 

Text a foto Míša 
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Jsem v euforii, ať ty přijímačky dopadly jakkoli 

 
Jsem asi jeden z mála, kdo dělal přijímačky (jupí, hurá), a tak se vám alespoň zčásti pokusím 

zprostředkovat můj skvělý zážitek z jednoho pražského gymnázia. 
Dorazil jsem ráno asi dvacet minut před zahájením. Nálada houstla, jak se blížily ony hrozivé testy 

scio, navíc ještě tento gympl vytváří vlastní test s otázkami z přírodovědy, fyziky a chemie. 

Zasedl jsem do lavice v učebně fyziky. Na lavici byla nádherná, žákem napsaná, báseň o fekáliích a 

instagramu - alespoň to mi zvedlo náladu. 

Nemám co dělat, a tak se rozhlížím po třídě, zkoumám konkurenci. Přede mnou sedí dvojice hlasitých 

kamarádek, které si musely něco šňupnout, jinak totiž nechápu takovou rozjařenost u přijímacích 

zkoušek. Na lavici vepředu sedí žirafu připomínající žák. Chvíli na něj koukám, než mi dojde, že jsem 

s ním chodil do první třídy, nebyl jsem si ale jistý (začal jsem chodit do školy v Praze). Do třídy přišel 

učitel a začal si nás volat, abychom se přišli podepsat. A Jiří sedící v první lavici byl ten samý Jiří, co 

ho znám z první třídy! Dvojice z lavice přede mnou měla pravidelné záchvaty smíchu, když slyšely 

různá vtipná příjmení. Smích je i nás všechny, přešel, když se začal podávat první chod z tříchodového 

testového menu. 

První test byl přírodopisný (ten si gymnázium vytvořilo samo), na některé otázky jsem nebyl 

připraven (výpočet tlaku v kapalině atp.), měli jsme ale povolené tabulky a vzoreček tam naštěstí byl. 

Výpočet hmotnostního zlomku jsem na poslední chvíli zachránil, nevšiml jsem si totiž nejprve, že 

kyselina sírová je v nádobě „pouze“ 98%. 

Krátká přestávka sloužila k výměně profesora a k hromadnému útěku na toalety. 

Pak následovala matematika. Musím říci, že tento test byl nejtěžší, plný chytáků a složitých příkladů. 

Navíc nebyla povolena kalkulačka, takže odmocňování jsme museli provádět sami. Tento zákaz 

očividně nevadil dívce, co se mnou seděla v lavici, ta po celou dobu testu vesele počítala na kalkulačce 

a hledala v tabulkách (???). 

Nastala další přestávka, při které lidé hromadně diskutovali o tom, co vše nestihli a měli špatně (taky 

bych se přidal, ale jsem spíše introvertní typ). 

Poslední test byl z češtiny a ten byl nejjednodušší. Nemusel jsem totiž znát žádné vzorce, stačilo umět 

porozumět textu a logicky odpovídat na otázky. 

Nyní, když píši tento článek, ještě nevím, zda jsem uspěl, ale vím, že nyní s tím už nic neudělám, a tak 

mě od vystoupení z budovy Gymnázia Botičská provází pocit euforie, který nahradil předchozí stres z 

nadcházejících přijímacích zkoušek. 

Byla to zajímavá zkušenost, ale ještě mě budou v budoucnu snad čekat přijímačky na vysokou, takže 

tohle byl slabý odvar. 

Eidam 

Pepíček přijde za maminkou a ptá se: "Mami, jak se dělají děti???" Maminka mu po 

dlouhé úvaze odpoví: "Víš to se vždycky maminka s tatínkem cukrujou a pak se 

narodí miminko." Tak Pepíček si večer lehne do postele a pocukruje se. Ráno se 

probudí a má kolem sebe plno mravenců a říká: "Kdybyste nebyly moje děcka,tak 

bych vás zabil!!!!!!!!!" 

Paní učitelka vysvětluje třídě: "Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila. Řekne 

někdo další příklad?" Pepíček se hlásí: "Prosím, žralok se ožral!" 
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Nezapomeň- 2. květnovou neděli má tvoje maminka 

svátek!!! 
Svátek matek se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Na tento den 

věnovaný maminkám bychom neměli zapomenout – podarovat maminku 

kytičkou, dárečkem, přáním!   
Víte, že 

…matka se oslavovala ve všech kulturách 

…novodobý svátek matek vznikl  v USA 

v roce 1907, kdy  kazatelka Anna Marie 

Javis na památku své matky zorganizovala 

setkání matek ve svém bydlišti, což se 

stalo tradicí, až se tato setkání v roce 1914 

po propagaci zakladatelky stala základen 

k vyhlášení Dne matek jako národního 

svátku 

… V různých státech se slaví různě, např. 

v Americe, Německu, Rakousku či České 

republice se svátek slaví druhou neděli v 

květnu. Velká Británie a Irsko dávají 

přednost čtvrté neděli v půstu (což je doba před Velikonocemi, která trvá 40 dní). V Rusku se udržuje 

až poslední neděli v listopadu. V některých zemích je však svátek pevně svázán s konkrétním datem - 

v Polsku se slaví 26. května. 

…u nás se začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, dcery prezidenta 

… po 2. světové válce se slavil jiný svátek – Mezinárodní den žen (8. března), teprve po Sametové 

revoluci roku 1989 se společnost u nás vrátila i k původnímu Dni matek 

…Den otců také existuje, slaví se 3. neděli v červnu 

…nyní můžete mamince přát tedy k oběma svátkům- 8.  března  

i 2. květnovou neděli 

…podstatné je NEZAPOMENOUT! 

 

Sedmáků jsme se ptali, jak doma  slaví svátek matek? 
Většina si vzpomene a přinese kytičku nebo nějakou sladkost 

 

Ilona: Udělám mamce snídani a popřeju jí 

Majda: Dáme mamce nějaký dárek 

Pavel: Dám jí bonboniéru nebo kytku a chodíme na procházku  

Jarda: Dáme jí kytku a pak normálně slavíme ( Já žádám Den mužů!) 

Lucka: Pokud není v práci, se vším jí pomůžu, večer taťka uvaří a dáme jí dárek 

Míša: Koupím jí nějaký dárek a jsem celý den hodná ( říká hodná Míša) 

Adéla: Udělám přání s básničkou, kterou vymyslím 

Dan: Slavíme kytkou, dortem a tajným výletem 

Žaneta: Táta dá mámě pusu, ale jinak to neslavíme. Dřív jsem dělala přání nebo 

koupila kytku (Proč už teď ne??? Zkus to, potěší)   

M. Bílková
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Colour the egg 

1 red 

2 blue 

3 green 

4 yellow 

5 pink 

6 white 

Easter Bunny 

byKaitlyn Guenther 

There once was a nice Easter bunny  
He hopped around looking very funny 
He injured his leg  
While hiding an egg  
Then he didn't feel very sunny 

Q.How do you know 

carrots are good for your 

eyes? 

A.Have you ever seen 

a rabbit wearing glasses?! 
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TONGUE TWISTERS 

 She sells seashells on the seashore. 

 Toy boat. Toy boat. Toy boat. 

 What a terrible tongue twister, 

what a terrible tongue twister, 

what a terrible tongue twister... 

 She sees cheese. 

 I scream, you scream, we all scream for ice-cream! 

 I thought a thought. But the thought I thought wasn´t the thought 

I thought I thought. 

 

RIDDLES 

 What has a face and two hands but no arms or legs? 

 No sooner spoken than broken. What is it? 

 What would you be sure to find in the middle 

of Toronto? 

 What call for help, when written in capital letters, 

is the same forwards, backwards and upside down? 

 What has a neck but no head? 

 Which month has 28 days? 

 The more of them you take, the more you leave behind. What are 

they? 

A clock 
Silence 
O 
SOS 
A bottle 
All of them of course! 
Footsteps 
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What can you see? 

 

 

 

 
Man playing a horn? 

Or woman's face? 

Are the horizontal lines parallel, or do they slope? 

Are there any grey spots at 

the corners of the squares? 

What words do you see? 

A Native American profile? 

Or an Eskimo entering a cave? 

 

What do you see? 
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Pohádka Nepohádka o Smolíčku pacholíčku 

 
Byl jednou jeden malý zlobivý chlapeček a ten se jmenoval Smolíček Pacholíček, ne 

proto, že by snad měl smůlu, nebo byl usmolený, rodiče ho pojmenovali jenom tak, 

aby byla legrace.  

Ale jednoho dne už je vážně naštval, rozstříhal všechny jejich životní úspory, do 

maminčina prádla vhodil nesmyvatelný fix, čímž všechno zničil a nakonec vzal 

dlažební kostku a hodil jim ji na auto, proto ho nechali v lese, když šli na houby. 

V lese ho po několika hodinách našel jelen, který se ho ujal, Smolíček ho ani tolik 

nezlobil, ale sem tam taky něco rozbil. Jednoho dne šel jelen na pastvu a řekl 

Smolíčkovi, že se vrátí až večer a ať se zatím nějak zabaví. Smolíček se nudil, a tak 

se začal jelenovi hrabat ve věcech, co ale našel, ho velice zaujalo, našel obálku s nápisem: 

„NENOTEVÍRAT! PŘÍSNĚ TAJNÉ!“ Smolíček tu obálku samozřejmě hned rozbalil a podíval se, co 

je v ní. Byly v ní fotky jezinek a mapa k místu, kam se nemá chodit. Smolíček tam hned vyrazil, 

protože byl hrozně zvědav, co tam najde. Šel pořád dál a dál, až došel k místu označeném na mapě. 

Stála tam malá chatrč, se třemi okénky, ve kterých se svítilo. Smolíček nakoukl dovnitř, když ho 

najednou něco chytlo za nohu. Byla to jedna z jezinek. Odtáhla ho až k obrovskému kotli s vroucí 

vodou a byla připravena ho  do ní hodit. Už už se skoro horká voda dotýkala jeho vlasů, když se 

probudil doma ve své postýlce, kde mu rodiče  řekli, že v lese spadl hlavou na kámen a usnul. 

Smolíček se smál a byl hrozně rád, že se mu to všechno jen zdálo. Ponaučení? Jeleni přeci nemluví… 

Marek 

                 

                 

1. Slovní druh, na který se ptáme kde, kdy, jak                       

2. Muž ,který jezdí na koni                      

3. Zaměstnaní dospělí ji dostávají jednou za měsíc                    

4. Opravna aut                      

5. Kořenová zelenina                    

6. Záchod                       

7. Bez souzozence                         

8. Koření přidávajicí se do svařeného 

vína                     

9. Pokojový malý psík                     

10. Nos koně                      

11. 

Otvor                      

                  

12. Ještěrka bez nohou                     

13. Kapustová zelenina                        

14. Mládě ovce                     

15. Jehličnatý 

strom                     

16. Pletené kolečko z květin                    

17. Zločinec v lese                        

18. Jarní keř s bílými kvítky                     
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Perličky z 6.A sebrala Kamila: 
 

Já jsem v Neratovicích viděl medúzu. 

 

Kolik je trojnásobek 8? Odpověď: 15 

 

Mladý smrk staře roste. 

 

Ach jo, už zase hovězí. Já nechci pořád jíst ty prasata. 

 

Já jsem bruno.- Co tím myslíš???- Že jsem brunovláska. -Ale to je bruneta!!! 

 

Moje maminka dává do buchty 1kg mléka. 

 

Dneska se budeme učit novou látku, takže si zapněte mozky!!! -Ale paní učitelko,  

já zapomněla PIN kod. 

 

Táta nám usmažila řízky. 

 

Dříve byl průměrný věk 30Kč. 

 

Humus je žížala. Díky humusu může půda dýchat. 

 

http://www.zsk.cz/

