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VIKTOR Novák 

Myslím, že víte,jak vypadám ,ale ne každý ví, jak se chovám a jaký vlastně jsem. Vůbec nemám rád sport. Spor-

tů, které mě baví, je celkem málo. Tanec, plavání nebo přehazovaná. Kamarádi jsou pro mě velmi důležití. Mám 

rád srandu a hodně rád se směji.  Minulý rok jsem chodil do kroužku školní časopis a velmi mě ta práce bavila. 

Proto jsem se rozhodl v této zálibě pokračovat. 

KIKINA Kokošková 

Ráda čtu časopisy a vždy jsem chtěla psát zajímavé články, a tak jsem zkusila školní redakci.Myslím si, že jsem 

normální typ holky, kterou baví hrát florbal,basketbal a ráda tancuji.Svůj volný čas trávím nejvíce s přáteli. 

 

TERKA Slavíková 

Jsem pro každou srandu a mí přátelé jsou pro mě vším, a proto s nimi trávím veškerý svůj čas.Nejraději jsem mezi 

lidmi, proto píšu do školního časopisu. 

 

TERKA Urbánková 

Jsem člověk, který je pro každou zábavu.Svůj volný čas trávím s koňmi,hudbou a přáteli.Nuda je můj úhlavní 

nepřítel, což je i jeden z důvodů, proč chci být ve školní redakci. 

 

VERČA Desenská¨ 

Proč tady chci pracovat?Ani nevím…Asi bylo všude plno a dějepis mě nebaví…Tak možná proto, že si myslím, 

že časopis je dobrá věc a že to lidi bude zajímat a možná se u něj docela pobaví..Jaká jsem?Na to byste se měli 

raději zeptat lidí, co mě dobře znají, protože člověk jakožto „inteligentní“ osoba toho o sobě moc ne-

ví :D ...Zájmy?Nejvíce mě baví malování,gymnastika,gaučing a chození ven s přáteli… 

MILAN Chmelík 

Školní časopis jsem si vybral, protože mě zaujala práce redaktorů minulý rok a chtěl jsem si vyzkoušet, jaké je 

tvořit něco podobného.Jsem normální kluk a jako většina ostatních jsem rád, když mohu být ve společnosti 

přátel a rodiny.Zajímám se o sport,hlavně o stolní tenis. 

TEREZA Gleissnerová 

Jsem vyšší štíhlá holka, která ráda jezdí na koni, na bruslích a i na kole.Doma jsem docela drzá a odmlouvám, 

ale i přesto pomáhám s uklízením i na zahradě.Do školního časopisu jsem se přihlásila, protože mě baví dělat 

různé rozhovory s učiteli a ráda si časopisy čtu. 

ANIČKA Tesařová 

Jmenuji se Anna Tesařová,chodím do 8.B a je mi 13 let.Do časopisu jsem se přihlásila, protože mě baví  psát 

články, do redakce jsem totiž chodila i loňský rok.Nejsem sice extra spolehlivý člověk,ale dřív nebo později  

všechno splním. A moje záliby: sport a školní redakce. 

 

O nás 



 3 

 

1/2010-2011 

Prázdninové ozvěny...nějak  rychle to uteklo 

 

DÁDA Kosková 

Jmenuji se Daniela Kosková,je mi 13 let a chodím do 8.A. Baví mě psát slohy,dělat ankety apod. Takže si mys-

lím,že školní časopis je pro mne ideální .Jsem obyčejná dívka a zajímám se o tanec a již zmíněný školní časopis. 

HELČA Smolová 

Ahoj. Jmenuji se Helena Smolová. Je mi 13 let a chodím do třídy 8.A. Dělat články do školního časopisu je zába-

va,a proto jsem si školní redakci vybrala. Jsem trochu tvrdohlavá a za svým cílem se hrnu hlava nehlava. Ze všeho 

nejvíc mne baví veslovat, to je mým koníčkem  už 4 roky. Mám ráda hudbu a baví mě zpívání. 

MARIE Vítková 

Ahoj,jmenuji se Marie Vítková a je mi 13 let chodí do 8.B.Jsem vyšší štíhlá dívka,která ráda pomáhá při přípravě 

jídel a též ráda pracuji na zahrádce, kde mám svůj záhon s kytičkami.O t kroužku, který vydává školní časopis, jsem 

slyšela.Když jsem si přečetla nějaká čísla časopisu, připadalo mi to zajímavé,a proto bych chtěla v tomto kroužku 

být. Vlastnosti: paličatá,pracovitá. Zájmy:ráda vyšívám,maluji barvami na sklo,jezdím na kole,dívám se TV a DVD. 

MARKÉTA Kánská 

Čau,jmenuju se Markéta Kánská a je mi  13 let. Chodím do 8.A. A jsem ráda, že mám možnost chodit do školní 

redakce, protože mě baví články a ankety.Jsem zábavná,vtipná a velice přátelská.A taky jsem nevýrazný člověk,ale 

díky paní učitelce Skálové,která vede školní redakci,jsem se alespoň o kousek vyšvihla na vrchol mé školní kariéry. 

Mám ráda procházky se svým psem a jízdu na koni. Všechny zdravím. Ahoj. 

TERKA Bartůňková 

Ahoj, jmenuju se Tereza Bartůňková, je mi 13 let a chodím do 8.B .Do redakce školního časopisu jsem se vlastně 

dostala úplně náhodou,ale jsem tu ráda. Chci poznávat nové lidi a co nejvíc se o nich dozvědět.Jsem pracovitá,ale 

jenom když chci :D.Někdy jsem přátelská (musím na to mít dobrou náladu:D).Nemám ráda lidi,co si na něco hra-

jí.Baví mě cizí jazyky.No , jsem taková jaká jsem a jen tak někdo to nezmění. 

TERKA Deusová 

Ahojky,moje jméno je Tereza Deusová. Je mi  13 let a chodím do třídy 8.A.Pracuji zde, protože se velmi často 

nudím a povinnosti, které tu dostávám, zabíjí spoustu mého volného času.Jsem velmi kreativní tip člověka.Ráda 

kreslím a bez hudby se neobejdu ani jediný den,ale nejradši ze všeho se válím u televize. 

VERČA  Andršová 

Ahoj, jmenuji se Veronika Andršová a je mi  13 let. Chodím do 8.A.  A proč jsem ve školní redakci? No, asi proto, 

že lepší předmět na výběr nebyl a taky proto, protože mě baví  psát články a dělat ankety. Jsem optimistická, krea-

tivní a ráda se směju ( někdy až moc). :D Ráda tancuju, kreslím nebo koukám na telku . Slovo nuda neznám.  Za-

tím ahoj.  

ALENA Košková 

Ahoj, jmenuji se Alena Košková a je mi 13 let. Chodím do 8.A. A víte proč chodím do školní redakce? Chodila 

jsem už na kroužek a moc mě to bavilo .Ráda píšu různé rozhovory nebo ankety. A teď něco o mně! Jsem hodně 

pesimistická,ale na druhou stranu se ráda směji. Miluju tanec a nerada počítám příklady. Doufám, že se s vámi 

brzy uvidím. Pa Alča. 



 4 

 

1/2010-2011 

Prázdninové ozvěny...nějak  rychle to uteklo 

  

David  Strnad 

Třída:8. B  

Věk:13 let 

Zájmy:Šachy,čtení knih,florbal. 

Proč jsem se přihlásil do kroužku:Protože jsem v něm byl už  vloni a moc mě to bavilo. 

Eliška Hladká 

Třída:4.B 

Věk:9 let 

Zájmy:Bruslení a tancování 

Proč jsem se přihlásil do kroužku:Protože jsem se chtěla naučit na počítači.A seznámit se s novými přáteli. 

Viktor Komárek 

Třída:9.B 

Věk: 15 let 

Zájmy:Badminton,Hudba, Pc 

Proč jsem se přihlásil do kroužku:Protože mě zajímá, jak se tvoří časopis(jako Haluza) 

Vojtěch Haluza 

Třída:9.B 

Věk: 14 let 

Zájmy:Badminton,Hudba, Pc 

Proč jsem se přihlásil do kroužku:Protože mě zajímá, jak se tvoří časopis(jako Komárek) 

Adélka Holečková 

4.B 

Zájmy: bruslení , plavání,lyžování 

Proč: líbí se mi Kamínek a chtěla bych taky něco psát .Chtěla bych být jedna z nich. Jsem tu proto,abych se něco naučila. 

Adéla Koblížková 

4.B 

Zájmy : tanec, zpěv, aerobik,čtení 

Proč: protože jsem vždy chtěla psát do časopisu a také se ráda ptám na různé otázky 

Veronika Srbecká 

4.B 

Proč: Protože bych chtěla zkusit něco nového a chtěla jsem poznat nové lidi a komunikovat s nimi 

Martin Jakubec  

4.A 

Zájmy: Fotbal,piáno 

Proč: přihlásil jsem se hlavně pro zábavu a abych  se nenudil 

Jakub Schön 

8.B 

Zájmy: čtení fantasy četby a vůbec samotná četba  

Proč: Abych si doplnil jazykové znalosti 

Markéta Michalová 

4.B 

Zájmy : školní časopis 

Proč: já jsem se přihlásila do školního časopisu, protože se mi líbí a máme hodnou paní učitelku 

Michaela Petrboková   

4.B 

Zájmy : zpěv,tanec  

Proč: bude to zajímavé a zábavné 

 

 

Širší redakce 
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Pár otázek pro: 

 našeho pana ředitele Jaroslava Skálu 
 

Je pár dní po prázdninách a my se rozhodli položit panu řediteli několik málo otázek týkajících se 

přístavby a osobních dojmů z prázdnin.Děkujeme panu řediteli za to,že si na nás udělal čas a 

ochotně zodpověděl všechny naše dotazy. 

 

1.Kdy bude stavba hotová? 
•Do prosince roku 2011, možná už po prázdninách 

2.Jaké třídy a učebny budou v nově přistavěné části přístavby? 
•9.A,9.B,Přírodopis,informatika,cizí jazyky a možná i osmé třídy. 

3.Změny ve stálé přístavbě? 
•Nové dveře a jednolavice. 

4.Kdy bude hotové hřiště a co všechno tam bude? 
•Také počítáme, že bude hotové do prosince příštího roku a nové hřiště vám nabídne skok do 

dálky,běh,sprint,horolezeckou stěnu a vše bude monitorované kamerovým systémem. 

5.Jakou známku byste  dal dělníkům za práci na stavbě? 
•To je složité, v průměru tak 3-. 

6.Co říkáte na nové učitele? 
•Jsou to ti, které jsem vybral.Už mají praxi a doporučuji chodit do školního sboru, který vede už 

osvědčená paní učitelka Zemanová. 

7.Jste spokojen s  kázní žáků? 
•ANO, až na některé výjimky ano.Pamatuji, že to bylo mnohem  horší. 

8.Líbí se vám náš časopis? 
•Ano a moc,někdy je to jediná věc, u které se opravdu pobavím. 

9.A jste spokojen s naší prací, tedy prací školních redaktorů? 
•No teď ano,ale hned, co se nakoupí vybavení, které vám vaši práci výrazně zlehčí, budu očekávat 

mnohem víc. 

10.Užil jste si prázdniny? 
•Trávil jsem většinu času ve škole. 

11.Dokázal byste  vybrat nejlepší a nejhorší zážitek z prázdnin? 
•Nejlepší byl rozhodně výlet do Telče. Probíhaly Folkové prázdniny a  opravdu jsem si to užil.A 

nejhorší se stal krátce po přívalových deštích nebo-li,přísahám, že víc vody v jedné budově jsem 

snad  ještě neviděl. 

12.Jste pracovně vytížen? 
•Dostatečně. 

13.Jak zvládáte prac. vytížení? 
•Těšil jsem se na vás,rád pracuji s dětmi. 

14.Těšil jste se na letošní školní rok? 
•Kvůli stavbě zrovna moc ne,ale moc se těším na příští rok, kdy už bude stavba hotová a budu se 

moci  plně věnovat dětem. 

 

                                                                                  Deusová,Kánská,Smolová,Košková 
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Rozhovor s paní zástupkyní Trčkovou 

Líbí se vám více funkce zástupkyně nebo učitelky? 

Ve funkci jsem krátkou dobu. Je moc brzy na to, to posoudit. 

Které předměty vyučujete? 

Vyučuji český jazyk a občanskou výchovu. 

Jaké předměty Vás bavily na základní škole? A které ne? 

Nejvíce mě bavila matematika a nejméně zeměpis, který mi nejde. 

Chtělo se Vám z mateřské dovolené zpět do práce? 

Moc, moc jsem se na vás těšila. 

Co byste chtěla změnit na naší škole? 

Zatím asi nic. 

Jste spokojená s kolektivem učitelů a dětí? 

Ano, jsem moc spokojená. Kolektiv učitelů je prima a děti jsou v rámci možností bez problémů. 

Myslíte si,  že jste ,,hodná paní učitelka“ nebo ,,přísná“ ? 

To musí posoudit děti. 

Co děláte ve svém volném čase? 

Věnuji se rodině na plný úvazek. Někdy chodím na spinning. 

Rozhovory s nově  příchozími učiteli 

Rozhovor s paní učitelkou Gennertovou 

Na naší škole jste nová. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? 

Škola je v blízkosti mého bydliště. 

Na jaké škole jste působila dříve? Proč jste odešla? 

Učila jsem na základní škole v Markvarticích. Nechtěla jsem už dojíždět. Moc se mi líbí , jak 

pan ředitel tuto školu vede. 

Líbí se vám vybavení školy? 

Vybavení školy se mi velmi líbí, i třída jak je vymalovaná, což je práce pana školníka. 

Jste spokojená s kolektivem učitelů? 

Zatím jsem je moc nepoznala, ale vycházím s nimi dobře. Děkuji jim za to, jak mi pomáhají a  

vše mi ukazují. 

Které předměty vyučujete nejraději? A o kterých si myslíte, že děti nejvíce baví? 

Myslím si, že děti nejvíce baví tělesná výchova, ale jinak mě baví vyučovat všechny předměty. 

Kdybyste na naší škole mohla něco změnit, co by to bylo? 

Jsem tady tak krátkou dobu, že bych nic neměnila. 

Myslíte se,  že jste ,,hodná paní učitelka“ nebo ,,přísná“ ? 

To se musíte zeptat dětí a rodičů. 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Péčí o domácnost a rodinu. O víkendech jezdíme společně na výlety. 
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Rozhovor s paní učitelkou Zemanovou 

Málokdo ví, že jste na naší škole „staronová“. Kde jste po tu dobu byla? 

Udělala jsem si takovou „malou“ šestiletou mateřskou dovolenou. 

Změnila se pro vás za tu dobu naše škola? 

Pro mě se škola změnila neuvěřitelně. Třídy jsou barevné, nazdobené, moderně vybavené, děti mají spoustu zájmů,  

hodby jsou plné jejich uměleckých výtvorů (všem patří  můj obdiv!), je vidět, že tu všechno „klape“. 

Které předměty vyučujete?  

Mými hlavními předměty jsou český jazyk a hudební výchova, k nim přibírám rodinnou a občanskou výchovu ve  

vé třídě a jednu hodinu výtvarné výchovy v 8.ročníku. 

Jaké předměty Vás bavily na základní škole? A které ne? 

Musím se přiznat, že mě jako učitelské dítě škola bavila hodně, nejvíce samozřejmě jazyky a „umělecké předměty“,  

nejméně oblíbený byl asi zeměpis. 

Myslíte si, že jste „hodná paní učitelka“ nebo ,,přísná“ ? 

Určitě nejsem žádný učitel – drsňák, když žáci dělají to, co od nich očekávám, pak jsem ,,hodná“. Pro mě je hlavní,  

by děti věděly, že je mám ráda a že je chci naučit co nejvíce. Když jsou aktivní, veselé a hravé, společná práce je 

potom radostnější. 

Na naší škole budete vést pěvecký sbor. Jaké s ním máte plány? 

Budu ráda, když se ve sboru sejdou príma lidičky a když naše koncerty a naše vystoupení potěší ostatní (nejen je 

jich uši, ale i srdíčko).¨ 

Chtělo se Vám z mateřské dovolené zpět do práce? 

Upřímně – nejdříve ani trošku, ale když jsem na konci loňského roku potkávala tak sympatické učitele a žáky, 

v září 

Rozhovor s paní učitelkou Procházkovou 

Na naší škole jste dříve učila. Proč jste odešla? 

Odstěhovala jsem se, takže bylo pohodlné nastoupit na školu v místě bydliště. 

Změnila se za tu dobu pro Vás naše škola hodně? 

Určitě, udělala na mě ohromný dojem. 

Na jaké škole jste působila dříve? A proč jste odešla? 

Na ZŠ v Jílovém. Důvodů mého odchodu bylo více, pocítila jsem potřebu změny, chtěla jsem zrušit každodenní 

stereotyp, poznat nové lidi a naučit se nové techniky učení. 

Jste spokojená s kolektivem učitelů a dětí? 

Jsem a myslím si, že budu i nadále, je moc brzy to posoudit. Doufám, že nové vztahy budou dobré. 

Které předměty vyučujete? 

Původně jsem vyučovala zeměpis a ruštinu, pak jsem si přidala angličtinu a zde mi přibyla výtvarná výchova 

v 9.ročníku (bohužel). 

Kdybyste mohla na naší škole něco změnit, co by to bylo? 

Je brzo hodnotit, ale kdybych mohla mávnout kouzelným proutkem, dodělala bych přístavbu, rozšířila hřiště a udě-

lala více kabinetů pro učitele.  

Myslíte si, že jste „hodná paní učitelka“ nebo ta „přísná“? 

Doufám, že nejsem hodná příliš J Ráda bych měla s dětmi hezký vztah. 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Přála bych si ho trávit pohybem, ráda chodím na výlety, tancuji latinsko-americké tance (zumba), čtu, zpívám, ráda 

posedím s přáteli. Realita je jiná – uklízím a starám se o zahradu a o dům. 
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Rozhovor s paní učitelkou Esatiovou 

Na naší škole jste nová. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? 

Protože jsem ji sama absolvovala, na Kamenické jsem celý život vyrůstala, znám prostředí i celý kolektiv. 

Líbí se vám vybavení školy? 

Ano, jsem s ním spokojená. 

Jak jste spokojená s kolektivem dětí a učitelů? 

Jsem. 

Které předměty vyučujete nejraději? A o kterých si myslíte, že děti nejvíce baví? 

Nejraději vyučuji český jazyk a výchovy, které nejvíce baví i děti. 

Kdybyste na naší škole mohla něco změnit? Co by to bylo? 

Na tuto otázku bych potřebovala více času J 

Jaké předměty vás bavily na základní škole? 

Český jazyk a hudební výchova. 

Myslíte si, že jste „hodná paní učitelka“ nebo ta „přísná“? 

Ta nejhodnější! 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Vařím a uklízím J 

Anketa s učiteli 
7 otázek 7 učitelů 

…aneb vše,co by vás mohlo zajímat…. 

Otázky: 

1)Vycestoval(a) jste o prázdninách někam za teplem??? 

2)Vyšlo vám na dovolené počasí??? 

3)Stala se vám o prázdninách nějaká veselá příhoda??? 

4)Jakým způsobem jste relaxoval(a) a odpočíval(a)??? 

5)Postihly vás nějakým způsobem povodně??? 

6)Vykonával(a) jste o prázdninách nějaké letní sporty??? 

7)Jak jste se těšil(a) zpátky do školy??? 

MGR.Kilianová: 

1)Ano, jela 
jsem do Itálie 

2)počasí bylo super 

3)ne vždy a vše pohodě 

4)četla jsi knížky 

5)naštěstí ne 

6)ano, běhání,posilování 

ING.Andrlík 

1)ano 

2)naprosto 

3)kufrování (bloudění) 

4)pohyb a potápění 

5)ano 

6)ano 

7)tak jako všichni 

MGR.Skálová 

1)jestli myslíte k moři,tak ne 

2)dokonale 

3)ne 

4)cestovala jsem,poznávala nové věci,hodně četla,ale 
také uklízela apod. 

5)ano, měli jsme zatopený sklep 

6)turistika,plavání,jízda na kole a aquaerobik 

7)docela ano, ale už se těším na prázdniny  
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MGR.Zemanová 

1)ano, byla jsem v Německu pod stanem a navštívili jsme Legoland 

2)museli jsme odjet o den dříve,zastihla nás bouřka a vichřice 

3)spíš smutná,ztratil se nám ze zahrady pes,kterého jsme celý srpen hlí-
dali rodičům 

4)to neznám 

5)pocházím z Liberce a někteří naši příbuzní z Chrastavy měli naštěstí 
jenom menší problémy 

6)plavání, běhání za dětmi 

7)když už bylo jisté, že prázdniny skončily,byla jsem samozřejmě natěše-
ná na nové žáky 

Mgr. Havlíčková 

1)Ano, vycestova-
la.Norsko,Chorvatsko,Dánsko,Polsko :D 

2)Norsko bylo chladné jako na podzim, 
v Chorvatsku naopak azuro. 

3)Veselé příhody byly a bylo jich hodně 

4)ano relaxovala, aktivně a sportem 

5)Nepostihly 

6)Vysokohorská turistika, plavání,kolo,brusle…….a 
opalování  :D 

7)Ke konci srpna už jsem se těšila,ale teď bych chtěla 
zase prázdniny 

Mgr. Trčková 

1)Letošní prázdniny ne 

2)Ale ano 

3)Nic mě nenapadá 

4)opalováním na zahrádce a hraním se svými 
dětmi a čtením 

5)Ne nepostihly 

6)hraní volejbalu 

7)moc :D 
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1. Otázka: Jak jste si užili prázdniny? 

2. Otázka:  Kde jste byli? 

3. Otázka: Vyšli Vám prázdniny podle vašich představ? 

   Anketa se žáky  

Veronika Chmelíková 4. A 

       Super byla jsem na dovolený 

       V Hurghádě (EGYPT) 

       Docela jo 

       Naštěstí ne 

Eliška Benešová 4. A 

      Myslím že  jsem si je užila hod-
ně 

      U moře s rodičema a na chalu-
pě 

      Ano J 

      Ne, Nestal 

Martin Jakubec 4. A 

       Jo bylo to dobrý 

       Byli jsme hodně u babiček, 
v Německu, na koupálku ATD… 

       Trochu jo 

        Mně ne ale bráchovi jo 

Petr Walach 4. B 

       Docela dobrý 

       Na táboře 

       No zas tak moc ne 

       Nééé J 

Adéla Koblížková 4. B 

      Skvěle 

      U moře na ostrově KOS 

      Noo Ano… 

      Ne naštěstí 

 

Veronika Srbecká 4. B 

Byly super 

Na výletech třeba Belveder 

      Jo… 

      Ne…. 

 

Zdeněk Trojan 3. B 

      Dobrý J 

      Doma a na výletech 

      Hm… Docela jo 

      Asi néé J 

8. Nikola Motyčková 3. B 

Dobře 

U babičky 

Ehmmm..  jo 

Přelítla jsem přes kolo a mam 
díru v břiše 

9. Lukáš Vlček 

Bezva 

Ve Španělsku 

Jo 

Ne 

10. Jakub Líbal 

Dobře 

V Dinoparku 

Trochu 

Nee.. 

11. Adéla Jelenová 

Dobře 

Nikde 

Jo 

Jo 50× 

12. Adéla Bartáková 

Super 

V Chorvatsku 

Jo 

Nee 
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Nejkrásnější zážitek o prázdninách  

O prázdninách jsme se vydali na výlet do Jihočeského kraje. Nejvíce se mi líbil, zámek Čer-

vená Lhota. Když jsme přijeli na místo, bylo tam hodně návštěvníků, až jsme se báli, že už 

nás nepustí dovnitř, ale naštěstí jsme se ještě vešli. V zámku to bylo moc hezké. Povím vám, 

co se kdysi odehrálo na zámku. Prý tam kdysi  sídlil nějaký šlechtic, který se hodně věnoval 

náboženství. Jeho žena měla už dost jeho modlení, tak jednou vzala všechny jeho knihy a 

chtěla je vyhodit z okna ven do bouřky.Silný vítr ji však smetl  i s těmi knihami a žena po pá-

du na vnější zdi zámku zanechala hříšnou krev.Tu krev se pak marně snažili odstra-

nit,přetřeli tedy zámek na červeno a od té doby se zámku říká Červená Lhota. 

(napsala Markéta Předotová ze 6.A) 

Jeli jsme navštívit hrad Kuks. Od začátku se mi tam moc nechtělo ,ale překonala jsem to. 

Byli jsme v bývalé lékárně. Měli tam různé staré léky,peníze atd. Zaujal mě ten starý náby-

tek ,stoly,židle apod. Po prohlídce lékárny jsme se šli podívat na kopie soch .(Ty staré zniči-

la voda). Vypadaly zvláštně. Nejvíce mě tam zaujala podoba člověka lakomého. Po prohlíd-

ce soch jsme se šli podívat na vinné schody .Prý o slavnostech tam teče víno. Ale tekla je-

nom voda. Po hodinové prohlídce jsem si uvědomila, že nemáš sou-

dit věci ,jak vypadají, ale jaké jsou 

uvnitř. 
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VZPOMÍNKA NA DEN 11.ZÁŘÍ 2001 

Věříme,že den 11.září zůstane v paměti lidí navždy.V tento den si připomínáme tragickou 
událost,která se odehrála ve Spojených státech amerických a změnila tak pohled na všechny 
teroristy po celém světě.Unesením a pádem letadel byly spáchány teroristické útoky na něko-
lik významných amerických budov,ve kterých zemřelo 2 993 lidí.Vzdáváme úctu záchraná-
řům,kteří se odvážně vrhali do hořících domů a cestujícím letu United Airlines č. 93 kteří se 
jako jediní vzbouřili proti teroristům a obětovali své životy,aby tím zachránili ty,kterým byl 
útok určen.Tento článek je věnovaný právě těmto obětem,kterým se toto datum stalo osud-
ným. 

Tereza Deusová 

Chvilka ze sportu: úspěchy sportovců v roce 2010  

Důležité události ve sportu 

DOBA 

KONÁNÍ 

MÍSTO 

KONÁNÍ  

DRUH 

SPORTU 

DRUH 

TURNAJE 

 VÍTĚZOVÉ 

11.6-11.7 J.A.R Fotbal MS Španělé 

7.-23.5 Německo Hokej MS Češi 

9.-12.9 Portugalsko Veslování ME Ondřej 

Synek-ČR 

21.6-4.7 Anglie Tenis-

Wimbledon 

Šampionát Rafael 

Nadal,Serena 

Williamsová 

23.9-3.10 ČR Basket-ženy MS 2. Místo ČR 

 

                                                                         Zdroj:wikipedia.cz 

                                                                          Smolová,Deusová 
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Bufet 

Veronika Andršová 

Jestliže chceš zdravě svačit, do kiosku můžeš skočit. 

 

Zdravé jídlo k svačině, 

v kiosku kup jedině. 

 

Kupuj si sváču v kiosku nadále, 

 jinak budeš mít namále. 

 

Veronika Desenská 

V našem školním bufíku, 

 pomůžeš jídlem pupíku. 

 

S plným břichem líp se učí, 

korunu ti někdo půjčí. 

 

Jejich ceny mírné jsou, 

od hladu ti pomůžou. 

 

Marie Vítková 

Pěknou Bagetu najdeš v našem bufetu. 

Máš bufet ve škole a hned je ti vesele. 

Když máš hlad, něco dobrého v bufetu si dáš. 

V našem školním bufetu, kup si dobrou bagetu. 

 

Milan Chmelík 

Když máš velký hlad, 

v bufetu se stav. 

 

Máš to hnedka za rohem, 

vyjdeš s plným batohem. J 
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Upoutávka na 2. číslo 

V příštím čísle se kromě oblíbených anket se žáky a učiteli můžete těšit např. na:  

rozhovor s děčínskými ligovými basketbalisty  - profesionály nebo na povídání o tra-

dičních i netradičních sportech a také na oblíbenou stránku zábavy – křížovky, kvízy, 

vtipy a spoustu dalších.  


