
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Milí čtenáři, 
 
jsme velmi rádi, že jste zůstali věrni našemu časopisu a pořídili si jeho nejnovější číslo. 

Přinášíme Vám již tradičně příspěvky jednotlivých tříd, tak jak byly zaznamenány třídními 

učitelkami a učiteli nebo samotnými žáky. 

 

Obvykle vychází časopis Oko na konci školního roku. V tomto směru je následující číslo 

pravda trošku netradiční. Stejně jako například takoví silničáři, i my jsme si chtěli dát náležitě 

záležet a přípravě jsme věnovali velkou péči. A stejně jako silničářům se nám ty termíny 

poněkud protáhly. Tady ale veškerá podobnost končí. Stavitelé dálnic se dál budou potýkat s 

ekology, ale nám to drobné zdržení mimoděk přineslo přidanou hodnotu. Díky četbě 

následujících stránek na nás zavane dech nedávné minulosti, na kterou jsme možná už trochu 

zapomněli. Tak si ji tedy pojďme připomenout ... 

 

Mgr. Petr Skalský, šéfredaktor časopisu 

 

 

 



 

Rok změn a proměn 

Školní rok 2017 / 2018 je možné nazvat rokem velkých změn a proměn.  

Od 1. srpna byl po úspěšném konkurzním řízení jmenován ředitelem školy Mgr. Michal Kapoun. 

Jako své zástupce si zvolil Mgr. Jaroslavu Zámostnou a Mgr. Miroslava Krále. Vedoucí 

vychovatelkou ve školní družině se stala Jana Schönová.  

Již během prázdnin se ve škole začalo s úpravami. Výčet nebude určitě úplný, ale připomeňme 

alespoň to nejdůležitější: vyklízení, malování, budování nových kanceláří, zlepšení estetického 

vzhledu interiéru, instalaci barevných polepů, úpravu zeleně v areálu školy, vyčištění školního 

hřiště…  

Poděkování patří všem, kteří pomáhali nejen o prázdninách, ale i v průběhu celého školního 

roku.  

Škola se zapojila i do projektu Šablony. V rámci tohoto projektu pracují ve škole kluby deskových 

her, žáci mohou chodit na doučování, začal pracovat i čtenářský klub.  

Učitelé se zúčastnili vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností a na 

problematiku inkluzivního í vzdělávání.  

Sborovna a tři odborné pracovny byly vybaveny novými projektory. 

 

Na konci tohoto čísla si můžete prohlédnout i několik fotografií.   

 

Mgr. Jaroslava Zámostná 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ŠKOLNÍ DRUŽINA 

MISS ČARODĚJNICE 

     

    Ve školní družině pořádáme každý rok soutěž ,,Miss čarodějnice“ a letos se konala v pátek 20. 4.  
   Do soutěže se přihlásilo 28 čarodějnic. Všechny měly krásný kostým a některé ,,přiletěly“ i na 
koštěti. Každá čarodějnice měla předvést před porotou a diváky svá nacvičená vystoupení např.: 
taneční (i kolektivní), scénku či předvést kouzlo. Soutěžící mohly získat :  
1) Cenu poroty, 2) Cenu diváka, 3) Cenu za nejlepší kostým, 4) Cenu za nejlepší vystoupení. 

Cenu poroty získali:  

1. místo – Berenika Jančáková (Kiki) 
2. místo – Tereza Štraubová (Tyki) a Ronja 

Jančáková (Liki)  
3. místo – Rozárie Libešová (Pavoučice) 
4. místo – Anna Herdová (Samanta) 
5. místo – Lukáš Mráz (Ron) 

Cenu diváků získala:  

      Pavla Matyášová (Alexandra)  

Cenu za nejlepší kostým získaly: 

      Eliška Kotková (Justýna) 

      Sára Kratochvílová (Rozcuchaná Zloba) 

Divákům se také líbila pečlivě a poctivě nacvičená taneční vystoupení soutěžících čarodějnic. 

Cenu za nejlepší taneční vystoupení: 

1. místo – Berenika Jančáková, Ronja Jančáková a Tereza Štraubová 

2. místo – Barbora Vlachová a Adéla Nováková 

3. místo – Pavla Matyášová 

Všechny čarodějnice, které se do soutěže přihlásily, 
dostaly Účastnické listy a sladkosti, vítězky získaly 
věcné ceny a diplomy. 

Velké poděkování patří děvčatům z šestých tříd za 
pomoc a spravedlivé rozhodování v porotě. 

Tato soutěž má ve ŠD již několik let tradici a děti se na 
ni vždy velmi těší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.A 

Úspěšně jsme prožili první rok a zažili spoustu legrace. 

Podívejte se na některé akce, kterých jsme se v průběhu 

roku zúčastnili...

 

 

  

 

  

  

Měsíc náborů – září 2017 a květen 2018  
 

Exotické ovoce 26.1.18                  Nocování ve škole 31.10.17 
 

Zoo – vánoční stromeček plný         Beseda ve školní  

dobrot  4.12.2017        knihovně 12.2.2018 
      



1.B 

… byli jsme u toho také. 

 

Měsíc náborů 27.9.17 Halloween 31.10.17 
 

 

ZOO-vánoční stromek 4.12.17 Mikuláš 5.12.17 

 

Exotické ovoce 26.1.18 Veselé zoubky 6.2.18 
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2.B 

 
 

 

  



2.C 
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Strašidelné vyučování   Celé Česko čte dětem 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

Výtvarná výchova   Na hradě Bradě 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Čertovská třída                            Aprílové vyučování 
  



3.A 
Návštěva Planetária 
Do Planetária jsme jeli autobusem. Když jsme přijeli do Teplic, hned jsme se nasvačili. V Planetáriu 
jsme se v šatně svlékli a sedli jsme si do pohodlných sedadel. Přišel pán, který se nám představil a 
začal nám vyprávět o Sluneční soustavě. Zeptal se nás, jestli se chceme na něco zeptat. Bylo toho 
dost, co nás zajímalo. Zopakovali jsme si všech osm planet. Pán nám o všech podrobně vyprávěl. 
Dozvěděli jsme se, proč se bývalá planeta Pluto mezi planety již nepočítá. Ukazoval nám také 
souhvězdí, např. Orion, Býk, Velký vůz, Malý vůz atd. Zjistili jsme, že každá planeta má jiný počet 
měsíců. Např. planeta Jupiter jich má asi šedesát, Venuše a Mars nemá žádný. Některé měsíce planet 

jsme i viděli. Zajímavé 
pro nás bylo, když jsme 
tam viděli postupné 
stmívání oblohy až do 
úplné tmy. Nakonec 
jsme se rozloučili a 
odjeli zpět do školy. 
Bylo to moc hezké 
dopoledne.                                                                                                                 
Anna Herdová, Jitka 
Laňová, Matyáš 
Červinka 
 

 

Naše škola v přírodě 

Do školy v přírodě jsme jeli 22. dubna. Místo se jmenovalo Poslův mlýn. Bydleli jsme v útulných 
chatkách, pokojíčky byly menší, ale nám to nevadilo. Spali jsme po třech, čtyřech a po šesti. Byla 
s námi také třída 3.C a několik dětí ze 3.B. Každá skupina měla svoji paní vychovatelku. Naše se 
jmenovala Mirka. Byla hodná. Zúčastnili jsme se táborové hry s názvem Panemu. Museli jsme si 
každý nazdobit bílé triko. U ohniště jsme se naučili svůj pokřik a Panemskou hymnu. Pak jsme 
společně nastoupili, bylo nás celkem jedenáct krajů ze tří základních škol. Každý kraj měl svoje číslo, 
název a barvu. My jsme byli kraj první, který měl oranžovou barvu a nazýval se Stavitelství. Každá 
skupina dostala svoji vlajku. Po čtyřech dnech se konalo slavnostní ukončení a vyhodnocení soutěží. 
Za odměnu jsme šli večer na diskotéku. Moc se nám líbila, byla jako opravdová pro velké. V polovině 

týdne jsme šli s paní 
učitelkou na 
celodenní výlet. Byli 
jsme se podívat na 
hrad Bezděz a 
odpoledne jsme 
navštívili muzeum 
Čtyřlístek, kde jsme si 
koupili něco na 
památku. Ze školy 
v přírodě jsme si 
přivezli hezké zážitky a 
vzpomínky.                       

Adéla Corradini , 
Vanesa  Mašková  

  



3.B 
Velikonoční tvoření v 

Zubrnicích 

 

Pekli jsme jidáše, pletli 

pomlázku, vytahovali 

jezerní sítinu a pak s ní 

zdobili kraslice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtulník ZS Ústeckého kraje 

Víme, že létá k závažným případům, hlavně mimo Ústí nad Labem, víme, 

co znamenají červená srdíčka na přilbách záchranářů, víme, že se musí 

před každým letem posádka vážit a dle toho doplní palivo, víme, že 

vrtulník má dva samostatné motory…….Víme, že práce záchranáře, pilota 

i lékaře tohoto vrtulníku je velmi náročná. Děkujeme, že pomáhají 

zachraňovat lidské životy. 
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4.A 

 
     V letošním školním roce se náš kolektiv 24 žáků rozrostl o 2 nové spolužačky a 1 spolužáka: Terku 

Vorličkovou, Elišku Novou a Davida Szalka, takže jsme letos „utržili“ prvenství co do počtu žáků ve třídě. 

Naše třída se tedy skládá z 27 žáků, třídní učitelky a asistentky pedagoga. 
Jak jsme naše nové spolužačky a spolužáka na začátku vnímali a nyní vnímáme jsme napsali několika 

větami: 

 

Na začátku školního roku k nám přišla dvě děvčata – Terka a Eliška. Terka byla ze začátku tichá, ale po pár 

dnech si na nás zvykla a začala být normální. A málem bych zapomněl na Davida, který k nám propadl. Je to 

fajn kluk. Sice mě občas naštve a občas se s ním trošku pošťuchuju, ale jinak dobrý. Eliška na začátku byla 

tichá a ze začátku tu školu flákala, ale dnes se už snaží a je to trochu lepší. Díky holkám a Davidovi je nás ve 

třídě 29 i s učitelkou a asistentkou. 

                                                                                                                                                      Jakub Kubíček 

 

Když přišla do třídy poprvé Terka Vorličková a Eliška Nová, tak na mě působily sympaticky. U Terky jsem si 

myslel, že je chytrá, a také je. Eliška moc chytrá není, ale to nevadí, protože důležitá je duše. 

                                                                                                                                                        Ondra Novák 

 

Tento rok k nám přišli dvě nové žákyně. Byly to Tereza Vorličková a Eliška Nová. Ze začátku jsem si 

myslela, že k nám nezapadnou, ale zapadly. Zjistila jsem, že Terka je milá a vtipná. Eliška se ze začátku moc 

neučila, ale potom už ano. Když se moc neučila, tak jsem si říkala, že se jí budu snažit pomoci a ona chtěla, 

tak jsem jí pomáhala a potom dostávala lepší a lepší známky. Ze začátku jsem si říkala, že se s nimi 

kamarádit nebudu, ale zjistila jsem, že kamarádit s nimi má cenu, takže se kamarádím s oběma. 

                                                                                                                                                 Johana Dunovská 

  

A jak příchod do naší třídy vnímala nově příchozí Terka? 

 

Když jsem přišla do téhle školy, myslela jsem si, že mně ve třídě nikdo nebude mít rád, ale postupně jsem se 

skamarádila. Myslela jsem si, že Majda bude nafrněná, jenže jsem pak šla se Zůzou a Majdou ven a zjistila 

jsem, že je Majda super holka. Myslela jsem si, že je Míša kvůli něčemu smutná, protože se tak tvářila, ale je 

super. 

                                                                                                                                                Tereza Vorličková 

 

 

 

 

    

     

                                                             

  

 

  

 

 
  

...nové žákyně                                         

…třída při práci 



4.B 

Přesazujeme květiny.                                                              Naši fotbalisti nás úspěšně reprezentují.  

Rádi sportujeme.                                                       Pracujeme ve skupinách i na tabuli. 

Děláme referáty. 

    Naše třída 

          Máme tu hodně kluků,   Kluci rádi sportují 
    jsou rychlí jako když   holky rády lyžují 
    střelíš z luku.    Na výlety se školou se těšíme, 
    Naopak je tu málo holek,  doufáme, že se zlepšíme. 
    Je na ně však spoleh. 
 

 



      4.C 

Ohlédnutí 4. C za školním rokem 2017/ 2018 
 

                  V září jsme se sešli v počtu 12 chlapců a 12 děvčat.  Od září do začátku prosince 

probíhalo školní dění u nás ve třídě celkem běžným způsobem a nic mimořádného co by stálo za 

zmínku se neodehrálo. Nedocházelo ani k velkým změnám v kolektivu, takže všichni už věděli co 

od koho očekávat. V měsíci prosinci jsme si vyučování zpestřili v „ čertovské škole“ a vánoční 

besídkou s předáváním dárků. Ke konci zimy převzala vyučování ve třídě paní učitelka Milena 

Kupcová, která nahradila stávající třídní učitelku Janu Hubáčkovou, která delší dobu pro nemoc 

chyběla. Jaro probíhalo standardně, bylo však obohaceno o cyklistickou přípravu, kdy třída 

absolvovala několik lekcí v cyklistické teorii na téma „chování v silničním provozu“ na dopravním 

hřišti v Krásném Březně. Ke konci školního roku by měl proběhnout školní výlet do IQ parku v 

Liberci, který bude zaměřený na rozvoj logického myšlení a ověření dosud získaných poznatků. 

Zároveň se stane jakousi předzvěstí začínajících prázdnin, jak to u třídních výletů koneckonců bývá. 

 

                                      

 

                                                                                                    Jana Hubáčková a kolektiv žáků 4. C 
 

 

 

 

 



5.A 

 

 

 

 

  

Recyklohraní - květen 2018 (Pč) 

Přírodověda hravě a zábavně - projekt 
3D model Přírodní biotopy - květen  
2018 

 

Učíme se venku - detektivní literatura 
pro děti - květen 2018 (ČJL) 



5.B 

 

Prolog   

Zdravím vás. Ahoj. Já jsem třída. Ano, vlastně obyčejná třída. Místnost 1202, působiště 5.B od 

tohoto školního roku. A chci vám něco říct.  

Zvědavost 

No to víte, že jsem byla zvědavá, koho to vlastně budu hostit. Ještě jsem si trochu lízala rány po 

bývalé devítce (ten otisk rajčete nad věšáčky mě tak svědí, ani nevíte jak). A pak, první školní den, 

dorazili. Zvědavě se rozhlíželi a stejně tak jsem si je prohlížela i já. 

Očekávání 

Jsou malí. Zatím. Někteří jsou trochu živější a někteří raději sedí a povídají si. Byl to pro ně očividný 

nezvyk, že na ně už neustále nedohlíží paní učitelka, že od teď mají dozory na chodbě. S touto 

zdánlivou volností si zpočátku příliš nevěděli rady. Ale nakonec na to přišli. Stejně jako ti před nimi 

a stejně jako na to přijdou ti, kteří dorazí po nich. Proto také chodí k nám. Aby se naučili toto a 

mnohé další. 

Učení 

A bylo se čemu učit. Někomu to šlo lépe a někdo si při výuce podrobně prohlédl mou podlahu i 

strop. Občas se něco o přestávce poškodilo. Věšáčky svědily dál. Ale hlavně probíhala výuka. Děti 

se učily správně psát, počítat, poznávat přírodu, minulost našeho státu, pronikaly do tajů 

angličtiny, informatiky, často zpívaly nebo kreslily. A komu nešlo ani jedno, ten se alespoň o 

přestávce a tělocviku proběhl. 

I když třídní kolektiv v průběhu roku opustil Petr, i když odchází Mariam, já, 1202, na ně a na 

ostatní nezapomenu. Mám je ráda. 

 

  

Hodina angličtiny - Halloween Vánoční besídka 



5.C 

 

Školní divadlo 5.C  
 

Každý čtvrtek se někteří žáci z 5.C schází před vyučováním a nacvičují divadelní hru Otcovo 

dědictví. 

V červnu chceme divadlo zahrát našim rodičům a spolužákům z nižších ročníků. 

Velký dík patří mamince jedné žákyně paní Jarmile Hejdukové, která nám z Městského divadla 

opery a baletu zapůjčila kostýmy. 

 

 

 

 

Nácvik divadla 

 

Každý týden ve čtvrtek, 

trénujeme začátek. 

Už jsme v půlce konečně, 

trénujeme společně. 

Za chviličku bude konec, 

pak zazvoní krásně zvonec. 

Příští čtvrtek další hraní  

a pak bude představení. 
 



6.A 

Medailonek 6.A 

 

Říká se, že třída 6.A je jedna ze sportovních tříd, tak se pojďme přesvědčit, zda je to pravda. 

 

V 6.A umí všichni žáci plavat, ale pouze jeden z nich plave velmi 

rád a velmi často. Jmenuje se Jakub Matyáš a na plavání chodí tři roky, 

z toho dva roky plave závodně. Vydrželi byste 45 minut jen plavat? Já 

asi ne. Přiznám se, že bych se dříve asi utopila. Představte si, že Jakubův 

trénink trvá celých 75 minut a z toho 45 minut jen plave. Zbývající čas 

tráví rozcvičkou ve vodě a hraním her. Sport ve vodě ho zkrátka baví. 

 

Další dva členové 6.A hrají basketbal za BK Sluneta Ústí nad 

Labem, jsou to Mikeš a Paty, tedy přesně 

řečeno Martin Mikšovský a Adéla Patočková.  

 

Martin hraje basketbal už šestým 

rokem. Líbí se mu, když se svým týmem 

sklízí úspěchy. K basketbalu ho přivedla 

maminka. 

 

Adéla před basketbalem závodně 

plavala, ale musela tento sport ukončit, a tak si vybrala basket. Proč? 

Sportuje se super partou lidí, s kterou se i kamarádí. 

 

Tomáš Valenta má sportovních koníčků několik. Tři roky se 

věnoval florbalu, který ale poté vyměnil za rybářský kroužek, kam 

chodila jeho sestřenice. Ve volných chvílích zkouší i parkour. Je to 

fyzická aktivita založená na překonávání všech překážek, které se na 

cestě z jednoho do druhého bodu vyskytnou. Parkour je formou tréninku pro útěk.  

Takový Tomáš Laibl hrál dva roky hokej.  

 

V současnosti raději prozkoumává různé programy na 

počítači, nejvíce se věnuje kreslení. Navštěvuje na naší škole 

také kroužek deskových her. 

 

O hokeji už tu byla 

řeč. Víte, kdo ho hraje 

s dvacítkou na zádech? Přece 

Filip Mareš, nenápadný kluk 

v brýlích. Původně hrát hokej 

vůbec nechtěl, ale táta ho 

přemlouval. Dnes je Filip 

rád, že tátu poslechl, protože 

hraje levého obránce za HC 

Slovan Ústí nad Labem již 

9 let.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jestlipak víte, kdo je Meli? Závodně tancuje již čtyři roky v taneční skupině juniorek STK 

Gebert a jmenuje se Eliška Melicharová. Tančí ráda, protože ji baví soutěžit a je ve společnosti 

„dobrých lidí“, jak sama tvrdí. 

 

V 6.A máme také dvě 

gymnastky, jsou to Karolína 

Kavová a Anežka Mudrová. Obě 

se věnují závodně gymnastice 

v oddílu USK Slávie Ústí nad 

Labem. Baví je chodit na závody 

a cvičit.  
 

Adéla Plachá se už 3 

roky věnuje jízdě na koni. 

Pravidelně jezdí až do Hradišťku 

u Sadské, kde navštěvuje 

Jezdeckou školu Equus Kinský. 

Jezdí na koni, který se jmenuje 

Bukefalos Hector Van Ravenbos 

nebo na kobylce Medianě Kinské. Už jen zapamatovat si taková jména svědčí o tom, že jí to 

opravdu baví.  

 

Říká se, že to nejlepší je vždy na konci. Posuďte sami. Sport, který je v 6.A zastoupen 

největším počtem žáků, je fotbal. Filip Eisner, Petr Kubín, Štěpán Kužel, Jakub Tomšík a Jan Turek 

hrají za FK Ústí nad Labem. Daniel Zajan hraje za FK Chuderov. Fotbal kluky baví a proč?  

 

Filip: „Fotbal mě baví, 

protože chci vyhrávat, dávat 

góly a chci jednou vyhrát Ligu 

mistrů a být v reprezentaci. 

Hraji na postu stopera.“ 

Petr: „Fotbal mě baví 

kvůli střílení gólů.“ 

Štěpán: „Fotbal mě 

baví, protože tam mám spoustu 

kamarádů a rád střílím góly.“ 

Jakub: „Fotbal mě baví, 

protože chci vyhrávat a 

získávat různé trofeje a 

dosáhnout co nejvíce úspěchů.“ 

 

Honza: „Fotbal hraju od čtyř let, protože odmalička miluju míč. Hraju v obraně.“ 

Dan: „Fotbal mě baví, protože je to kolektivní sport.“ 

 

Jediný, kdo neholduje sportu, je Safija Tulešova, ale zato nádherně maluje. Je právě tou 

výjimkou, která potvrzuje pravidlo. 

Tak to je dostatečně sportovní třída 6.A. 
 

  



6.B 
JEDEN ZA OSMNÁCT A DRUHÝ BEZ DVOU ZA DVACET 

 

  My jsme žáci 6.B, snažíme se nebýt černou ovcí školy, ale nejsme ani žádní andílci. Naše třída se zdá být 

normální, ale jak se říká: „Zdání klame.“ Nebo: „Nesuď knihu podle obalu.“ Vztahy mezi děvčaty a chlapci 

nejsou ideální. Čistě mezi námi: „Co se škádlívá, to se rádo mívá.“ Děvčata si myslí, že kluci mají v hlavě 

piliny. Ti zase při zlobení dívek prosazují teorii, že kdo vytrvá, vyhraje. Hádky však neprobíhají věčně, každé 

trápení má svou mez. 

   Žádný učený z nebe nepadá a chybovat je lidské, jak často slýcháme z úst našich učitelů. Při skupinové 

práci jsme motivováni heslem: „Víc hlav, víc ví.“ A když zrovna nemáme svůj den, jsme povzbuzováni 

výroky: „Chybovat je lidské a vše má svůj čas.“ Tolikrát jsme slyšeli větu, že opakování je matkou 

moudrosti, až už tomu sami věříme. 

   Na zápisy si potrpíme, a když něco škrtneme, omluvíme to větou: „Papír snese všechno.“ V některých 

předmětech získáváme špatné známky, sebekriticky musíme zhodnotit - jaká práce, taková odměna. V 

matematice jsme víc na koni, protože razíme heslo: „Dvakrát měř a jednou řeš.“ Při tělocviku se nás snaží 

zocelit, chceme věřit obratu: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ A to by nebyla naše učitelka, kdyby nám denně 

neopakovala, že kolik jazyků známe, tolikrát jsme člověkem.“ 

     Třídní „pančelka“ se mnohokrát při řešení sporů musela obrnit trpělivostí. Někdy ani ona není na takové 

případy kovaná, pak nás alespoň straší moudrem: „Lež má krátké nohy, daleko nedojde.“ Vážíme si rad 

všech učitelů, oni to však vidí jinak. Často slýcháváme, že nám jdou jejich doporučení jedním uchem tam a 

druhým ven a že hrách na stěnu házejí. Ústní zkoušení jsou pravidelně komentována promluvou: „Leze to z 

vás jak z chlupaté deky.“ Marně se nás kantoři snaží varovat, že vše musíme umět, jako když bičem mrská. 

     Učitelé by na nás měli být hrdí, když pěstujeme přátelské vztahy i během písemných testů. Vždyť ve dvou 

se to lépe táhne. Ale to už jsme zase na začátku, protože vrána k vráně sedá a jeden je za osmnáct a druhý bez 

dvou za dvacet.       (E. Zítková, P. Pražáková, N. Reichlová) 

 

 

 

  



6.C 

     Naše třída 6.C je veselá parta. Držíme při sobě, máme smysl pro legraci a když je třeba, umíme 
se o svůj smysl pro humor a schopnost bavit se, podělit s druhými. 

     Na vánoční akci jsme si připravili starou známou pohádku O perníkové chaloupce, ale takovou, 
jaká by mohla být v současnosti. Ne, že by to nebyla práce, ale zároveň nás nácvik bavil a hodně 
jsme se při něm nasmáli. Výsledek mohli diváci posoudit sami. Nás herce potlesk o úspěchu 
přesvědčil a pobídl k další činnosti. 

     K Jarnímu koncertu jsme také přispěli svou troškou do mlýna. O mlýnu to sice nebylo, ale 
pohádka o dohazovačném úředníkovi, u kterého se postupně vystřídalo několik pohádkových 
bytostí, se divákům líbila také. 

     Těšte se na další školní akce, my se těšíme také.  

 

  



7.A 

Naše třída 7.A, 
to je třída nezbedná. 

O přestávkách zlobíme, 
věřte, že to umíme. 

No a třídní Hanička 
loví nervy z kyblíčka. 

 

V hodinách je často dřina, 
někdy ale bývá psina. 
Mozek jede, co to jde, 
často však nic nenajde. 
Tak když něco nevíme, 

taháky se brodíme. 
 

Letošní rok nebyl lehký, 
nejsme ale kytky křehký. 
Kdoví, jaké výzo bude, 

tohle ale řeší všude. 
Příští rok snad zaberem, 

všechnu moudrost sežerem. 
 

Učitelé naši drazí, 
snad už Vás nic nerozhází. 

Mějte s námi trpělivost, 
projevte svou dobrotivost. 

Slibujeme na svou duši, 
že k Vám nebudeme hluší. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.B 



Naše třída 7.B a třídnické hodiny 
 

 V letošním školním roce se kolektiv naší třídy začal pravidelně scházet při 
třídnických hodinách. Konaly se jednou za měsíc nejčastěji v pátek ráno. 
 Paní učitelka třídní má pro nás připravené aktivity, pokaždé jiné. Každé setkání 
zahajujeme tzv. „měřením nálady“ - každý si stoupne pod určitého smajlíka podle toho, jak 
se cítí a chvilku si o své náladě povídáme ve skupince a pak všichni dohromady. 

Za zmínku určitě stojí setkání zaměřené na dobré a špatné vlastnosti. Každý z nás dostal 
čtvrtku, na kterou jsme si obkreslili obě ruce. Do jedné ruky jsme doplnili naše dobré 
vlastnosti a do druhé ty špatné. Všechny ruce jsme si vzájemně ukázali a ještě chvíli si 
povídali. Většinou jsme na sobě našli více špatných vlastností než dobrých. 
 Další část hodiny spočívala v tom, že nám paní učitelka na nástěnku připravila 
plakátek, na kterém byl start a cíl a trasa na čtyři týdny do další třídnické hodiny. Na startu 
jsme si každý doplnili naši nejhorší vlastnost, kterou bychom rádi napravili, a na menší 
papírek jsme napsali, co pro to uděláme. Toto pomyslné „autíčko“ jsme každý podle svého 
uvážení posouvali k cíli podle toho, jak moc se nám dařilo nebo ne se zlepšovat. Někteří 
se do cíle nedostali. 
 
 Za zmínku stojí naše vánoční třídnická hodiny, která se nám moc líbila. Pod vánoční 
stromeček jsme dali 24 obálek a jednu pro paní učitelku. Každý napsal nějaké pěkné přání 
všem ostatním spolužákům a dal jim ho do obálky. Svou obálku dostala i paní učitelka 
a navíc dárek od třídy. Dohodli jsme se, že si obálky otevřeme až na Štědrý den, ale jestli 
to všichni vydrželi, to nevím. 
 
 Třídnické hodiny jsou zajímavé a jsou zajímavou příležitostí, jak se o sobě i svých 
spolužácích můžeme něco dozvědět. 
 
       Za kolektiv 7. B Vendula Svobodová 
       a Sára Šťastná 
 

  



 

  

Wed 5.08 pm 

… ses dlouho neozvala! 

Čauki mňauki. Co novýho? 

A to takhle slavíte ve škole 

všechno? 

To máte dobrýho třídního, že 

vám to dovolí…  

Naši položili novou podlahu  

v kuchyni, babička se bude 

vdávat a koupila sem si 

nový obaly na sešity… 

Hej! Stand up hlava!  

Já myslela ve třídě! 

Hele, víš že Terka má něco  

s Kevinem? 

Co ste slavili? 

Jo tááááák!!! 

Jo, je v poho, ale někdy je 

teda fakt na zabití!  

No jasný, narozky, svatýho 

Patrika, Vánoce…  

Elajz měla narozky. Dali sme jí 

novej klobouk. 

Jaká Terka? A Jakej Kevin? 

 Hustej!!! A jak se na něj 

tvářila??? 8.A 

 



 

 

 

  

 No Terka vod nás! 

Aha. 

Tak to mě překvapuje, já myslela 

že má něco s Filipem…  

 Vy snad něco berete, ne? 

A ty sis taky dala? 

A Kevin je z béčka…  

A jak to víš????? 

… jenom před matikou! 

No neke!!!  My sme fakt 

divná třída!!!  

Tak to chápu!!!  

Ale naposled se nám to trochu 

zvrtlo! No jo, HELIUM!!! 

No jasně!  

Nevěřííííím!!!  



8.B 

PEČENÍ CUKROVÍ NA VÁNOČNÍ TRHY 

 
     Začátkem prosince jsme byli doma u paní učitelky Sokolové péct cukroví. Byli jsme tam já 

(Nikola Vorličková), Lenka Haertlová, Štěpán Revaj, Roman Klimt a naše bývalá paní asistentka 

Kateřina Nováková se svým synem Alexejem. 

     Kluci hlídali paní učitelce syna Vítka – hráli si s ním. Holky – jako já, Lenka, paní učitelka 

Sokolová a paní asistentka Nováková - jsme pekly LINECKÉ KYTIČKY na vánoční trhy, které se 

měly konat v naší škole.   

     Syrové těsto, cukr moučka a marmeláda byly velmi dobré, samozřejmě i ty upečené kytičky 

(ujídaly jsme :)). 

     Občas jsme Lenka a já pomohly klukům s hlídáním Vítka. Po nějaké době jsem se na Romana 

naštvala (provokoval mě) a zlomila jsem o něj „dřevěný meč“ obalený molitanem. :) 

     Pečení mě bavilo víc, tak jsem se k tomu raději vrátila. Obalovala jsem upečené a marmeládou 

slepené cukroví v cukru moučce. Ruce jsem měla celé ulepené, a tak jsem přišla k Lence                  

a plácla jsem ji do obličeje – byla celá od cukru. Lenka si pocukrovala ruce, vrátila mi to 

a ještě nandala klukům. Vypukla cukrová válka! 

     Válka ale musela skončit a začalo se uklízet. Takový nepořádek na zemi jsem ještě neviděla.  

Úklid praktikovaly převážně holky, ale musím uznat, že to šlo dost rychle. 

     Po úklidu nastalo loučení. Bylo kolem sedmé hodiny večer a už jsme museli jít domů. Lenka, já, 

Štěpa a Roman jsme se rozloučili a rozdělili jsme se. 

     Na vánočních trzích jste si pak mohli koupit a ochutnat cukroví, které pekli žáci 8. B. 

                                                                          Zpracovala: Nikola Vorličková, 8. B 

 

 

Kázeňský sešit 8. B 

 
     Naše třída nás občas štve, ale jinak je s ní fakt sranda. Podle učitelů jsme nejhorší třída                

z druhého stupně. Asi to bude proto, že spolužák rozsedl lavici „vejpůl“ a další jedna byla zničená. 

Dokonce i ostříhali kytku se slovy: „Byla zarostlá.“ Paní uklízečka, která nám tu kytkou pouze 

půjčila, měla radost.  A kluci nalomili křídlo od tabule. Pan školník ji musel opravovat s několika 

lidmi z naší třídy. Pak si to ale raději udělal sám :). 

     Plno učitelů si na nás stěžuje. Když chyběla paní učitelka a hodina byla suplovaná, tak spolužák 

dělal komedie (sedal a lehal si na zem). Při hodině chemie se choval jako pes, štěkal a měl sešit       

v ústech. Při jiné hodině házel kousky lepidla po tabuli. Dokonce o přestávkách lítá po lavicích. 

     Dále se v naší třídě odehrálo plýtvání jídlem, stříkání mýdla po celé třídě a házení suchého 

rohlíku. Spolužák chtěl hodit salám po kamarádovi, ale spadl jedné holce do penálu. 

     Několik našich spolužáků bylo chyceno na WC s mobilním telefonem – ZÁVISLÁCI! 

     Při hodině hudební výchovy, když jsme nacvičovali rytmický kánon, jeden žák zpíval „Čivava.“ 

     My jsme třída bláznů!!!      

                                                                       Zpracovala: Lenka Haertlová a Nikola Vorličková   
 

  



8.C 

V tomto školním roce naše řady rozšířily nové posily z řad chlapců. Všichni dobře zapadli do 

našeho kolektivu. Někteří dokonce tak hluboko, že jsme je během celého školního roku vůbec 

nenašli. Hádejte o koho se jedná… 

Hned od začátku školního roku jsme se aktivně účastnili všech sportovních akcí. Děvčatům jen 

těsně unikl postup do krajského kola florbalistek. Chlapci vynikali zejména ve sportu jim vlastním, 

ve fotbale. 

Studijní výsledky hned od začátku nevypadaly vůbec špatně. Mohly být samozřejmě mnohem lepší, 

kdyby to žákům nekazili jako obvykle učitelé… 

Hlavně děvčata vyrazila i letos v hojném počtu na lyžařský výcvik, kde většinou excelovala v jízdě 

na snowboardu. Výjimečně se letos nikdo nezranil ( ani Bětka ). Zranění se letos ale nějak držela 

spíše chlapců (že, Vojto …). 

Ve sběrových akcích jsme letos úspěšně zaútočili na poslední místo ... Podařilo se, bohužel. 

Alespoň jsme pokaždé pomáhali s jeho nakládáním do kontejneru. 

S jarem přišly vysoké teploty a všem se vařily hlavy, hlavně z opravování známek, které se lehce 

pohoršily. 

Tak snad se to vše vyspraví a udrží se trend jedné z nejšikovnějších tříd ve škole. 

Už jen hurá na výlet do Ráje a pak na dva měsíce oddych... 

 

 

 

 

 



9.A 

Rozloučení se základní školou 

      Zkusím-li se podívat do budoucnosti, devět let je pro mě nepředstavitelně dlouhá 
doba. Ovšem při pohledu zpět se mi tento uplynulý čas jeví jako pouhý jeden rok. V září 
2009 jsme s nadšením a kornoutem plným sladkostí vstupovali do nicneříkající budovy. 
Nyní, v červnu 2018, dotahujeme devátý ročník a o něco moudřejší budeme opět, plni 
očekávání, vstupovat do nových školních budov. 

      Pokud bych si měla vzpomenout na první školní setkání, vidím nervózní kluky a holky, 
těšící se na jedničky, paní učitelku a v neposlední řadě nové kamarády. Později se 
samozřejmě ukazovaly nejen jedničky, ale i dvojky, trojky a horší známky. Jak jsme 
proplouvali prvním stupněm, kupily se skvělé zážitky z výletů a různých akcí, tvořila se 
nová přátelství. 

      Nestihli jsme se ani rozkoukat a už tu byl druhý stupeň. Všichni jsme rostli, nabírali 
další zkušenosti a utvářeli jsme si vlastní názory. 

      Umění číst, psát nebo počítat je snad věcí samozřejmou. Základní škola nám opravdu 
dala hodně vědomostí, ovšem dostalo se nám i ostatního, čehož si možná vážíme mnohem 
více. Naučili jsem se poznávat lidi kolem sebe. Ne vždy jsme natrefili správně, přesto jsme 
našli spoustu kamarádů. 

     A nyní, když byly přihlášky podány a my byli přijati na střední školy, se jen 
poohlédneme zpět a rozloučíme se. Nikdy nezapomeneme na společné zážitky, výlety a 
exkurze, ba i věčné provokování vyučujících. Brzy už společně nezasedneme do lavic, 
nebudeme čelit nečekaným písemkám. Rozutečeme se a každý z nás půjde svou vlastní 
cestou. 

     Zbývá tedy jen poděkovat. Vyjádřit vděk všem učitelům, kteří nás připravovali nejen na 
pubertu, ale i na budoucí studia na dalších školách. Děkujeme jim, že nám dali pomyslnou 
mapu, díky níž se snad na další, delší a těžší cestě životem neztratíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.B 

          

 
 
 

 

 

 

 

 

Všechno jednou musí skončit…A to samé platí i pro náš pobyt na této 

škole. 

Když jsme sem nastoupili, nikdy by nás nenapadlo, že těch devět let 

uteče tak neuvěřitelně rychle. Za tu dobu jsme zde poznali spoustu 

úžasných lidí, jak učitelů, tak spolužáků – kamarádů. Díky nim bylo 

všech devět let naprosto nejlepších. 

Tímto bychom vám chtěli poděkovat za vše, co jste pro nás za ta léta 

udělali a jakou jste s námi měli trpělivost. Věřte, že na období 

základní školy nikdy nezapomeneme a budeme na vás na všechny 

v dobrém vzpomínat. 

Děkujeme, budete nám chybět! 



 

     

 

        

  

         

 

         

 

         



 

         

 

         

 

           

 

         

  

        
 


