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Již čtvrtý rok pro Vás budeme psát, fotit 
nebo pořizovat rozhovory do našeho školního 
časopisu Tužka. V tomto roce se na vydávání 
časopisu podílí tři naše skupiny „žužu“, které 
navštěvují žáci 6. – 8. ročníku a pracují pod 
vedením paní učitelky Jany Třetinové a pana 
učitele Aleše Misaře.  

A jak vlastně vznikl název našeho 
časopisu? Ve školním roce 2008/2009 byla ve 
škole vyhlášena soutěž o nejlepší logo a název 
pro nový školní časopis. Výhercem se stal šesťák 
Ondřej Horák, nynější žák 9. B. V minulém 
školním roce byl název časopisu pozměněn 
z důvodu změny jména naší školy.  

Musíme se i pochválit, v loňském roce se 
nám podařilo prodat přes 150 ks jednoho čísla.  
Zachovejte nám svou přízeň i v letošním roce.  

Redakce Tužky 
 

Jak se jmenuješ? Kája 
A dál? Hartychová 
Kolik máš let Kájo? 6 
Kde bydlíš? V Kaštanové  
Do jaké chodíš školy? Nevím  
A víš, jak se jmenuje Tvoje třída? Kyti čka, teda I. B  
Kájo, věděla bys, jak se jmenuje Vaše paní učitelka? 
Nemůžu si te ď vzpomenout . 
A nejmenuje se náhodou Jitka? Ano, Jitka Šlechtová. 
Jaká je podle Tebe paní učitelka? Hodná, má dlouhé 
černo-žluté vlasy. Paní u čitelka má ráda asi 
červenou barvu. 
Jak Ti to jde ve škole? Dobře. 
Už máš nějaké známky? Sluní čka 
Co to znamená? To jsou jedni čky. 
Který předmět Tě nejvíc baví ve škole? Angli čtina 
Co už umíš říct anglicky? Hellou 
Kdo s Tebou, Karolínko, dělá domácí úkoly? Mamka mi 
je čte a někdy mi gumuje, když to mám špatn ě. To 
nám ale paní u čitelka zakázala.  
Je to dřina dělat domácí úkoly? Ne 
Víš, jak se učil taťka nebo mamka? Jaké měli známky? 
Někdy p řines ta ťka dvojku nebo jedni čku.  

Děkujeme za rozhovor! Ať má Kája samá  
 

 A my ostatní taky… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redakce školního časopisu TUŽKA 2010 / 2011 
Těšíme se do školy -  

jdeme totiž do první!!! 

T. G. Masaryka MiloviceT. G. Masaryka MiloviceT. G. Masaryka MiloviceT. G. Masaryka Milovice    



V této rubrice vám budeme přinášet rozhovory a informace o zaměstnancích školy. 
Vaše redakce 

1. Z pití ovocný čaj a kávu. Z jídel nemám ráda 
ovocné saláty a kuřecí maso. 
2. Ruský jazyk 
3. Ano, mám kočky 
4. Ano, mám dceru i syna. 
5. Architekt 

Kája Jandová 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

Jak se da ří paní učitelce Son ě Haluzové? 

1. Jak se  Vám paní u čitelko vede na mate řské dovolené?  
O názvu mateřská dovolená proběhla už spousta diskuzí, protože 
dovolená to rozhodně není. I když je to někdy náročné, snažím se 
užívat si toto krásné období naplno. 
 
2. Jak nám roste Lucinka?  
Lucinka je už velká slečna - váží 8500 g a měří 74 cm. Zrovna včera jí 
vyšel další zoubek, takže už jich má tři. Je to hodné dítě, spinká celou 
noc a papá krásně všechno (kromě brokolice), to znamená ovoce, 
zeleninu, jogurty, ale stejně je pro ní ještě největší pochoutkou 
mateřské mléko. Umí už udělat Pa - pa a Paci paci pacičky, takže už 
je to veselé.  
 

 
 

 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                        

    

    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. Je mi 27 let. 
2. Nemám, mám pouze desetiletého bratra. 
3. Jedině v Nymburce. 
4. Nemám. Dříve jsem měl jako mazlíčka přítelkyni 

☺ 
5. Je to výrazně lepší než na minulé škole, jak žáci, 

tak učitelé. 
6. Dnes už málem ano, ale příště ji už dám. 
7. Angličtinu, žurnalistiku, hudební výchovu. Také 

jsem už suploval matematiku, v té jsem byl ale 
trochu mimo. 

Robert Kalina 

Pan učitel Aleš Misa ř 
    

Paní učitelka Larisa Horká 

1. Kolik je Vám let pane 
učiteli? 

2. Maté děti? 
3. Kde právě bydlíte? 
4. Máte nějakého mazlíčka? 
5. Jak se Vám líbí na naší 

škole? 
6. Dal jste už nějakou 

poznámku? 
7. Jaké předměty učíte? 
 

1. Co nemáte ráda? 
2. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve 

škole? 
3. Máte nějakého domácího mazlíčka? 
4. Máte dceru/ syna? 
5. Jaké bylo Vaše vysněné povolání? 

 

!!! VÍME JAKO PRVNÍ !!!  
Dne 2. 11. 2011 se naší paní psycholožce Radaně 

Farkašové narodila druhá dcera Elen . Malá Elen měří 
50 cm a váží 4,20 kg. 



ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

Pan starosta m ěsta Milovice 
LUKÁŠ PILC 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA 

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3. Stýská se Vám po nás, tak jako nám po Vás?  
Samozřejmě se mi stýská, ale mnohé z vás potkáváme na cestě ze 
školy, takže jsem docela " v obraze", co je nového ve škole a jaké 
úspěchy, či neúspěchy  jste zažili. 
 
4. Co celý den d ěláte? 
Snažíme se využít co nejvíc dobrého počasí, takže chodíme každý den 
ven na procházku, někdy i několikrát. Jinak si doma hrajeme, zpíváme, 
občas navštívíme nějaké kamarádky... 
 
5. Dáváte dce ři už hodiny hudební výchovy? 
Zpívat jsem jí začala ještě než se narodila, na hudbu reaguje pozitivně, 
má už své oblíbené písničky a dokonce i své první hrací piáno.Tak 
pevně věřím, že hudební talent bude mít. 
 

Na besedu s žáky z 9. ročníků přijal 
pozvání sám pan starosta města Milovice. 
Během necelé hodiny pan starosta 
odpověděl na spoustu dotazů týkajících se 
našeho města.  
 
Pane starosto, jste spokojen 
v Milovicích?  „Ano, proto zde bydlím, jsem 
rád, že jako starosta můžu pomoci změnit 
město k lepšímu.“ 
Co jste funkcí starosty získal a co naopak 
ztratil?  „ Funkce starosty je časově 
náročná, na rodinu si snažím udělat čas 
alespoň jeden den v týdnu. Bohužel na mé 
zájmy mi už nezbývá žádný čas, což mě 
mrzí.“ 
Jak to vypadá s rekonstrukcí ruské 
školy? „Máme jako město přislíbeny dotace 
přímo od pana premiéra, rekonstruovat by 
se mělo začít v březnu 2012.“ 
Plánujete n ějaké zlepšení ve skateparku?  
„ Víme, že současný stav skateparku není 
uspokojivý, proto až získáme nějaké peníze, 
počítáme s jeho rekonstrukcí, celý objekt 
necháme oplotit a kamerově hlídat.“ 
Jaké investice se plánují?  „Prvořadá je teď 
ruská škola, dále se vypracovává velmi 
důležitý dokument pro město – územní plán 
(ten řeší, kde se bude stavět,…), pak 
vedeme jednání se starosty okolních obcí – 
Lysou nad Labem, Benátkami nad Jizerou o 
vybudování cyklostezky a v neposlední řadě 
se již pracuje na vytvoření zábavného parku 
v ulici Topolová.“ 

Děkujeme panu starostovi za jeho čas!  
 

1. Jak si vzpomínáte na svá školní léta?  Je to dlouho, ale 
vzpomínám si, že jsem do školy chodil rád a hned, jak 
skončila škola, měl jsem tréninky. 
2. Co vás nejvíc bavilo ve škole?  Jako každého mě bavil 
tělocvik, dějepis a potom přírodopis. 
3. Čemu jste se v ěnoval ve volném čase?  Hlavně sportu, 
věnoval jsem se mu od 3 let, také jsem tancoval sambu. 
 4. Čím jste cht ěl být v život ě? Chtěl jsem se stát pilotem, 
popelářem a také profesionálním sportovcem. 
5. Jak byste cht ěl, aby Milovice vypadaly za 10 let?  Já 
bych chtěl, aby ti lidé, co tady bydlí, tady měli domov, aby 
tady měli parky, lavičky, chodníky, prostě, aby se jim tady 
dobře žilo. 
 
Děkuji panu starostovi Lukáši Pilcovi za rozhovor.  

Matěj Wolf. 

Pana starostu vyzpovídal na radnici také jeden náš 
redaktor 



NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

PTALI  JSME  SE  PRVŇÁČKŮ 
 

Jak se vám líbí u nás ve škole? 

Kuba Miller 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Tato rubrika je určena právě pro vás, milí žáci, spolužáci. Rádi otiskneme vaše nevulgární názory, podněty. Těšíme se 
na příspěvky od vás, které můžete zaslat na adresu redakce: casopistuzka1@seznam.cz nebo předat redaktorům či 
paní uč. Třetinové.                                                                        Vaše 
redakce  

UŽ JSME NA STŘEDNÍ, ALE STÁLE 
VZPOMÍNÁME!!! 

1) Míša Hamplová  
2) Je mi 6 let. 
3) Ano jsem. 
4) Ano hodně. 
5) Hodně, je to tu 
hezké. 
6) Stanislava Štoková. 
7) Ano, je. 
8) Jsou hodní. 
9) Ano. 
10)Dvojka. 

Šárka Benešová 

Míša Hamplová 

1) Jakub Miler 
2) 7 let 
3) Ano  
4) Ano, moc 
5) Líbí se mi tu  
6) Stanislava Štoková  
7) Ano, moc  
8) Jsou moc hodný 
9) Ano mám a jsou moc hodní  
10) Dvojka z českého jazyka 

Eliška Benešová 

Adélka Bišická 

Jan Grus 

1. Jak se jmenuješ? 
2. Kolik Ti je let? 
3. Jsi odtud z Milovic? 
4. Těšila ses do školy? 
5. Jak se ti líbí na této škole? 
6. Jak se jmenuje Tvá třídní paní 

učitelka? 
7. Je paní učitelka hodná? 
8. Co si myslíš o spolužácích? 
9.  Máš tu hodně kamarádů? 
10. Jaká byla Tvá první známka? 

 

1) Adélka Bišická 
2) Je mi 6 let. 
3) Ano, jsem. 
4) Jo hodně. 
5) Hodně, jsou tu na mě hodný. 
6) Stanislava Štoková. 
7) Ano je, mám jí ráda. 
8) Trošku zlobí, ale jinak jsou hodní. 
9) Ano, mám. 
10) Jednička z matematiky 

Markéta Kloudová 

1. Jak se jmenuješ? Kryštof Ludín  
2. 2. Kolik ti je let? Osm let  
3. Jsi rád, že chodíš do velké budovy školy? Ano, jsem   
4. Které hodiny máš rád? A proč? Mám rád t ělocvik, 
protože tam cvi číme, neučíme se.  
5. Jakou paní učitelku máš rád? A proč? Paní učitelku 
Dobiášovou, podle m ě je nejhodn ější. 
6. Co bys na téhle škole změnil? Všechno se mi líbí.   
7. Jaká byla tvá první známka a z čeho? Dvojka z 
matematiky  
8. Jaký máš názor na školní časopis Tužka? Myslím si, 
že je to dobrý časopis. 
9. Čím by si chtěl být, až budeš velký? Chtěl bych jezdit 
kamionem nebo kombajnem. 

Monča Fotrová 

Vyzpovídali jsme i třeťáka 

1. Na jakou školu letošní rok chodíš?  SSOŠ (Střední soukromá odborná škola) cestovní ruch 
Milovice. 
2. Jakou paní u čitelku nebo pana u čitele jsi m ěl nejrad ěji a pro č? Marii Peckovou a Stanislavu 
Štokovou, protože byly moje první paní učitelky na ZŠ. 
3. Můžeš porovnat školu, když jsi tam chodil oproti dneš ku?  Po mém odchodu došlo k úpravám 
zevnějšku školy. 
4. Chtěl by ses zase vrátit na základní školu? Pokud ano, proč? Ano chtěl, jelikož letošní rok 
maturuji. 
5. Jak se ti líbí náš časopis Tužka?  Bohužel časopis Tužka neznám. 

Anet Grusová 
 



HOBBY, ZÁBAVA Něco vyp ůjčeného pro zasmání 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?" "Ne, synku, dostaneš se do 
muzea." 
Jedou dva chlapci vlakem okolo stáda krav. Jeden z nich najednou povídá tomu druhému: "V tom stádu bylo 
254 krav." Druhý se ho ptá: "Prosím tě, jak si to mohl tak rychle spočítat?" "To je jednoduché," odpovídá 
první, "spočítáš nohy a vydělíš je čtyřma!" 
"Tati, kde jsou Krkonoše?" "Já nevím, máma pořád něco uklízí!" 
 

1. Jak se jmenuješ? Lucie Mat ěková  
2. Kolik je ti let? 11 let 
3. Jak dlouho chodíš do naší školy? 4 roky 
4. Co se ti líbí na naší škole? Líbí se mi hlavn ě 
nové sk řínky a lavice. 
5. Co bys chtěla změnit? Chtěla bych, aby byly 
ty nové sk řínky všude a ty nové lavice taky . 
6. A co školní jídelna, tam bys něco změnila? 
Ano, mohli by ud ělat větší výb ěr jídla a zv ětšit 
ji. 

Kačka Fadrhoncová 

Co by d ěti na naší 
škole zm ěnily? 1. Jak se jmenuješ? Adam Šulc  

2. Kolik je ti let? 11 let  
3. Změnil bys něco tady na této 
škole? Možné to je, jsem totiž 
v zastupitelstvu. 
4. A přemýšlíš, co bys tak mohl 
změnit? Ano, cht ěl bych 
vym ěnit lavice za ty nové, co 
jsou ve Fyzice a Chemii. Možná 
bych také dokoupil nové 
skřínky do šaten. 
5. A co se ti teď na škole líbí? 
Líbí se mi dv ě nové u čebny a 
také záchody vypadají 
mnohem lépe. 

Kačka Fadrhoncová 

Škola  je nuda, to říká každý, koho škola nebaví, takže i já. Nejradši mám přestávky, kdy si můžu jít koupit 
například něco do automatu nebo „pokecat“ s lidmi ze starších nebo mladších tříd. Řekla bych, že naše 
škola je hezky zařízená, jen bych dala novou podlahu. Nejvíce se mi líbí barva školy, hřiště za školou, 
toalety a nové stoly v učebně chemii a fyziky. Líbí se mi nový styl třídní knihy a zapisování známek. Podle 
mě je to lepší, protože rodiče se můžou podívat na náš "úspěch" ve škole a zameškané hodiny. Někteří 
učitelé jsou v pohodě. Jinak sem asi spokojená se vším . 

Nikola Urbanová 

Jak se ti líbí naše škola?  Líbí se mi škola, je dobrá a jsou tu 
příjemní učitelé. Tvé jméno ur čitě není české, jak Ti říkají děti?  Říkají 
mi Mája. Z jaké zem ě pocházíte?  Z Mongolska. Od kolika let jsi 
v České republice? V Česku jsem od 3let. Umíš dob ře česky?  Docela 
mi to jde, ale někdy s tím mám potíže. Jaké jsou tvoje oblíbené 
předměty?  Mezi mé oblíbené předměty patří: M, AJ, VV a TV. Máš 
nějakého sourozence? Ano, mám bráchu, jmenuje se Ota a chodí do 
4. E. Kolik ti je let Májo?  Je mi 12let a chodím do 7. A. 

Terka Hausnerová, Simča Gašparíková 
 

Rozhovor – 
Maralmaa Batsaikhan 

Moje sestra chodí do 
druhé t řídy 

 
Moje sestra Radka Červenková má 8 let a chodí do druhé třídy na 

starou školu. Ve škole se jí moc líbí a ráda chodí do družiny. Jak může, tak 
chodí jezdit na brusle nebo na kole. Baví ji malovat nebo něco vyrábět. Doma 
se stará o osmáka, sbírá kartičky Šmoulů. Z pohádek má nejraději Pata a Mata, 
právě teď čte knížku o Krtečkovi. Málem bych zapomněl, že taky moc ráda 
pomáhá mamce v kuchyni. 

Jirka Červenka 



Vaše básni čky 

HOBBY, ZÁBAVA CITÁT  TGM 

Podzimní móda 

JAMAICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

„Život měříme příliš jednostranně; 
podle jeho délky a ne podle jeho 
velikosti. Myslíme víc na to, jak život 
prodloužit, než na to, jak ho opravdu 
naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale 
nedělají si nic z toho, že sami a 
mnoho jiných žijí jen položivotem, 
bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ 

Žirafa a gepard  
Žila žirafa v savaně, 
užívala si to náramně. 
Strašně ráda běhala, 
kopýtka se jí míhala. 
Každý před ní hlavu klonil, 
jen Gepard se velmi tlemil. 
Na soutěž ho vyzvala, 
jak o závod běžela. 
Gepard byl však rychlejší, 
to žirafu netěší. 
Gepard byl už starý brach, 
za žirafou se víří prach. 
Nakonec závod vyhrála,  
gepardovi se vysmála.  
Gepard utekl do úkrytu, 
a pomýšlel na odvetu. 
Že nad ní vyhraje, 
a ještě se jí vysměje.   

Aneta Grusová 
 

Určitě hodně lidí baví fotit sebe, 
rostliny a zvířata. Nejvíc se lidé fotí při 
oslavách nebo různých událostech. 
Určitě se shodneme na tom, že hodně 
lidi se fotí taky kvůli facebooku. V této 
době jsou foťáky různé: barevné a různé 
velikosti, zatím co dříve fotily pouze 
černobíle a také samotný fotoaparát byl 
větší než v této době. Fot’ak je dnes 
součástí většiny mobilních telefonů nebo 
notebooku. Kdybyste chtěli dělat práci 
fotografa, tak je to spoustu práce a 
hlavně učení. Raději bych se focení 
věnovala jen jako koníčku.  

Anička Hrdličková 

Koní ček - focení 

K základnímu vybavení na podzim určitě 
patří nějaký elegantní kabátek 

 
Šátek nebo šálu zvolte v barvě, aby byl váš obličej 

zvýrazněn. Nechte se inspirovat dvěma stylovými šátky. 
 

Krásné boty na podzim jsou i nízké kozačky na zip s 
vysokým podpatkem a kožešinkou. Nebo stylové boty na 

zimu i na podzim jménem Uggy, které zpestří celý váš outfit. 

Tento klobouk je dokonalým doplňkem a tato čepice 
zdokonalí váš vzhled. 

Terka Šimková, Páťa Březinová 

Seznamka je jedna 
z nebezpečných stránek na 
internetu. Na seznamce je 
spousta zlých lidí. Stačí, 
když o sobě „děcka“ napíší, 
že jim je 11 - 14 let. V tomto 
období si dívky přejí 
s někým chodit, takže se 
snadno napálí a vyjdou si 
ven s neznámým člověkem, 
který ale může být klidně 
pedofilem. Pedofilové se 
často poznají tak, že vám 
napíší, že se můžou s vámi 
sejít v lese nebo na 
nějakém opuštěném místě. 
Když se bohužel dívka 
nechá nachytat a půjde na 
schůzku, tak ji násilník 
může znásilnit. Někdy ji 
může klidně i zabít. Proto 
nechoďte na seznamku a 
už vůbec si tam 
nedomlouvejte schůzku!!! 

 
Kačka Fadrhoncová 

Nebezpečná seznamka  
 

Hledáte teplé místo? Tak Jamaica je tím pravým. Nejlepším hotel na 
Jamaice je Pan American, má 3 hvězdičky. Jamajčané pěstují konopí 
mimo jiné i na výrobu rastafariánských čepic. Hlavním městem je 
Kingston a počet obyvatel Jamajky přesahuje 2 700 000. Jamaica leží 
v Karibském moři.  

Matěj Nešněra, Richard Vladyka 
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HOBBY, ZÁBAVA 

Křeček v 
problémech 

Den evropských jazyk ů 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Street Dance, nazývaný také pouliční tanec je zastřešující pojem, který 
se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo tanečního 
studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Začal se 
objevovat ve Spojených státech v roce 1970. Pod tento pojem patří 
taneční styly jako: breakdance, popping, locking, hip hop new style a 
house dance. 
Street Dance se také vyskutuje v mnoha filmech, které měly velký počet 
shlédnutí. Např. Let´s Dance 1 , Let´s Dance 2, Stret Dance 3D , Děsnej 
Dupák a nebo také seriály v televizích jako je třeba ČeskoSlovensko má 
talent. 

Nikola Urbanová 

V pondělí 26. 9. jsme druhou a třetí vyučovací hodinu měli den Evropských jazyků. Já jsem patřila 
ke státu Maďarsko. Viděli jsme různé státy, které si připravili prezentaci v Powerpointu o své zemi. 
K tomu bylo třeba vymyslet něco originálního, abychom uspěli. Jako třeba kousíček písničky, 
ochutnávku atd. Naše Maďarsko mělo scénku v letadle. Do scénky se zapojili skoro všichni kromě 
těch, co pouštěli prezentaci, a těch, co fotili. Účinkujícími byli třeba letušky nebo cestující. Nakonec 
jsme skončili druzí. První byl stát Německo. Já mohu sama za sebe říct, že se mi to moc líbilo, a že 
se tato akce vydařila. 

Monika Fotrová 

Street Dance 

U Masarykova nádraží se dnes 
odpoledne stala velmi zajímavá událost 
– pod kolejiště tramvaje se dostal malý 
křeček. Křeček nejspíše utekl z blízkého 
zverimexu kvůli nedostatku potravy a tak 
běžel k nejbližšímu zdroji jídla, který se 
bohužel nacházel za kolejištěm. Když 
přebíhal, tak právě vyjela tramvaj a skoro 
křečka přejela, ale dnes byl nejspíš 
křečkův šťastný den, protože ho 
zachránila prohlubeň, ve které se 
schoval. Lidé, kteří se hned sběhli, 
zpočátku reagovali velmi zděšeně, když 
křeček málem zemřel. Pak ale nastalo 
radostné zasmání, když křeček vylezl 
z kolejiště živ a zdráv. Řidič tramvaje si 
křečka skoro nevšiml, ale nepřejel ho. 
Křečka si vyzvedla malá dívka, která ho, 
doufejme, bude dobře krmit. Majitele 
zverimexu se nám bohužel zastihnout 
nepovedlo.  

Filip Stárek 
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AKCE ŠKOLY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V úterý 26.10. žáci 9. B seznamovali učitele i spolužáky 
s jejich projekty ze světových náboženství. Byli jsme 
rozděleni do skupin po 2-5 žácích. Každá skupina měla 
měsíc na vypracování projektu (informačního plakátu a 
prezentaci v Powerpointu). Každý měl vybrané své 
téma, o kterém hovořil před porotou. Podívat se na nás 
přišlo i vedení školy a naše paní učitelka třídní. Na 
konci projektu dostala každá skupina otázky, na které 
musela odpovědět. Všem se každá práce líbila. 
Vyzkoušeli jsme si absolventské práce nanečisto. 

Tereza Chreňová, Anna Karešová 9.B 

Stavba bu ňky – tvo řivá činnost 6. t říd v p řírodopise 

Projekt – sv ětová náboženství, sekty 

O páteční literatuře jsme si uspořádali „filmový festival“. Za úkol jsme měli udělat skupinky a potom jsme si 
měli vybrat scénku z filmu anebo si ji vymyslet. Naše třída 7. C měla pět skupin- Madagaskar, Nakupování, 
S čerty nejsou žerty, Šmoulové, a Učitel, který nachytal kluky, jak kouří. Ta akce byla vážně dobrá, všichni 
jsme se zasmáli a zahráli jsme si jako filmové hvězdy v Hollywoodu. Moc mě to bavilo. =))  

Monika Fotrová 

FILMOVÝ FESTIVAL 

Dne 12. 10. 2011 odjely třídy osmého ročníku do Hornického muzea v Příbrami. K muzeu patří mnoho 
budov i dům, kde jsme se seznámili se životem obyčejného havíře. Viděli jsme, jak skromně žil, protože 
ložnici, kuchyň, obývací a dětský pokoj měl v jedné malé světničce. V dalších budovách byly vystaveny 
různé stroje a předměty, které horníci používali ke své práci v dole. Shlédli jsme oblečení havíře, drahé 
kameny, které se v Příbrami vyskytovaly, unikátní parní stroj vyrobený firmou Daněk. Nakonec jsme si 
prošli část šachty Prokop a svezli jsme se hornickým vláčkem. Byl to moc hezký a zajímavý výlet.  
 

HORNICKÉ MUZEUM V PŘÍBRAMI 

EXKURZE DO LIDIC 

Dne 6. října jsme jeli do města Lidice. Vezla nás tam 
společnost CK2. Navštívili jsme Lidické muzeum, kde se na 
tabulích promítali fotky a dopisy padlých obětí. Na konci 
prohlídky muzea jsme se podívali na film, ve kterém 
vypovídaly přeživší lidické ženy. Dále jsme šli po nově 
vybudované cestě, která měla napodobovat starou Lidickou 
silnici, po které jsme došli k společnému hrobu padlých 
mužů a pak dále k základům Lidického kostela a školy. 
Cestou zpátky z pietního místa jsme se zastavili u sousoší 
83 zemřelých dětí, které zahynuly v koncentračních 
táborech.  Výlet se nám líbil, i když toto slovo zní divně, 
když si uvědomíme, co se v Lidicích stalo.  

Nikola Horská, Veronika Vňuková 
 


