
 
 

 Pro toto číslo našeho časopisu jsme se rozhodli vybrat děti 

více zlobivé. Ze 2. třídy nám vybrala paní učitelka B. Benešová, ze 

třetí třídy paní učitelka J. Bicanová a ze čtvrté třídy J. Tmelová. 

 

2. třída 
Co jsi udělal nejhoršího ve škole? 

Strčil jsem jednomu klukovi hlavu do WC. 

Jakou jsi dostal nejhorší známku na vysvědčení? 

Nejhorší známku jsem dostal 2. 

Dostal jsi někdy 2 z chování? 

Ne nikdy. 

Nelíbí se ti něco na škole? 

Asi ne. 

Jaký je tvůj neoblíbený předmět? 

Nemám moc rád češtinu. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět?  

Můj oblíbený předmět je tělocvik. 

Máš hodně kamarádů?  

Ne spíše málo. 

Předbíhají tě starší žáci? 

Ne. 

Jaké jsou holky ve vaší třídě? 

Holky v naší třídě jsou trochu natvrdlé. 

 

3. třída 
Udělala jsem rozhovor s nejzlobivějším chlapcem ze třetí 

třídy. Tento chlapec si byl sebou hodně jistý. Když jsem 

přišla do jeho třídy slyšela jsem ho mluvit vulgárně, avšak 

ke mně se choval velice slušně. 

Rozhovor: 

Máš oblíbený předmět? 

Ne, nemám. 

Máš oblíbenou učitelku, či učitele a proč?  

Mám oblíbenou paní učitelku Janu Bicanovou, protože je 

hodná. 

Měl jsi už někdy problémy s policii? 

Ano, už několikrát. 

Měl jsi problémy s ředitelem této školy? 

Ano. 

Pral ses už někdy s někým? 

Jasně že pral—s kluky ze třídy. 

Proč?  

No jen tak ze srandy. 

Jaká byla tvá nejhorší známka na vízo? 

Čtyřka, ale dvojku z chování jsem neměl.  

Co jsi provedl staršímu pánovi?  

Nakopl jsem ho do p....e. 

Máš problémy doma? 

Ne žádné. 

 

Budu mu držet palce, aby se změnil k lepšímu. 

    

    4. třída 
Začali jsme tím, co ho baví a nebaví za předmět : 

Baví mě vlastivěda, protože ta mi jde nejlépe a nebaví mě 

matematika, kterou mám za 4. 

Co nám prozradil: 

Jsem sice zlobivý a trochu zbrklý, ale i přesto se neperu a 

nemám problémy s učiteli ani s panem ředitelem. Je pravda, 

že jsem dostal poznámku, ale taky jsem ji dostal kvůli tomu, 

že jsem otravoval ostatní děti. Já je nechci otravovat a zlobit, 

ale když oni zlobí mě, tak já potom začnu taky. Nejvíc mě 

stejně zlobí holky. Něco vám řeknu. Když jsem byl ve 3. tří-

dě, tak jsem dostal třídní důtku, ale proč to vám neřeknu. I 

když to rodičům vadilo, tak s nimi žádné problémy nemám. 

Ze všech předmětů mě nejvíc baví vlastivěda a matiku bych 

vůbec nechtěl, mám ji za 4.  

Myslíme si, že Fanda je jinak milý a že dokáže být i hodný a 

pomáhat. 

Tereza z 8B chodí se Střílkem, kterému je 23 a vypomáhal ve škole. Aby to každý o nich dvou věděl, schválně se o hodině 

volna před všemi líbali. Čeká na ni před školou a jako správní senioři se ona do něj zavěsí a pokračují v cestě.  

Komentář: Terko, opět super úlovek.  

 

Nikola z 6B se dala na nový styl ,,Emo", ale bohužel,  Petra z 8B je přehnaně drzá na p.uč. Nožku. Svou urážlivostí 

je špatně informována, co tento styl obnáší.   si dělá nepřátele.  

Komentář: Niky, mákni na sobě!!!     Komentář: To bude zase dobrý. 

 

Andrea Votrubová chodí s Petrem Kleinerem. Chodí spolu už po několikáté. Teď momentálně už to bude přibližně 2 měsíce. 

Komentář: Ať Vám to tedy vydrží co nejdýl. 

 

A nakonec vtípky ze školního prostředí      

,,Maminko, mě se do té školy nechce. Děvčata ze mě   Ptá se ředitel školy jednoho žáka: “Jak se ti líbí vaše nová 

mají srandu, kluci mi podrážej nohy, učitelé mě nemají rádi, třídní učitelka?” 

já tam nepůjdu!"        “Líbí se mi moc, ale ten věkovej rozdíl by nedělal dobrotu!” 

,,Musíš, jednou jsi tam ředitel!" 

 

Učitel k žákovi: “Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?” 

“Sedum!” 

        
 

          Jak může škola potrestat agresora?  

Pro takové případy máme k dispozici následující  

výchovná opatření: 

 

1. Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele. 

2. Snížení známky z chování. 

3. Převedení do jiné třídy. 

 

V mimořádných případech :  

 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do poby-

tového oddělení SVP (středisko výchovné péče), případně doporučí 

realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném 

diagnostickém ústavu. 

 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení 

předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním 

v diagnostickém ústavu. 
 

 Výňatky z metodického pokynu Vám předkládá       E. Střílek 
 

Školní parlament 
 

 

Milí spolužáci, 

je tu taková mož-

nost zajistit hezčí 

a lepší sezení na 

chodbách, místo 

věčného vysedávání na radiáto-

rech. Uvítali bychom vaše nápa-

dy a návrhy, které byste se poku-

sili vymyslet. Když vás něco pěk-

ného a hlavně originálního na-

padne, tak s tím běžte za 

p.uč.Marešovou a svůj nápad jí 

sdělte, nestyďte se a přijďte se 

podělit o své návrhy.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorka sloupku dává učitelům koš. 

SLEČNA KUKULELE KUKULELOVÁ 

Říkají mi Kukulele Kukulelová. Jsem z Rajčovské 

zahrady v Ponikleci. Jím zdravě, takže ovoce a 

zeleninu. Ráda střílím a bodám. Je to zábava, ale 

nesmím to přehánět. Když někoho střelím, je to 

průšvih a mám domácí vězení, což je velká nuda. 

Jakmile uplyne rok, můžu jít konečně ven a zase 

si zastřílet s kamarádkou Jájou. Hrajeme si na vo-

jáky. I když jsme holky, baví nás to. 
 

Napsala Vendula Grubhofferová 

 

Zajímavé slohové práce 

PALEČNÍK BAREVNÝ 

Jmenuji se Palečník Barevný. Kamarádi mi říkají 

Palčák. Pocházím z oázy uprostřed pouště Sahary. 

Živím se borůvkami, jahodami, malinami, zkrátka 

lesními plody. Nerad jím listy. Znáte to, utrhnete si 

nějaký list i s větvičkou a sníte to. Zákonem je, že 

se vám pak udělá  šoufl. Baví mě si hrát se svými 

dvěma míči. Jeden vyhazuji směrem ke sluníčku 

ocasem a do toho druhého strkám 

a přitom jej odfoukávám svým 

dlouhým chobotem. Já vám o 

něm neřekl? 
 

              Napsala Barbora Freundová  


