
                Navštívili jsme 1. A 
 Navštívili jsem 1.A. Děti měly hodinu matematiky. 

Nejdříve si zazpívaly písničku (zpívaly i samy). Byly trochu 

ţivější. Rozeznaly rozdíl mezi hrochem a nosoroţcem. Soutě-

ţily mezi sebou v počítání. Je vidět, ţe děti hodina baví. Jsou 

velice šikovné a pozorné. Umí poskládat z geometrických 

tvarů překrásné panáčky, kytky i auta. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Freundovou. 

 

Jste s pokojená s vybavením třídy? 

-Ano, jsem velice moc spokojena. 

Je problém, že by holka nechtěla sedět s klukem a nao-

pak ? 

-Ne. 

 Jsou děti nepořádné? 

-Jen málokdy, většinou jsou pořádné. 

Co je výhodou této třídy? 

-Velikou výhodou je, ţe dětí je málo. Můţu se kaţdému věno-

vat víc. A je to poznat na známkách. Také jsem spokojena 

s interaktivní tabulí. 
 

Pro toto číslo jsme si opět vybrali jednu dívku a jednoho chlapce. 

Začneme dívkou. 

Jak se jmenuješ? 

-Lucka. 

Chodíš tady ve škole na obědy? 

-Ano, chodím. 

Líbí se ti v této škole? 

-Ano. 

Čím chceš být, až budeš dospělá? 

-Prodavačkou. 

Chodíš do kiosku? 

-Ano, chodím. 

A předbíhají tě straší žáci? 

-Ne, nepředbíhají. 

Jak se jmenuješ? 

-Honza. 

Líbí se ti v této škole? 

-Ano, líbí. 

Učíš se rád? 

-Ano. 

Jsi rád, že máš zrovna svoji paní učitelku, anebo by si chtěl ji-

nou? 

-Jsem rád, ţe ji mám a jinou bych nechtěl. 

Máš kamaráda(souseda), který ti radí? 

-Ne, nemám. 

Je ve třídě nějaké děvče, které se ti líbí? 

-Ano, Sárinka. 

 

V dalším čísle našeho časopisu se obrátíme na děti uţ více zlobivé a 

to na 5 třídy. 

  

Ludmila Hlávková, Petra Smejkalová a Tereza Gutveisová 
 

 

 

Chytáky (necháte se nachytat?) 

 

        
 

 

      

Školní parlament 
 

Milí spolužáci, letos 

se bude opět vybírat dobro-

volný příspěvek na adopci 

na dálku. Ashika a Febin 

nám napsali/dopisy jsou na 

nástěnce v šatně/. Doufáme, 

že se zapojíte, je to dobrá 

věc.   

Jednali jsme s pa-

nem ředitelem o pouštění 

hudby v školním rozhlase o 

přestávkách, ale naše apara-

tura je zastaralá a CD na ní 

nelze pouštět. Mluvili jsme 

o skříňkách v šatnách, ale 

nejsou na to  peníze. Ţádali 

jsme také o sušáky  na ruce 

na záchody. Pan ředitel se     

je pokusí zajistit. 

 Tereza Gutveisová   
 

Zajímavá slohová práce 

                               Květná 20.9.2009 

Ahoj Lucko! 

 Zdravím Tě a doufám, ţe se máš dobře. I kdyţ uţ skon-

čily prázdniny, tak na ně pořád vzpomínám. Napíšu Ti o nich. 

 Prvních 14 dní jsem byla na táboře u Vranovské přehra-

dy. Kaţdý den jsme plnili různé úkoly a hráli super hry. Také jsme 

se chodili koupat. Sluníčko se usmívalo často, jen párkrát  zaprše-

lo. Vedoucí i děcka byli fajn. Prostě super tábor. 

 Po příjezdu z tábora jsem jela k babičce. U babičky bylo 

skvěle, jezdili jsme na výlety a taky za příbuznými. Nejhezčí výlet 

byl do Zoo Lesná. Zvířata tam mají rozdělená do kontinentů, kde 

v přírodě ve skutečnosti ţijí. Mají to moc hezky udělané. Nejhezčí 

byly ţirafy se svými mláďátky. Za to nejzajímavější byli 2 mrave-

nečníci, jeden spal hned u skla a druhý pořád pochodoval. Vřele 

doporučuji 

. Ovšem z celých prázdnin nejraději vzpomínám na ro-

dinný výlet do aquaparku  v Hradci Králové. Cesta tam trvala asi 2 

hodiny: „Ach jo“. Docela jsem se v autě nudila, ale stálo to za to. 

Váţně to bylo super. Měli tam obrovský tobogán, na který jsme 

s bráchou chodili pořád. Vţdy po 15 minutách pustili v bazénu 

vlnobití, bylo to jako na moři. Šli jsme taky do sauny. „Fuj tam 

bylo horko!“ Ale bylo fajn, skočit pak do studené vody. Vířivka 

byla taky bezva. Bohuţel uběhly  4 hodiny a museli jsme domů. 

Vůbec se mi nechtělo, ale co se dá dělat 

. No uţ se těším na příští prázdniny a doufám, ţe se zase 

někdy podívám do aquaparku. Rozhodně Ti to doporučuji. Určitě 

mi napiš, jak jsi proţila prázdniny a jak se ti daří ve škole. 

 

  Ahoj a měj se hezky 

   Iva 

  P.S. Posílám fotku. 

 

Tuto práci nevím, kdo napsal, ale vím , ţe ji psala ţákyně z 5. roč-

níku. 

Ţáci  7.A a v 7.B v komunikaci pořádali anketu. 

 Odpovídali ţáci 1. stupně kromě 5.A. 

Líbí se ti ve škole ?  
ano 89% ne 11%   

ublížil ti někdo ze spolužáku ? 
ano 15% ne 85 % 

chutnají ti obědy ve škole ? 
ano 82% ne 18% 

líbí se ti tvoje šatna ? 
ano 50% ne 50% 

z těchto otázek vyplývá, ţe :  

 zařízení tříd je uspokojující  

 na naší škole skoro není šikana 

 obědy ve školní jídelne jsou vcelku dobré 

 šatny by se měly zmenit  
Anketu pořádali žáci : Sejkora , Smítal , Hurych, Jílková, Kubát,,Valena, 

Kučera, Dvořák 
 

Odpovídali ţáci 2. stupně a 5.A 

Líbí se vám vybavení na chodbách? 
 Líbí  30 % nelíbí  70% 

Co byste zlepšili na vybavení chodeb? 

Nejčastější odpověď : sedačky, automaty na pití a hudba 

Chtěli by jste kiosek se zdravou výživou? 

 Ano  8% ne  92% 

 Chtěli by jste v kiosku více ovoce? 

 ano 56%  ne 44% 

Závěr :v naší škole by mohly být na chodbách sedač-

ky,automaty a hrála by hudba, v kiosku více ovoce.  

    Vypracovali: Roman Totušek,  Michal Portl , Patrik Kuda  

Petr Kleiner chodí s Andreou Votrubo-

vou. Komentář: Sluší vám to spolu.  

Tento příspěvek nám poslal David Flídr.  

Lucie Bednářové nejspíše chodí s 

Alešem Pazderou oba jsou z 8B.  

Lukáš Navrátil neustále touţí po Katce 

Kroupové, ale ona se k němu nemá. 

Komentář: Lukáši, třeba to vyjde..! 

Jakub Dittrich chtěl chodit s Luckou Hasoňovou kaţ-
dýmu to říkal, ale neodhodlal se k tomu.  Komentář: Nemáš se čeho bát.. Tento příspěvek nám poslal Kamil Petrásek. 

1) Ve které třídě měl Einstein samé 

jedničky?(nepočítá se 1. třída) 

2) Co je to rabín? 

3) Ve kterém roce našel Kolumbus 

Indii? 

4) Jedna topinka se smaží 10min. 

z obou stran (tedy 5 minut z každé 

strany). Na pánev se vejdou dvě 

topinky vedle sebe. Za jak dlouho 

nejrychleji osmažíte 3 topinky na 

jedné pánvi? 

5) Kdo byl na světě dřív? Homo 

habilis nebo člověk zručný? 

6) Kterou knížku napsal Josef Ča-

pek? 

Bártová 6. třída 

1) nevím 

2) nevím 

3) nevím 

4) 15 minut 

5) nevím asi zručný 

6) nevím 

Doležel (Hodáň)  8.A 

1) no tak asi ve 2.  třídě 

2) To je nějakej na hradě…. 

3) Ten přece našel Ameriku 

ne?.. 

4) 20 minut 

5) homo habilis 

6)Ladovská zima?... Nebo 

Koucour v botách... Spíš to 

bude Kocour Mikeš. 

Smejkalová 9.B   

1) v ţádný 

2) nějakej kněz 

3) 1492 

4) 20 minut 

5) to je jedno a to samý 

6) O pejskovi a kočičce? 

Správné odpovědi : 

1) nikdy 

2) židovský kněz 

3) Nikdy, našel Ameriku 

4) 15 minut. Po 5-ti minutách 1 

topinku otočíte a druhou sundá-

te a místo ní dáte na pánev 3. 

Topinku. Po deseti minutách je 

jedna topinka hotová a dvě to-

pinky je třeba osmažit ještě 

z jedné strany. 

5) homo habilis = člověk zručný 

6)Povídání o pejskovi a kočičce 

L. Winterová    a      V. Totušková    

anketa anketa anketa anketa  


