
  Jak uţ jsme v minulém čísle slíbili, navštívili jsme děti více 

zlobivé, a to děti z 5. třídy. 

Žáci měli hodinu češtiny. Kontrolovali diktát z předešlého 

dne. Zjistili jsme, že jistí chlapci se předvádějí, jsou oprsklí a 

někdy moc živí. Nepatří mezi ně všichni, zlobivých  chlapců je  

minimum. Při opakování vyjmenovaných slov byl jeden ze tří 

nejzlobivějších chlapců zkoušen. Můžeme říci, že byl nervóz-

ní. Standovi, Fandovi a Markovi (těm jistým chlapcům) hrozí 

napomenutí.Zdržují ostatní a nejsou schopni pracovat ve sku-

pinkách. 

Teď k tomu lepšímu. Dívky jsou pravé opaky některých 

chlapců. Paní učitelka vede určitě hodiny správně. Přejeme jí 

hodně sil a trpělivosti do druhého půlroku. 

 

Rozhovor s paní učitelkou  

J. Tamelovou : 

Jste spokojena se třídou, kterou 

máte? 

-Moc ne. Někteří jsou moc hluč-

ní a neposlušní. 

Spolupracují žáci rádi? 

-Jak kdy. Někdy ano, někdy ne. Záleţí, co je baví. 

Chtěla byste něco vzkázat do časopisu? 

-Hlavně ať se ţákům i učitelům daří. 

 

Udělali jsme dva rozhovory. S hodným ţákem a s ţákem zlo-

bivým. 

Rozhovor s hodným ţákem: 

Jak se jmenuješ a kolik ti je let? 

-Ondřej Dostál a je mi 11 let. 

Těšíš se na druhý stupeň a na co přesně? 

-Ano, těším se. Hlavně na angličtinu. 

Co posloucháš za muziku? 

-Hip hop a Rap. 

Líbí se ti dívky starší, mladší, nebo 

tvého věku? 

-Líbí spíš mého věku. Přesněji dívka 

z 5.A. 

Baví tě nějaký sport např. horoleze-

ní, basketbal, nebo něco jiného? 

-Hraji rád pin pong (i závodně), basketbal a fotbal. 

Čím chceš být až budeš velký? 

-Právník. 

 

Rozhovor se zlobivým ţákem: 

Jak se jmenuješ? 

-Standa. 

Myslíš si, že tvoje chování v hodinách zdržuje ostatní?  

-Ne, nemyslím. 

Co si myslíš, že z tebe vyroste? 

-Hodný muţ. 

Proč se tak chováš? 

-Protoţe mě to baví. 

Baví tě učení? 

-Ne, nebaví. 

Myslíš si, že jsi něčím zajímavý? 

-Ano. Jsem sportovec. 

Standa je velice optimistický chlapec. 

 

V příštím čísle porovnáme třídu 5. B s třídou 5. A. 

                
Ludmila Hlávková, Petra Smejkalová a Tereza Gutveisová 

 

 

 

Chytáky (necháte se nachytat?) 

 

Školní parlament 
 

Milí spoluţáci, ţákovský parla-

ment probíral naše i Vaše chová-

ní. Závěr? Měli bychom se ke 

školnímu majetku chovat slušně. 

Zároveň jsme šokováni, jak se 

chová šestá  třída např.: kluci 

z šesté třídy na svém patře na 

pánských záchodech zalepují 

mušle průhlednou izolepou (ten 

problém, který vznikne si domys-

lete sami). Také mi a myslím , ţe 

i Vám nepřijde normální to, co  si 

šesťáci dovolují na učitele, jak o 

přestávkách vykřikují vulgární 

slova přes celou chodbu a otravu-

jí tím ostatní.  Nebojí se vyslovit 

neslušný návrh nějaké dívce 

z devátých tříd. Šestáci za mys-

lete se nad svým chováním a 

zkuste se zlepšit!! Bude tady 

příjemnější prostředí. My ostatní 

to také zkusíme, alespoň se poko-

síme, ţe ano??? 

 
           Tereza Gutveisová   

Zajímavá slohová práce 

Domov 
 Domov…Kdyţ slyším slovo domov, 

hned cítím chvění po celém těle, neboli motýl-

ky v bříšku. 

 Doma mám své nejcennější věci ,ale 

hlavně lidi, na kterých mi tolik záleţí. Kdyţ mám problémy, 

doma se cítím hned jistěji. Uklidňuje mě stále stejný praskot 

schodů, vrzání nábytku. Uklidňuje mě ta stále stejná vůně 

domova. Miluji ten známý klapot dveří, který se mi vkradl 

do uší uţ jako malé holčičce. 

 Není nad to sednout si na houpací křeslo v obývacím 

pokoji a nechat seunášet jeho pravidelnými zvuky.Nelíbilo 

by se vám to? Miluji to, kdyţ se vrátím z dlouhého a namá-

havého víkendu a mohu si říci:,,Zase doma‘‘. Pod těmi slo-

vy si představím, ţe si konečně mohu lehnout do své postele 

ţe jsem konečně doma. Pocit domova ve mně můţe vyvolat 

i jiné místo, neţ samotný domov. Někdo se cítí doma třeba 

na chalupě, kde zaţívá samé krásné chvíle, nebo ve starém 

dřevníku, kde si jako malý hrál. Tím chci říct, ţe pod slo-

vem domov, si kaţdý představí něco jiného, a to je na tom to 

nejkrásnější. 

Bohuţel, musela jsem se přestěhovat, naštěstí ne daleko, 

svůj domov denně vidím.Bydlí tam lidé, kteří to tam mají 

rádi,  ale já víc.Vzpomínky se vryly hluboko do srdce a zů-

stanou navěky. Pro mě je to jedinečný domov, ať jsem kde-

koliv. 

      Dana Škorpíková 

 

Domov 
 Kdyţ se řekne slovo,,domov‘‘, 

vybavíme si spoustu věcí. Já osobně si 

vzpomenu na rodinu, místo, kde jsem 

vyrůstala a kam se budu vţdy moci vracet. 

 Nevěděla jsem, co bych asi tak napsala. Lehla jsem si 

na postel, koukala do stropu a přemýšlela.Vzpomněla jsem 

si na svého dědečka, který tady uţ není a který s námi 

v domě bydlel. Vyrůstala jsem v krásném prostředí a vzpo-

mínky na domov budu nosit vţdy s sebou. I kdyţ se časem 

někam odstěhuji, můj domov bude v Borové.  

 Asi kaţdý ze své zkušenosti ví, ţe kdyţ odjedeme 

třeba na dovolenou, tak se rádi vracíme domů. Mnozí říka-

jí,,Všude dobře,doma nejlíp‘‘. Podle mě na tom určitě něco 

je. Ke slovu domov patří také rodina, která je pro mě moc 

důleţitá. Domů bychom měli chodit rádi a s vědomím,ţe je 

tam někdo, kdo na nás čeká a má nás rád. Někdo se můţe 

zeptat:,,A co ti,kteří domov nemají?‘‘ V tuto chvíli ne-

vím ,co bych odpověděla, protoţe lidé jsou bez domova 

z různých důvodů. Někteří si za to můţou sami, ale jiní byli 

o domov připraveni. 

 Já uţ si neumím představit ţivot bez mojí postýlky 

rodiny, kamarádů a bez naší vesničky. Prostě bez mého do-

mova. Domů chodím ráda a doufám, ţe se to nikdy nezmě-

ní. 

     Michaela Romportlová 

Pavel Neumann /7.A/ by chtěl už od šesté třídy chodit s Terezou Tomešovou 

Všechny holky z 6. třídy balí Petra 

Kleinera 

Proč blondýnka sedí před počítačem  a křičí? 

Protoţe sáhla na myš. 

Vojta Valena chodí s Marcelou Uhlířovou 

Potká se chytrej s blbým a ten chytrej říká tomu blbýmu: "Budeme 
hádat, kdyţ ty neuhodneš, dáš mi pětku a kdyţ já neuhodnu, dám ti 

stovku." 
"Tak jo" .. odpovídá blbej. "Má to čtyři nohy a stojí to u stolu co to je?" zeptá se ten chytrej. 
"Hm, nevím tady máš pětku". Říká blbej "Má to pět nohou a stojí 
to u stolu co to je?" 
Chytrej se zamyslí a za chvíli bezradně odpoví: "No to ti teda vo-
pravdu nevím ,člověče, tady máš kilo a jen tak pro zajímavost, co 
je to?" 
"Nevím, tady máš pětku." 

OTÁZKY 

1) Kdo jako první vylezl v Karpatech na Sněţku? 

2) Je to tvé, ale tví přátelé to pouţívají více neţ ty. 

Co to je? 

3) 400 let před naším letopočtem se datuje paleolit. 

Pod jakým názvem tuto dobu známe? 

4) Kdo vyhrál Trojskou válku, kdyţ vezmeme v 

potaz, ţe Trójané postavili dřevěného koně, ve kte-

rém se pak ukrývali? 

5) Kdo byl jako první ve vesmíru? 

6) Kolik strun má fagot? 

Brigita Berková 9.A 

1) V Karpatech není 

Sněţka 

2) Nevím  

3)  Nevím 

4) Nejspíš Trójané 

5) Amstrong 

6) 4 

Lenka Navrátilová 9A 

1) Nikdo, protoţe Sněţka 

není v Karpatech. 

2) Jméno 

3) Nevím 

4) Asi ty Trójané 

5) Ten pes Lajka 

6) Ţádný, není to strunový 

nástroj 

Hanča Andrlová 8.B  

1) Nikdo 

2) Nevím 

3) Nevím 

4) Nevím 

5) Pes Lajka 

6) Ţádné 

Správné odpovědi : 

1) Nikdo, Sněţka není v Karpatech 

2) Tvoje jméno 

3) Paleolit=starší doba kamenná, 

400před našim letopočtem začíná  

doba ţelezná, nikoliv starší doba 

kamenná 

4) Trojského koně postavili Řeko-

vé, a proto válku vyhráli 

5) Pes (fena) Lajka 

6) Ţádnou, je to dechový nástroj 

L. Winterová    a      V. Totušková    

Dva právníci šli na večeři. Poručili si kaţdý 

kávu a vytáhli sendviče. 

Přiběhla servírka a povídá: "Pánové, tady  

nesmíte konzumovat vlastní potraviny!" 

Oba právníci se na sebe podívali, pokrčili 

 rameny a vyměnili si sendviče.  




