
    Jak uţ jsme v minulém čísle slíbili, navštívili jsme třídu 5.A. Měli 

hodinu angličtiny, kterou vyučovala paní učitelka Švandová a Šimo-

nová. Proč dvě paní učitelky? Protoţe děti jsou rozděleny do dvou 

skupin. 

 

Začneme polovinou paní učitelky Šimonové. 

V této polovině jsou tři žáci, kteří stále narušují vyučování. Mezi ně 

patří Voráč, Štrumfová a bohužel na třetí jméno si nemůžeme vzpo-

menout. Myslíme si, že je to Drašar. Jsou drzí, vykřikují, předvádějí 

se a provokují. Paní učitelka se s nimi jenom zlobí. Ostatní děti jsou 

jejich opakem. Spolupracují a jsou šikovní.  

Pár otázek na paní učitelku: 

Jaký máte názor na tuto polovinu třídy? 

-Nebýt těch tří, tak geniální. 

Jsou tu nějací žáci, kteří nejsou s Vámi schopni spolupracovat? 

-Právě ti tři. 

Jsou děti zapomnětliví? 

-Jenom někdy. 

 

A teď k polovině paní učitelky Švandové. 

Její polovina je naopak klidná. Paní učitelka jim pomáhá. Jsou ši-

kovní. I když někdo, kdo ruší ostatní a předvádí se, se najde. Jména 

ale nevíme. 

Pár otázek na paní učitelku: 

Jak pracují děti u Vás v polovině třídy? 

-Sice občas zlobí, ale jinak spolupracují. 

Jaký máte názor na tuto polovinu třídy? 

-Dobrý. 

Jste spokojena, že máte tuto polovinu? 

-Dá se říci, ţe relativně ano. 

 

Otázky na hodnější děti : 

Jak se ti líbí ve škole? 

Růženka: Jo, líbí. 

Jakub: Ano, líbí.  

Učíš se rád(a) angličtinu? 

Růženka: Někdy mě baví, ale někdy ne.   

Jakub: Ne, vůbec mě nebaví.    

Jsi spokojená(ý) s paní učitelkou? 

Růženka: Ano, jsem.         

Jakub: Jo, sem. 

 

Otázky na zlobivější děti :-(       

Proč zlobíš?? 

Dominik: Nevím. 

Jaroslava: Protoţe se mi chce. 

Čím chceš být? 

Dominik: Elektrikář, ale mám 

k tomu daleko. 

Jaroslava: Ničím. 

Máš rád(a) školu? 

Dominik: Ne. Kdo by měl?! 

Jaroslava: Ne vůbec. Je blbá. 

          

Ludmila Hlávková, Tereza Gutveisová, Petra Smejkalová  

 

 

Chytáky (necháte se nachytat?) 

 

        
 

 

      

Školní parlament 
 

Milí spoluţáci, na adopci na dálku 

jsme zatím vybrali pouze 7 843kč. 

Někteří z nás by se měli stydět a to 

hodně, protoţe chodí zbytečně utrá-

cet do kiosku a na tak důleţitou věc 

nic nepřispěli. Musím pochválit 4. 

třídu, jelikoţ přispěla 1 771kč, po-

tom 3. třídu, ta přispěla 1 088kč a  

9.B  - přispěla 1 063kč i ostatní tří-

dy chválím. Informace jsou vyvěše-

ny na nástěnce. Děkuji všem, kteří 

se zapojili do sbírky. Také tímto 

děkuji učitelům, kteří se zapojili. 

Zvláštní díky patří paní učitelce 

Marešové, díky které se můţeme 

adopce zúčastnit. Sbírka bude ukon-

čena 31. ledna tohoto roku. Jestliţe 

se nevybere 10 000Kč, budeme mu-

set adoptovat jen 1 dítě. Zajímalo by 

mě ,kdo z nás si vezme na svědomí, 

ţe jsme druhému dítěti nedokázali 

kvůli své sobeckosti pomoci. Dou-

fám, ţe se to nestane.  

  Tereza Gutveisová 

Zajímavá slohová práce 

Příběh panenky z papíru 

 

Tomáš Dobeš 4. třída: 

 

 Kdyţ mne vytvořili, hned jsem byla převe-

zena do papírnictví. Pak mě odnesli. Slouţila jsem 

jako nejčtenější noviny Dnes. Jakmile mne všich-

ni přečetli, tak jsem opět putovala po světě. Dopu-

tovala jsem do firmy zvané LIKO. Dali všechen 

papír recyklovat, ale já recyklována nebyla. Vy-

padla jsem do škvíry, ve které mne nikdy nikdo 

nenašel. Pokaţdé v noci oţívám a snaţím se zvět-

šit škvíru, abych se protáhla. 

 

 

      

  Pavlína Pešková 4. třída: 

 

 Ahojky, já jsem cestovní papírová móda. 

Jmenuji se Krepová Karolína. Cestuji všude po 

světě. Kdo si mě zavolá, přijedu hned svou vlaš-

tovkou a on si vybere co chce. Třeba klobouček se 

slevou 30% a k tomu brýle zdarma. Ţiji na karto-

nu se svou vlaštovkou. Slouţím k tomu, ţe nějaké 

děti si vyrobí vlaštovku, já do ní sednu a letím 

k tomu, kdo si mě zavolá. Můţete volat na číslo 

842 383 545 cestovní, papírová móda. Tak zatím. 

Mějte se hezky! Ahoj! 
  Připravila Radka Cacková 

V 7.B chytili myš, ale aby toho neby-lo málo, tak Michalovi Portlovi vlezla do nohavice a vylezla mu u krku..  Komentář: „Míšo..To musel být záži-tek..“ 

Opozdilec Pepíček se vymlouvá: „Cestou do školy 

mě srazil Trabant.” Učitelka na to: „Tak jsi měl jít 

rychleji!” 

Lenka NAvrátilová uţ dlouhodobě touţí po Filipovi Ško-dovi, ale nějak se jí to nedaří.  Komentář: „Leni, osobně ti to přejeme.. Filda je moc hez-kej kluk a holky na něj letí.“  

1. Kdy byl ukřiţován Jan Hus? 

2. Na Karlově mostě se díváš do Labe nebo 

na Labe? 

3. Jak umřela Hitlerova dcera? 

4. Jaké číslo vytváří při letu kolibřík svými 

křídly? 

5. Kolik ţidlí má noha? 

6. Je to zelené a jezdí to nahoru a dolů? 

Filip Kukla 9. A 

1.Nebyl ukřiţován 

2.Je tam Vltava 

3.Neměl dceru 

4.Neznám kolibříka 

5.Noha nemá ţidle 

6.Ţába ve výtahu… 

Dorota Dvořáková 7. A 

1.Hus byl upálen…  

2.…..asi do Labe  

3.On neměl dceru?....Já 

nevím  

4. 8….  

5.Noha nemá ţidle  

6.Hrášek ve výtahu 

Lukáš Romportl 6.třída 

1.Ty ... tak to nevím  

2.Ani jedno dívám se na 

Vltavu  

3.Tak to nevím  

4.8  

5. Ţádnou  

6.…..tak to nevím 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:   

1) Jan Hus byl upálen, 2) 

Díváme se na Vltavu, 3) 

Hitler neměl dceru, 4) 8, 

5) Noha nemá ţidle, 6) 

Hrášek (uznává se i ţába 

ve výtahu) 

L. Winterová    a      V. Totušková    

Pepa Jukl z 9.A chodí s Monikou Kotlářovou  

z 8. třídy. Kaţdé ráno je spolu můţete viděť ve 

škoLe.  

Komentář: „Ať vám to co nejdýl vydrží.“ 

Příspěvek nám poslal chlapec z 9.A  

Před školou u silnice byla cedule s nápisem: „Pozor, nepřejeď-

te děti!” Jeden z ţáků tam dopsal: „Počkejte si na učitele.” 

„Pavlíku, znáš nějaké zvíře, kterého by se mohl 

bát třeba i tygr?” ptá se učitel.  

„Ano,” odpoví Pavlík, „tygřice.” 

P. uč. Šimonová a Švandová 

Štěpán Švanda 6. třída  

1…... na fialkách  

2. Do Labe….  

3.…..  

4.Nevím  

5. 5  

6. Tráva 



 

 

 

 
      


