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Poprvé jsme navštívili 1.A s paní učitelkou Ivou Mičkovou.        

Děti měly zrovna velkou přestávku. Moc se nám líbilo, jak 

byly děti hodné a nebyl problém s nimi komunikovat. 

 

VYBRALI JSME TAKÉ DVĚ DĚTI A ZEPTALI JSME 

SE JICH NA PÁR OTÁZEK: 

Zuzanka.                                                                  

Co se ti líbí na naší škole ?                                
Moc se mi líbí naše lavice.                                   

Jaký předmět tě baví nejvíce ?                          
Matematika.                                                           

Co bys chtěla dělat až budeš velká ?                
Chtěla bych být doktorkou.                                 

Co děláš o přestávkách ?                                     
Svačím a povídám si s kamarádkami.                

Baví tě se učit ?                                                      
Jo, baví.                                                                     

 Máte ve třídě hezké kluky ?                               

Jo máme…..Třeba Denis.                                      

Jaká je vaše paní učitelka ?                                
Je moc hodná.                                                       

 Denis : 

Co se ti líbí na naší škole ? 
Líbí se mně interaktivní tabule. 

Jaký předmět tě baví nejvíce ? 

Matematika. 

Co bys chtěl dělat až budeš velký ? 

Chtěl bych pracovat v Bořinách. 

Co děláš o přestávkách ? 

Jsem u paní učitelky na počítači. 

Baví tě se učit ? 

Někdy jo, někdy ne. 

Máte ve třídě hezké holky ? 

Jo máme….hlavně paní učitelku. 

Jaká je vaše paní učitelka ? 

Je hodná a moc pěkná. 

 

 

Zeptali jsme se i paní učitelky: 

Jste spokojená s vaší třídou ?              

Ano jsem, děti jsou moc hodné.            

Líbí se vám vybavení třídy ? 
Ano líbí, máme nové lavice, jsou zdravotní a odpovídají 

novým hygienickým normám. 

Pracuje se vám s dětmi dobře ?          

Ano pracuje, ale ještě se to učí. Přece jenom čtyři hodi-

ny denně je na ně moc.                                           

Co by jste zlepšila na vybavení třídy ? 

Kdyby to šlo, chtěla bych modernější (barevnější) skří-

ně a větší prostor. Udělala bych odpočinkovou část. 

 
 
     Jirka a Roman 

 

 

 

 

„Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabi-

jete jednu, kolik jich tam zbude?“ 

„Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.“ 

 

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: 

„Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“ 

„Vaše otázky“ - odpovídá student.  

 

Proč se lidi hlásí na vysokou školu? 

Aby dostali kolej a přístup na internet.  

 

„Nechci vás strašit pane učiteli,“ říká student 

pedagogovi, „ale tatínek říkal, že jestli nezačnu 

nosit lepší známky, dostane někdo  

                      pěknej výprask.“            MaPa 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

          Martin a David                      

Žákovský parlament 

Zástupci, na které se můžete 

obracet při řešení problémů 

 

5. tř. 

Bára Freundová,  

Bohdana Sýkorová 

6.A 

Veronika Vostřelová, 

Olga Kuttelwascherová 

6.B 

Jan Uher 

7.tř. 

Vít Hromádko 

8.A 

Vojta Valena 

8.B 

Lucka Jirušová, 

Andrea Votrubová 

9.A 

Helena Čapková 

9.B 

Sam Plecháček 

 

Osobnost mezi námi 

Karolína Kašparová                

mistryně světa v KickBoxu 

 

Kájo, jak dlouho se věnu-

ješ KickBoxu ?  

Kája:  Přesně jeden rok. 

 

Jak zvládáš náročné tré-

ninky a přitom školu ? 

Kája:  Ze začátku jak jsem začínala tak 

úplně v pohodě, ale když se blížil nějaký 

turnaj, tak jsem musela trénovat každý den 

a to bylo opravdu horší a byla jsem moc 

unavená 

 

Chtěla by jsi se věnovat KickBoxu do bu-

doucna ? 

Kája: Ano, chtěla ! 

 

Jak sis užívala soutěže v zahraničí ? 

Kája:  Hrozná nervozita, ale když už jsem 

měla po soutěži, tak jsem si to začínala po-

řádně užívat.  

 

Jak ses na soutěžích umístila ?  

Kája:  Mistrovství ČR. 3. místo  

   Mistrovství světa.: 

1.místo 

2x 2. místo 

3. místo 
Jsi pyšná na to, jak tě každý obdivuje ? Ne-

bo tě to štve ?  

Kája:  Byla jsem pyšná, ale teď už ne,  pro-

tože vím, že je spousta lidí, kteří toho do-

kázali mnohem víc než já.  

 

Všichni Ti držíme palce a hodně štěstí 

v dalších soutěžích !  
     

                                          PeTAn            

 

 
 
 
 
 

Davidovi Bednářovi  ze 7. třídy se líbí 

Kristýna Boštíková také ze 7. třídy.   

Kristýnka : „Mně se moc nelí-

bí.“                      

Jarunka Štrumfová 6.B  

miluje Dana Lorence ze 6.B 

   

Dívky z 8.B si rozdělily chlap-

ce /jak nás kluci informovali/ a na  

Nikolu Strakovou připadl Petr Kleiner, tak 

spolu chodí. 
 
                  Anka.Veka 

Otázky:  
1. Co určujeme u podstat-
ných jmen? 
2. Co je správně? 5 a 8 je 
12 nebo 5 a 8 jsou 12? 
3. Kde se narodil 
B.Martinů? 
4. Co znamená zkratka CD?  

   Standa  Hasoň 

1. Pád, číslo, rod, vzor. 
2. Jsou 12. 
3. _________ 
4. _________  

    Pospíšil Petr 
1.Číslo, rod, vzor, pád 
2. Je 12. 
3. V Poličce. 
4. _________ 

   Lukáš  Romportl 
1. Číslo, rod, vzor, pád. 
2. Je 12. 
3. V Poličce. 
4. Cédéčko.  

     Filip Štursa 

1. Číslo, rod, vzor, pád. 
2. Není to 12 ale 13. 
3. V Poličce. 
4. ______ Disk  

Správné  odpovědi 
1. Číslo, rod, pád, vzor. 
2. Je 13. 
3. V Poličce. 
4. Compact Disc 


