
Návštěva v 2.A 
Jako další třídu jsme navštívili 2.A s paní učitelkou 

Freundovou. Byli jsme se na děti podívat a zrovna měli 

matematiku. Moc se nám líbilo vybavení třídy. Děti 

měly ve třídě interaktivní tabuli, kde měla paní učitelka 

nahrané všechny učebnice, které měly děti. Děti praco-

valy na začátku hodiny ve skupinkách a kontrolovaly si 

příklady, co vypočítaly. Poté  počítaly příklady 

v učebnici a kontrolovaly si je s paní učitelkou na inter-

aktivní tabuli. Na konci hodiny  počítaly dohromady s 

paní učitelkou příklad, na který nikdo z dětí nemohl 

přijít. Moc se nám líbilo vybavení třídy a to, že jsou děti 

hodné a pozorné. Některým dětem učení opravdu jde, 

ale některým také bohužel ne. 

A protože již budou brzy Vánoce, zeptali jsme se dvou 

dětí na nějaké otázky: 

 

Těšíš už se na Vánoce ? 

Ano těším se moc. 

Co budeš stavět v zimě ze 

sněhu ? 

Budu stavět sněhuláka a kou-

lovat maminku. 

Pomáháš mamince péct cuk-

roví ? 

Ne, nám peče cukroví babička. 

Co bys chtěla najít pod stromečkem ? 

K Vánocům bych chtěla plyšového koníčka. 

 

Těšíš už se na Vánoce ? 

Jo a hodně. 

Co budeš stavět v zimě ze sněhu ? 

Já budu stavět sněhuláka a bunkr. 

Pomáháš mamince péct cukroví ? 

Ano, pomáhám, moc mě to baví. 

Co by jsi chtěla najít pod stromečkem ? 

To ještě nevím. 

 

Zeptali jsme se i v jiných třídách: 

Co si představuješ pod slovem Vánoce? 

Dan 3.třída : Cukroví, stromeček, zábavu a kapra. 

Adélka 3.třída : Dárky a stromeček. 

Markéta 4.třída: Hezký dárky. 

Natálie 4. třída: Cukroví a přípravu stromečku. 

Bára 5.třída : Dárky. 

                     Roman a Jirka 

 

 

 

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarád-

ský hlas jednoho jeho kolegy: 

"Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru." 

"Chvíli vydržte, hned jsem u vás", odpovídá lékař. 

Když si obléká kabát, manželka se ho ptá:" Je to vážný pří-

pad?" 

"Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. „Už jsou 

u toho tři doktoři." 

 

„Jean, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na ryby." 

"Ale pane, neměli bychom si vzít raději udici?" 

"A vy si myslíte, Jean, že když budu vyhrožovat rybáři udicí, 

tak mi nějakou rybu dá?“ 

 

Ptají se lorda, jak přišel ke svému bohatství a on vypráví: 

"Když jsem připlul do Států, tak jsem měl v kapse 15c, kou-

pil jsem tedy za ně jedno jablko, vyleštil jej a prodal za 45c, 

za ně jsem koupil 3 jablka, vyleštil a prodal je za 1,35 dolaru. 

A tak to šlo dál a dál, den za dnem, až do té doby, kdy umřel 

můj strýc a odkázal mi 20 mld. dolarů." 
       MaPa 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

                                 Martin a David 

Dětem v Nepálu 
 
Naše charitativní akce měla letos dost 

velkou odezvu. Vybralo se  

20 220,- Kč. 
To už je částka, která malým sirot-

kům hodně pomůže. V Nepálu  nesla-

ví Vánoce, ale nás může u stromečku 

hřát pocit, že jsme někomu pomohli. 

K naší sbírce se připojili i návštěvníci 

vánoční inspirace v Kamenci částkou 

2 039, Kč. 

V naší škole a vlastně i ve společnos-

ti je pořád dost hodných lidí. 

Děkujeme všem, kteří se na této pro-

spěšné akci podíleli. 
 

                                     Za ŽP Andrea a Lucka 

Osobnost mezi námi 
  

Rozhovor se sportovcem  

ALEŠEM PAZDEROU 
 

 Aleš je velmi nadějný  sportovec, který mi-

nulý rok přišel k úrazu. Bydli v Telecím, má dva 

sourozence Martina a Vojtu. Doma mají dva psy. 

Čte dobrodružné romány. Má rád řízek s brambo-

rovým salátem a svíčkovou. Je ve znamení Kozo-

roha. 

Velmi dobrých výsledků dosáhl v přespolním bě-

hu. V 6. třídě získal 1. místo v okresním kole a 

totéž zopakoval v 7. a 8. třídě. 1 000 m = 1 km 

uběhne za 3:20 a 1 500 za 4:50. 

 Připravili jsme si pro Vás pár otázek na Ale-

še, to je pro nás velký úspěch,  protože věřte, byl 

to velký boj, Alešovi se do toho moc nechtělo. 

 

Co pro tebe znamenal tvůj úraz ? 

No naštvalo mě to a hodně, protože sport mě baví 

a teď mi ho zakázali dělat. 

Máš nějaký sport, který tě baví úplně nejvíc ? 

U mě vede  fotbal. 

A děláš nějaký sport ve svém volném čase ?  

Fotbal, florbal , ping pong . 

 

Mrzí tě, že je teď nemůžeš dělat ? Který nej-

víc? 

Nejvíc mě mrzí ten fotbal. 

Budeš dál reprezentovat naši  školu ? 

Chtěl bych, ale můžu až na jaře. 

Tak a teď dál od sportu, už jsi v devítce , takže 

máš rozhodnuto, kam jít dál? 

Jéé, tak to teda vůbec ještě nevím 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole ? 

Tělocvik a  čeština 

Jaký  typ holky se ti líbí ? 

Aleš se nevyjadřuje…. 
 

 

     PeTAn 

 

 
 

     

 

 

Michaele Báčové (6.B) a Elišce Jandové (6.A)  

se líbí Petr Hodáň. 

Poznámka redakce: Holky už máte smůlu.  

 

 

Pavel Neumann (8.A) slintá po 

Kristýně Totuškové (6.B). 

 
 

  Kristýna Dvořáková chodí se    

 Sašou Vykypělem  (5. třída). 

  

 Poznámka redakce: Hodně 

štěstí!  
                                                                      Anka.Veka  

Otázky:  
1. Kolik zubů má dospělý člo-

věk? 

2. Lze ze tří sirek složit pravo-

úhlý trojúhelník? 

3. Jaké jsou obojetné souhlás-

ky? 

4. Je sasanka živočich nebo 

rostlina? 

Dorota Dvořáková 8.A 

1. 32 

2. ne 

3. BFLMPSVZ 

4. živočich 

Dušan Stelzl 7.tř 

1. 32 

2. ne 

3. BFLMPSVZ 

4. živočich 

Kristýna Brablíková 

1. 30 

2. ne 

3. BFLMPSVZ 

4. živočich 

Štěpán Švanda 7.tř. 

1. 32 

2. ne 

3. BFLMPSVZ 

4. živočich 

ODPOVĚDI: 

1. 32 

2. ne 

3. BFLMPSVZ 

4. živočich 


