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Rodilí mluvčí 
Stalo se už tradicí, že na naší škole v předvánočním čase probíhá kurz s rodilými mluvčími. 

Letos se konal v termínu 11.-15.12. a zúčastnilo se ho 96 žáků druhého stupně. Někomu by 

se mohlo zdát, že přihlášení žáci se „ulejou“ z vyučování , ale opak je pravdou. Kurz probíhá  

5 dnů, každý den je rozdělen do třech dvouhodinových bloků. Celých 6 hodin (krom 

přestávek) se odehrává v angličtině. Není to klasická školní  výuka  angličtiny ,neučí se zde 

gramatická pravidla, cílem kurzu je konverzace. Učíme se domluvit v běžných situacích, 

s kterými se můžeme setkat při cestování a také při navázání přátelství s lidmi z ciziny. Vše 

probíhá formou her, kvízů, rozhovorů, hádanek…..Rodilí  mluvčí, kterých bylo letos  5 (4 muži 

a 1 žena), se nám snažili formou hry rozšířit slovní  zásobu. Celý kurz byl pro nás zajímavý a 

už se těšíme na další.                                        

                                                                                                            (VIII.B) 
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Vánoční laťka 2018 
Dne 22.12.2017 se konala již tradiční  Vánoční laťka v hale. 

V kategorii mladších chlapců obsadil 1.místo L. Smutný 

                                                                  2.místo J. Srp 

                                                                  3.místo J. Rezler 

V kategorii mladších dívek obsadila 1.místo N. Tučímová 

                                                                2.místo A. Bubeníková 

                                                                3.místo P. Pertová 

V kategorii starších chlapců obsadil 1. místo A. Hojda 

                                                                2.místo M. Moravec 

                                                                3.místo J. Jarý 

V kategorii starších dívek obsadila 1. místo A. Cenkerová 

                                                              2.místo N. Oltová 

                                                              3.místo A. Kolomazníčková 

  

Všem výhercům gratulujeme a dík patří také všem zúčastněným. 

 

                                                                                            (Adam Hojda, Martin Moravec IX.A) 
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       Green Life 

 

3.1.2018 se u nás ve škole pořádal projekt Green Life. 

Projektu se zúčastnila 5. - 9. třída. 

Naše škola dostala možnost mít vlastní fotopast na 
Sumatře. 

Na fotopast se konala sbírka, vybralo se 3800Kč. 

Až se fotopast umístí, učitelé budou moci pouštět 
žákům záznamy z fotopastí.                                                                                                                              

                                                                                               
(Jirsová, Bartáková IX.A)  

 

Lyžařský výcvik 
6.1.2018 jsme odjeli na lyžařský kurz do Orlických hor. Hned další den začalo naše týdenní 

dobrodružství. Po rozřazení do družstev a každodenním lyžování zjišťujeme, že se všichni 

zlepšujeme. Ve volném čase hrajeme deskové hry, nebo se zúčastňujeme zajímavých aktivit 

z dílny pana učitele Čepka. Hodně velký zážitek byl v den, kdy jsme se vydali na běžky. Více 

nás bylo začátečníků než pokročilých. Všichni jsme chtěli dojít až na Velkou Deštnou, ale 

někteří z nás byli tak unavení, že jsme se nakonec rozdělili do dvou skupin, jedna se vracela 

nazpět a druhá pokračovala dál. Ve chvíli, kdy se první skupina vracela, byl slyšet jen smích. 

V této skupině byla pouze 1 žákyně, která na běžkách uměla. Byla ledovka a my jsme museli 

jet z kopce, tudíž jsme brzdili způsobem pádu. Nakonec jsme se zmrzlí, promáčení, ale celí 

dostali na chatu. Domníváme se, že za odměnu byla večer diskotéka. Co říci na závěr? Každý 

den jsme si na horách parádně užili a doufáme, že příští rok, jestliže budou volná místa, si  

„lyžák‘‘ zopakujeme, protože je to tam super. 

                                                                                                                                                                           

                                                          

 

 

                                                              (VII.A)  
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Škola v přírodě   IV.A 

V sobotu 13.1.2018 ráno jsme nasedli do autobusu. Po příjezdu do Orlického Záhoří jsme se 

ubytovali na chatě Perla. Druhý den ráno jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme celý 

týden lyžovali. Po cestě k vlekům jsme se klouzali a to nás moc bavilo. Vždy po lyžovaní jsme 

hráli hry a naše nejoblíbenější se jmenovala Šakal. V úterý jsme měli karneval. Moc se nám 

na škole v přírodě líbilo a máme spoustu zážitků! 

(Veronika Beránková, Nela Cihlářová IV.A) 

 

 

 

Škola v přírodě   IV.B 

A jak vzpomínají na školu v přírodě žáci IV.B?  

Naše redakce vybrala postřehy žaků z některých dnů. 

 

ST: Ráno jsme šli na snídani. Potom jsme šli lyžovat. 

Po lyžování jsme se koulovali a byla to sranda. 

Večer byl discokarneval. 

 

ČT:  Ráno jsme se probudili a zase jsme šli na snídani. 

Potom zase lyžovat. Potom zase na oběd. 

Odpoledne jsme si mohli vybrat, 

jestli chceme sjezdovky nebo běžky! 

 

PÁ: Šli jsme na snídani.  

Potom jsme čekali na autobus. 

A potom jeli domů. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                         (Žáci IV.B) 
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ZÁBAVA 

Vtipy: 

Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka češtiny zkoušenému žákovi. „Chodím... chodíš... 

chodí..." „Rychleji!" žádá netrpělivá učitelka. „Běžíme... běžíte... běží...!" 

 

Matka okřikla dceru, která hodila žebrákovi celou stokorunu: „To mu musíš dávat tolik?!" 

„Ale, mami, vždyť je to můj třídní učitel!" 

 

Oskare, řekni nám, co je to? Paní učitelko, to je lebka. Dobře, ale z čeho? Ze zvířete. Ale 

jakého zvířete? Mrtvého. 

 

„Jak bylo ve škole?“ „Dostala jsem pětku z matiky.“ „Jak to?“ „Měla jsem vypočítat, kolik je 

12x10 a já odpověděla, že 120.“ „Ale to je správně.“ „Já vím. Pak jsem měla vypočítat 

10x12.“ „A jakej je v tom rozdíl?!“ „Přesně to jsem taky řekla!“ 

 

Stará učitelka se ptá studenta: „Když řeknu ′jsem krásná′, jaký je to čas?“ Student na to: 

„Evidentně minulý...“ 

 

Poznámka v žákovské:  

„Umýt, smrdí!"  

- Otce to naštve a učitelce  

odepíše:  

„Nečuchat, učit." 
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Křížovky: 
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Bludiště: 
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Omalovánky: 

 

 

 

 

 

 

                                               (na zábavě pracovali – Martin Manda a David Syrový  IX.A) 

                     

                                                                                                                                                     

Děkujeme třídám, které přispěly svými články do našeho časopisu – VIII.B, VII.A, IV.A, IV.B 


