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Lyžařský výcvik 8. ročníků 

Každý žák 2. stupně se těší, že v 7. ročníku pojede se spolužáky na lyžařský kurz. 
V loňském školním roce jsme byli všichni zklamaní, že kvůli epidemii nikam 
nepojedeme. S napětím jsme tedy čekali, jestli to vyjde letos. Konečně! Očekávaný 
okamžik nastal a my jsme 9. ledna odjeli na lyžařský kurz. Cílem našeho pobytu byla 
osada Zásada, kde jsme se ubytovali v chatě Lumka. Přivítali nás obědem, bohužel 
tam nevařili zrovna nejlépe. Pokoje ale byly docela pěkné. Kvůli nedostatku sněhu 
nebylo možné lyžovat přímo u penzionu, tak nás autobus každý den vozil do 
Příchovic. První den nás podle našich lyžařských schopností rozdělili do čtyř skupin. 
Členy skupin potom různě přeřazovali podle toho, zda někdo dělal pokroky a zlepšil 
se. Další dny jsme už lyžovali sami a učitelé se věnovali hlavně těm, kteří stáli na lyžích 
poprvé. Po lyžování jsme měli odpočinek a mohli být na pokojích. Jako večerní 
aktivitu jsme dvakrát měli diskotéku a jednou hru, kdy jsme předváděli některé 
učitele a ostatní hádali, kdo to je. Poslední den jsme si mohli vybrat. Kdo chtěl, mohl 
jet lyžovat, ostatní šli na procházku. Vše uteklo velice rychle a byla tu sobota 15. 1. 
Začali jsme balit a uklízet a dopoledne přivezl autobus naše sedmáky, kteří nás zde 
vystřídali. Lyžák jsme si užili, bylo tam hodně zábavy. Ti, kteří neuměli lyžovat, se to 
naučili. Hned bychom jeli znovu. 

                                                                                             (Žáci 8. A, 8. B) 
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Lyžařský kurz 7. tříd 

14. 1. – 20. 1. jsme se vydali na lyžařský kurz. Když nás pan řidič dovezl na místo, tak 
jsme se ubytovali. Potom naši milí učitelé zaveleli a šlo se na svah. Plán zněl jasně, 
rozdělit nás do družstev. Učitelé tento plán dotáhli do zdárného konce, výsledkem 
byla tři družstva. Jenže nejezdil vlek, a tak jsme se museli vydat po svých. Dalo nám to 
pořádně zabrat. Po pár sjezdech jsme mohli na chatu do tepla. Druhý den už vlek 
fungoval a my lyžovali jako o život.  Ve středu byl třetí den lyžování, tudíž nás čekal 
půldenní odpočinek. Navštívili jsme jednu nadanou a zručnou paní, která nám ukázala 
hodně zajímavých věcí. Navlékali jsme korálky, vyfukovali ze skla různé věci. Někdo si 
udělal třeba kalíšek na svíčky, jiný florbalový míček. Na chatu jsme se vrátili večer. 
Pobyt nám zpříjemnila i možnost nočního lyžování a celkem vydařené dvě diskotéky. 
Bohužel se nám nevyhnuly ani úrazy. Některé byly jen banální, jiné i vážnější. Čas 
utekl jako voda a byl tu konec. Myslíme si, že náš lyžák byl velmi vydařený. Dík patří 
učitelům, kteří některé z nás naučili lyžovat a jiným pomohli zdokonalit jejich 
techniku. 

                                                                               (Z. Mikuš, A. Flachbartová - 7.A) 
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Projektový den 27. 1. 2022 

Dne 27. 1. proběhl na celé naší škole projektový den. Učitelé si pro nás na dopoledne 
připravili netradiční a zajímavé aktivity. Některé třídy v průběhu dne pracovaly ve 
skupinách, sledovaly dokumenty, vyráběly plakáty a prezentace….. Využívali jsme 
informace, které známe ze školy, další jsme si vyhledávali, třídili a ověřovali 
z internetu. A jakými tématy se zabývaly jednotlivé ročníky? 

1. ročníky – Čistota – půl zdraví 
2. ročníky – Moje tělo 
3. – 5. ročníky – Zdravý životní styl 
6. ročníky – Denní režim 
7. ročníky – Hygiena a zdraví 
8. ročníky – Zdravá výživa 
9. ročníky – Ochrana zdraví – civilizační choroby, negativní vlivy prostředí 

 

 

 

 

 
                                                                                              (Žáci a žákyně 9. A) 
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Co se děje v prvních ročnících? 

Po půl roce jsme znovu zašli navštívit naše prvňáčky, abychom zjistili, jak se jim líbí ve 
škole, jak dopadlo jejich první vysvědčení a co aktuálně ve škole dělají.  

1.A 

CO JSTE MĚLI NA VYSVĚDČENÍ? 

P. Drahovzalová:  „Měla jsem samé jedničky!“ 

V. Šoeta:  „Samé jedničky jsem měl.“ 

L. Němcová:  „Já měla taky samé jedničky.“ 

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ PŘEDMĚT? 

V. Pavlas:  ,,Nejvíce mě baví tělocvik – fotbal.‘‘ 

L. Němcová:  „…tělocvik, matematika, výtvarka…“ 

O. Dostál: ,,Nejvíce mě baví čtení a psaní. A taky výtvarka. Dnes jsme 
vyráběli plakát na olympijské hry.“ 

JAK VÁM CHUTNÁ V JÍDELNĚ? 

P. Drahovzalová: ,,Moc mi tu chutná, nejradši mám buchtičky se šodó.‘‘ 

O. Dostál:  ,,Ve školní jídelně mi moc chutná.‘‘ 

NA CO SE TĚŠÍTE DO ŠKOLY NEJVÍCE? 

V. Šoeta: ,,Na kamaráda Oskara.‘‘ 

Nikolka: „Na hraní her, nejradši hraju Mrazíka a Krále opic.“ 

CO SE UČÍTE  O HODINÁCH? 

P. Drahovzalová: ,,Ke každému písmenku, co se učíme, umíme básničku.‘‘ 

L. Němcová: ,,Sčítáme a odčítáme do devíti.‘‘ 
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1.B 

CO JSTE MĚLI NA VYSVĚDČENÍ? 

S. Junková:  „Na vysvědčení jsem měla samé jedničky.“ 

H. Hladík: „Samé jedničky jsem měl.“ 

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ PŘEDMĚT? 

Š. Frencl: „Nejradši mám čtení a psaní.“ 

H. Fořtová:  „Mám ráda matematiku a výtvarnou výchovu. Naposledy jsme vyráběli 
sněhuláka.“ 

Hanička:  ,,Nejvíce mě baví tělocvik a vyrábění.“ 

JAK VÁM CHUTNÁ V JÍDELNĚ? 

S. Junková:  ,,V jídelně mi moc chutná, nejvíce rajská polévka a řízky.“ 

NA CO SE TĚŠÍTE DO ŠKOLY NEJVÍCE? 

H.  Fořtová: ,,Na kamarádku Haničku.‘‘ 

Š. Frencl: „Na paní učitelku a na kamarády.“ 

CO SE UČÍTE  O HODINÁCH? 

S. Junková: „Hrajeme hru Na vetřelce.“ 

J. Hladík:  ,,Počítáme do devíti.‘‘  

                                                                                         (T. Holatová, S. Koubová – 9. A) 
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Čtení pomáhá 

V prvním čísle letošního časopisu jsme upozorňovali na projekt, který na naší škole 
běží již třetím rokem. Vybízeli jsme žáky a třídy, aby se do tohoto projektu zapojili. 
Vyhodnocení projektu proběhne až na konci školního roku, ale zajímalo nás, které 
třídy se už do projektu prostřednictvím svých žáků zapojily. Pro prvňáčky a druháky to 
je ještě těžké, začali jsme tedy třetími ročníky. A jak náš průzkum dopadl? Z prvního 
stupně se zapojila 3. B a 5. A. Na druhém stupni je to tříd více – 6. A, 8. B, 9. A, 9. B. 
Tyto informace jsme dostali od vyučujících i žáků. Znovu vás tedy nabádáme, přidejte 
se k nám i vy ostatní!!!!!! 

(Žáci 9. A) 

 
 
 
 
Schody 
 
Schody do nebe vidím, 
ani se tomu nedivím. 
Poslední dobou dělám jen to špatné, 
bohužel mi to už není ani trapné. 
Bojím se na ty schody stoupnout, 
co když se pak nebudu moct už nikdy pohnout? 
Podívat se na tento svět, 
pronést ještě pár hezkých vět. 
Zažít to, co jsem ještě nestihla, 
mít šanci napravit to, co jsem pokazila. 
Ale to už asi bohužel nestíhám, 
už skoro nic nevnímám. 
Ty zářivé schody jsou blíž a blíž 
a já už konečně nebudu nikomu na obtíž. 
A tak se loučím s tímto světem, 
zakrytá jemným bílým sametem. 
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Kdo si hraje, nezlobí   
 

Sběr mobilů 
V rámci zapojení do Recyklohraní jsme se zúčastnili soutěže ve sběru mobilů pod 
názvem „Věnuj mobil pro Remobil“.  
Byla uspořádána školní soutěž ve sběru mobilů o 3 nejlepší sběrače. Žáci byli s 

pořadím v této soutěži  dvakrát 
seznámeni prostřednictvím 
hlášení školního rozhlasu.  
Celkem bylo odevzdáno 203 
mobilů. 
Tři nejlepší sběrači:   
3. místo - V. Kollár 18 mobilů,  
2. místo - T. Jarešová 27 mobilů,  
1. místo - K. Moravcová - 63 
mobilů  
obdrželi diplom, zápisník, 
bonbony, fairtradovou čokoládu. 
 Gratulujeme!!!  

 

Ekologická soutěž 

8. 2. se na Střední rybářské škole v Třeboni konala ekologická soutěž. 

Zúčastnil se jí i žák naší školy Sebastian Gruzovský z 8. A. Celkem z jedenácti žáků se 
umístil na prvním místě. Zeptali jsme se ho na pár otázek ohledně soutěže. 

 

Co pro tebe bylo nejtěžší?   „Otázky z hydrologie.“ 

A co naopak nejlehčí?   „Křížovka vzácných druhů zvířat.“ 

Jaká byla hlavní cena?   „Bezdrátová sluchátka.“ 

                                                                                                                (V. Kollár – 9. A) 
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Exkurze do Terezína 31. 1. 2022 

Dne 31. 1. se vydaly obě 9. třídy na exkurzi do Terezína. Toto téma nám není cizí, 
učíme se o něm při hodinách dějepisu, a tak jsme byli zvědaví, zda se dozvíme ještě 
něco nového. Cesta autobusem trvala necelé dvě hodiny a po příjezdu na místo nás 
čekal celkem náročný celodenní program. Po příjezdu obě třídy čekala přednáška 
v Muzeu ghetta. Vyslechli jsme si informace o hlavní funkci ghetta Terezín a zhlédli 
dokumentární film s terezínskou tematikou. Po přednášce si nás paní lektorky 
rozdělily na dvě skupiny a pokračovalo se prohlídkou ghetta. Zajímavá byla expozice 
Muzea ghetta, dozvěděli jsme se, že v době války zde byl domov dětí, konkrétně 
chlapců. Dospělí tu vyvinuli maximální úsilí, aby děti v ghettu nezaostaly a mohly se 
po skončení války bez větších problémů vrátit do normálního života. Překvapilo nás, 
že v tak těžké době zde byly rozvíjeny takové činnosti jako předčítání knih, besedy, 
dramatizace pohádek, hraní divadla. Své důležité místo tu měly i sportovní soutěže a 
mezi staršími dětmi vznikaly básně a časopisy. Zaujal nás i příběh Helgy Weissové, o 
které nám říkala lektorka. Její deník někteří z nás četli a se zatajeným dechem si 
prohlíželi její kresby vystavené v Muzeu ghetta. Potom jsme už vyšli do ulic Terezína. 
Při pochůzce městem jsme si prohlédli modlitebnu z doby ghetta, márnici, obřadní 
síně, kolumbárium, krematorium a Židovský hřbitov. Náš dopolední program končil 
expozicí v Magdeburských kasárnách. Po celou dobu nám paní lektorka vyprávěla o 
životě Židů v ghettu a trpělivě odpovídala na naše zvídavé otázky. Po obědě 
následoval odpolední program. Na řadě byl workshop s názvem Školákem 
v Protektorátu. Každá skupina se ho zúčastnila samostatně. Plnili jsme různé úkoly a 
zkusili si napsat i diktát z této doby. Naštěstí nebyl na známky! Někteří z nás byli již 
unavení a to nás ještě čekala na závěr prohlídka Malé pevnosti – prohlídka bývalé 
věznice gestapa. Při průchodu bránou na nás padla zvláštní atmosféra a některým při 
představách až běhal mráz po zádech. Osobně si myslím, že to, co zde lidé zažili, bylo 
něco nepředstavitelného. Ani dost dobře nechápu, jak se něco takového vůbec mohlo 
stát. Je to úplně něco jiného vidět to na vlastní oči, než o tom číst jenom v knihách. 
Můžeme být rádi za to, v jaké době žijeme a nedopustit, aby se něco podobného ještě 
někdy opakovalo. Prohlídkou Malé pevnosti náš program končil. Unaveni a plni dojmů 
jsme nasedli do autobusu a těšili se domů. Tato exkurze byla zajímavá a poučná. 

                                                                                            (Žáci a žákyně 9. A, 9. B) 
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Zábava 

Vtipy 

Hurvínek chodil celý rok do posilovny a chlubí se Máničce, že už má postavu jako 
řecký bůh. Té se to ale nezdá: 
„Poslyš, nebyl náhodou Buddha z Indie?“ 

 

Blondýna: „Hoří, hoří mi dům! Rychle!!“ 
Hasič na centrále: „Dobře, dobře, hned tam budeme. Jak se k vám dostaneme?“ 
Blondýna: „A vy už nemáte ty velký červený auta?“ 

 

Víte, proč se trpaslík nechodí koupat? Protože dělají mikro vlnky. 

 

Minule jste se dozvěděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při ochlazení stahuje. 
Uveďte nějaký příklad. Hlásí se Borísek: „Prosím, prázdniny. Letní jsou dva měsíce a 
jarní jenom týden." 

 

Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben." 
"Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 
Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo houska." 
„Kdo, co? - Houska." 
„S kým, s čím? - Se sýrem." 
„Ke komu, čemu? - Mně." 

 

Paní učitelka se ptá Davida: „Davide, jak se řekne v přítomném čase loupit?“ 
„Loupím, prosím.“ 
„Dobře. A v čase budoucím?“ 
„Půjdu do vězení.“ 
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Sudoku 

 

 

Hra sudoku: 

Hra spočívá v tom, aby v každém řádku, sloupci a čtverečku byla čísla od jedné do devíti. 

Pozor nesmí se v řádku, sloupci a čtverečku opakovat stejná čísla !!! 
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1. Roční období, které následuje po zimě. 

2. Naše hlavní město. 

3. Jak se jmenuje to, co musíme nosit na 
chodbách? 

4. Co si musíme dát na ruce, když přijdeme 
do školy? 

5. Jak se jmenuje zlozvyk, při kterém si lidé 
dávají do pusy cigarety? 

6. Čím vybarvujeme obrázky? 

7. Jeden z pěti smyslů. 

8. Zvíře, které nám dává mléko. 

9. Kam půjde dospělý člověk, který udělal 
něco špatného? 

10. Komu se říká doktor stromů? 

11. Do čeho zpívá zpěvák? 

12. Z čeho se staví dům? 

13. Do čeho si dáváme pastelky, pero, 
gumu? 

14. Co nejvíce se dávali na Vánoce 
v televizi? (jaký žánr) 

       1.         
     2.           
       3.         
  

5. 
 4.             

               
       x        
       6.         
      7.          
     8.           
     9.           
 

11. 
      10.         
               
     

13. 
12.          

  
14. 
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                                                                                                                    (V.Kollár a J.Vávrová) 

 

 


