
 
 
 

          Je tu další měsíc a s ním opět nové zážitky. 
         Tentokrát pro Vás máme básničky, 
         fotografie z exkurzí a několik anket.  
         Také plno nových obrázků a všichni se již  
         Těšíme na podzimní prázdniny.          

Učitelský zákon 
 
1. Třídní učitel má pravdu. 
2. Třídní učitel má vždy pravdu. 
3. Třídní učitel nespí, t řídní učitel sbírá 
energii 
4. Třídní učitel nejí, t řídní učitel se stravuje. 
5. Třídní učitel nepije, t řídní učitel zahání 
žízeň. 
6. Třídní učitel se neopož ďuje, t řídní učitel 
byl zdržen. 
7. Třídní učitel nenadává, t řídní učitel 
projevuje nesouhlas. 
8. Třídní učitel se neroz čiluje, t řídní učitel 
má málo času. 
9. Třídní učitel nezapomíná, t řídní učitel má 
moc jiných starostí. 
10. Třídní učitel nezaspal, t řídní učitel byl 
pozdě vzbuzen. 
11. Za třídním u čitelem se chodí s vlastními 
nápady, odchází se s nápady t řídního 
učitele. 
12. Třídní učitel se neplete, byla mu 
sdělena špatná informace  

       
Rozhovor s bývalou žačkou 
Klárou K řivánkovou 
Připravila Ani čka Hejnová – 8.třída 
-Na jakou školu si šla?                                             
„Šla jsem na gymnázium ve Vodńanech“ 
 
-Stýská se ti po základní škole?                               
„ Jo,chtěla bych se hned vrátit“ 
 
-Jaké tam máš nejoblíbenější předměty? 
Moje nejoblíbenější předměty jsou                                                     
Čeština a Dějepis hrozně mě baví…“    
 
 

A jaké předměty naopak nemáš ráda?      
„Výtvarnou výchovu“ 
 
Který p ředmět ti přijde nejtěžší?                          
„Biologie,pořád máme nějakou novou látku a často 
píšeme písemky“ 
 
Doporučuješ ostatním Vodńanské gymnázium?      
„Jo, je to ta nejlepší střední škola na světě!!“  

       Klára při loňském divadelním představení 
ttt 
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Anketa 
Jak se líbí dětem v první třídě: 
Jáchym Stránský- Líbí se mi tu víc než 
ve školce  Baví mě: Matematika ,  nebaví 
mě písanka 
                                                          
Verča Tůmová- Ano ,  líbí se mi tu. 
Baví mě:písanka 
      Nebaví: písmenka 
                                                               
Lenička Grónská-  Líbí se mi tady. Baví 
mě: Matematika 
         Nebaví mě: Písmenka 
                                                                 
Miloš Bílý- Nelíbí se mi tady, lepší to 
bylo ve školce. Baví mě:Písmenka 
  Nebaví mě: Matematika 
 

Anketa 
Co budete dělat o podzimních 
prázdninách: 
 
Danielka Grilingelová 1. Třída  
S bratránky pojedu k babičce. Budu se učit 
a hrát si. 
                                                                            
Jakub Turek 5. Třída- Budu jezdit na kole 
                                                                              
P. U. Čechová- Jedu do Liberce. Tam 
půjdu do bazénu a do Zoo se svojí neteří. 
                                                                              
Vašek Tichý 7. Třída - Budu pařit WOW. 
Budu se učit a hrát si 
s panenkami.(Smích:D) 

 
Ondra Zíka – 5.třída 

 

 
Štěpán Pluhař – 3.třída 
Exkurze do Bavorského národního parku  
Leontina Hettnerová -7.třída 
Ve čtvrtek 15.9.2009 jsme jeli do Bavorského lesa 
do Německa.Viděli jsme tam spoustu zvířat.Když 
jsme prošli celou trasu,šli jsme do tzv.vajíčka 
v korunách stromů.Všem se tam moc líbilo.Kdyby 
jsme mohli,jeli bychom tam znovu a zůstali tam 
déle. 
 
 
 

  
 



 
 

 
 
Exkurze do Vimperka 
4. 5. a 6. třída se společně vydali na 
poznávací exkurzi do Vimperka. Strávili 
zde příjemné dopoledne. Dozvěděli se 
spoustu nového a zasoutěžili si. 
 
Lada Makovcová  
    Babička  
Pro mě znamená moc 
Myslím na ni celou noc   
Nemám na ní nikdy zlost  
A proto jí mám ráda strašně moc.  
 
                            Robin Dočkal   
                                Smíšek 
                               Je to můj  pes  
                              Mám ho tak rád  
                              Srst má,jak prales  
                             Chci si s nim hrát .  
 
Anežka Horáková  
 Můj milá ček 
Můj milá ček je bobiška  
Má huňatého kožíška  
Je maličká  a černá  

Ale  mě nesmírně věrná. 
 
Je to můj malinký ušáček  
Vypadá , jak plyšáček  
Ráda běhá po pokoji ,  někteří se jí bojí.  
Není to pes ani zajíček , 
Ale můj malinký králí ček . 
 

 
Anička Hejnová – 8.třída 
 

Slunečný den 
                  Eva Schwarzová 

4. Třída 
 

Vemte hrnec, vařečku, 
nebe s trochou obláčků. 

Zamíchejte, 
Nechte kynout. 

Po chvíli přijde déšť, 
vítr, sůl a také pepř. 

Kroupy také chybět nesmí. 
Chvilku nechte na sluníčku 

Vypařit se do obláčku. 
                     Pak je krásný den. 
  

 



                                                      

 
Iva Horáková – 5.třída 
 
VTIPY 
Anička Hejnová – 8.třída 
 
Ptá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, 
že náš syn mívá originální nápady?" 
"Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v 
pravopise!" 

Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje 
rudý obzor. 
Kolem jde pocestný a říká: "To je nádhera! 
Taky Tě tak těší ten západ slunce?" 
"To není západ slunce. To hoří škola!" 

 

 

Šárka Geierová – 6.třída 

 

Anketa v devítce 
Připravila Lenka Hodinová a Monika 

Mikešová – 8.třída 
Na jakou školu chcete jít?: Barča  
Podlešáková-Obchodní škola ČB. 
Nevím ,  jestli mě vezmou Jan 
Jedlička- Průmyslová škola Volyně. 
Evelína Hettnerová- Pedagogická 
škola 
 Markéta Zelená- Asi zdravotní 
 
Úklid školy:  
Žáci , kteří nejeli na exkurze se 
věnovali úklidu školy. 
PavlaLedrerová- Velmi jsem si to 
užila 
                                                                              
Žaneta Mrázová- Jo , pohoda 
                                                                                   
Monča Mikešová- S holkama byla 
velká legrace. Hrozně se mi to líbilo. 
 
 

 
Nikola Heinzlová – 5.třída 
 Toto vydání pro Vás připravili žáci 8.třídy, pod 
vedením Aničky Hejnové, Lenky Hodinové a 
Moniky Mikešové. Všem děkujeme za příspěvky. 


