
 

 

  Nový školní rok 2014/2015 

Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám 
začnou naše každodenní povinnosti – učení, psaní poznámek, zkoušení a 
čekají nás i různé exkurze a výlety. Vždyť to znáte sami. Takže nic nového, ale přece, bude to 
posledních deset měsíců nás, deváťáků, na této škole. Zdá se, že je to ještě daleko, že? Začíná na 
nás naplno doléhat otázka, co budeme dělat po základní škole, a tak se začínáme trochu těšit a 
zároveň trochu mít obavy… Ale jsme zatím všichni spolu, a tak doufáme, že si poslední měsíce ve 
škole užijeme nejen učením, ale i společnými chvilkami se spolužáky a kamarády. Proto s chutí do 
dalšího školního roku 2014/2015!  

                               Lucka Kolafová 

 Co je u nás ve škole 
nového……… 
Rozhovor s prvňáčky 

Jako každý rok i letos v září nám přibyli noví spolužáci, 

prvňáci, které jsme mezi sebe všichni rádi přivítali. 

Škola je pro prvňáky novou zkušeností, nový začátek 

další etapy života … Jaký názor na školu mají naši 

nejmladší spolužáci? Položili jsme jim několik otázek, 

na které nám odpověděli se svým dětským nadhledem 

 

Těšili jste se do školy? 

Štěpánka: „Ano.“  

Vojta: „Ne.“ :D   

Šimon: „Jo.“  

Září-říjen 2014 

Ahoj všichni,tady je 

vrabčák Lojza.Je A 

taky další nový 

rok,kterým vás budu 

provádět. 



Vrátili byste se do mateřské školy? 

Štěpánka: „Ne.“  

Vojta: „Joo.“  

Šimon: „Ne to ne.“  

Jak se vám tu líbí? 

Štěpánka: „Je to tu dobrý!“  

Vojta: „Dobře.“ :D 

Šimon: „Dobrý.“:D 

Jaký předmět jste si oblíbili? 

Štěpánka: „Český jazyk.“ 

Vojta: „Tělocvik.“ 

Šimon: „Matematika.“ 

Co máte rádi na téhle škole? 

Štěpánka: „Učitele.“  

Vojta: „Přestávky.“ :D 

Šimon: „Přestávky.“  :D 

 

 
   

 

Výlet na Výstaviště 
v Českých Budějovicích 

 
Máme za sebou 20. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, 
kde se učitelé i současní studenti různých středních 

škol pokusili představit své školy, na které se můžeme v budoucnu 
pokusit nastoupit. Každý z nás si zde nemusel vybrat, někteří už 
vybráno mají, ale každý si vyslechl cenné informace o tom, jak to na 
středních školách chodí. 
Také se zde konala spousta zajímavých workshopů. Dívky se zde mohly například zdarma 
nechat nalíčit a učesat, kluci se mohli zúčastnit třeba různých soutěží ve tvoření truhlářských 
výrobků. 
Na výstavišti nechyběly ani různé stánky a pouťové atrakce, na kterých si všichni užili plno 

zábavy. Výletu se zúčastnili žáci ze 7., 8. a 9.třídy naší školy a myslím, že můžeme říci, že si zde 

každý pro sebe našel něco zajímavého. 

Prezentace SPŠ Strakonice 

Dne 6.10.  se 9. třída zúčastnila besedy se zástupci ze strakonické střední průmyslové 

školy. Pedagogové z této školy nám přiblížili různé studijní obory. Seznámili nás 

s výhodami své školy a probrali s námi, jak je to s uplatněním absolventů po 

dokončení studia. Všichni jsme se shodli na tom, že návštěva to pro nás byla velice 

přínosná. 

 

…sedmáci, osmáci i deváťáci 

se vypravili na výstavu o 

vzdělání, ale většina stejně 

skončila na pouti.. 

) 



Nové vybavení naší školy 

 
 

Naše škola se hned na úvod školního roku dočkala nákupu mnohého vybavení a 

pomůcek pro výuku. Asi největší změnou je vybudování zbrusu nové cvičné 

kuchyňky, nového zařízení školních dílen a odborného vybavení kabinetů 

přírodopisu, chemie a fyziky (mikroskopy, měřidla, přístroje atd.). Tak máme zase o 

důvod více se těšit na hodiny vyučování   

 

 

Z našich prací 
 

Žáci ze 3., 4., 5. a 6. třídy se snažili předvést svou kreativitu při hodinách pracovních 

činností. Paní učitelky se pokusily do svých hodin zakomponovat roční období, které 

právě probíhá, a tím je podzim. Jak se jim práce vydařila, posuďte sami.

No to je nádhera! 

Dokázali byste to 

taky? 



 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat… 

Nej….  místa světa! 

Rozhodli jsme se, že pro vás vytvoříme novou pravidelnou rubriku. Zde vám budeme představovat ta 

nejzajímavější a nejhezčí místa světa. Tady máme první dva kousky. 

Aogashima, Japonsko   Ostrov je trvale osídlen, nachází se zde co do počtu obyvatel 

nejmenší obec v Japonsku - v dubnu roku 2008 zde žilo jen 198 obyvatel.  Jde o 

nejizolovanější obývaný ostrov na světě. 

Aogashima  je ostrovem sopečného původu s další sopkou uprostřed, 
určitě by stál za návštěvu  

 



Fingalova jeskyně 
 

Najdete ji na neobydleném ostrově Staffa u skotských břehů. 

 
Tato jeskyně byla vytvořena sopečnými aktivitami a následným chladnutím lávy. 
Ve skotských mýtech se o ní traduje, že ji vybudoval obr Cintal, když se pokoušel spojit 
Irsko a Skotsko jedním velkým mostem.        
 

Zdroj : http://1url.cz/A4E4   

 

 

Věděli jste, že……? 
 

 Jeden den na Venuši je delší než 

jeden rok na Zemi? 

 Šváb může žít i deset dnů bez 

hlavy? 

 Během čtení této věty vám 

odumřelo a zároveň bylo 

nahrazeno 50 000 buněk? 

 Ve skutečnosti netušíme, jakou barvu mají dinosauři. Filmaři si prostě vymýšlí, nic jiného jim 

ani nezbývá? 

 Původní coca cola byla zelená a obsahovala kokain? 

 Blesk udeří do země 6000 krát za minutu? 

 Černá skříňka v letadle je oranžová? 

 Elektrické křeslo bylo vynalezeno zubařem? 

 Leonardo da Vinci vynalezl nůžky? 

 Muži jsou zasaženi bleskem sedmkrát častěji než ženy? 

 Země váží 6.588.000.000.000.000.000 tun? 

 



Něco pro dlouhou chvilku pod lavicí...  

           

   1               

  2            

   3             

   4         

                   

  6               

   7              

  

  

1. Slovenské národní jídlo 

2.  Příjmení významné osobnosti Husince - kazatel Mistr Jan …... 

3.  Anglicky promiň 

4.  Doplň správné písmeno ve slově ---   v__dět 

5.  Příjmení paní ředitelky naší školy 

6.  Hádanka: Když to vyhodíš, je to zelené, když to dopadne, je to červené. Co je to? 

7.  Nejvíce kyselé ovoce 

 

 

 

 

Víte, proč blondýnka chodí se slámou na přechod pro chodce?? 

   Krmí zebru. 

Co jsou to středoškoláci?  

  To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu. 

"Mamí, já už nechci do Austrálie!" 

     "Mlč a kopej!" 

Ptá se žena svého manžela:  

   "Miláčku, co by sis o mně nejraději přečetl?"  

   "Parte." 

Každý zaměstnanec je vlastně jako Robinson... Taky čeká, až přijde pátek...

A teď tu máme něco 

pro pobavení našich 

milých čtenářů… 



Jak moc nás znáte?? 

Doplň větu, tak aby byla pravdivá. 

 

Marek Panni rád sportuje, yoyuje a ……. 

a) bruslí  b) jezdí na koloběžce  c) učí se 

 

Ben Fér  hraje počítačové hry a …….. 

a) běhá  b) sleduje filmy  c) jezdí na kole  

Katka Gelnarová si hraje se psy a ……. 

a) maluje b) hraje tenis   c)  zpívá 

Tom Kováč rád hraje na počítači a  ………. 

a) telefonuje b) sleduje filmy  c)  vaří 

Lenka Kunová ráda plave, poslouchá muziku a…….. 

a) tancuje b) zpívá   c)  sportuje 
 

 

 

 

 

 

Řešení najdete na poslední stránce časopisu!! 

 



ŠKOLNÍ BULVÁR  

Víme, co se děje na naší škole.. Zde se dozvíte ŽHAVÉ  

novinky ze světa školních celebrit!  ČTĚTE ještě dnes!! 

 

Pan učitel Jaroš dědečkem! 

Všimli jste si zářivého úsměvu pana 

Jaroše?(matikář, fyzikář) 

ŠOK!!! může za to 4,5 kilové vnouče, které se 

narodilo sobotu 27. září v 11.24 hodin. ( Více se dozvíte 

v Prachatickém deníku) 

 

 

 

Zamilovaná paní učitelka Čechová ?? 

247km od domova. Co jí k tomu vede? Co ji donutilo se 

přestěhovat až z Liberce?! My to víme.  Za svojí LÁSKOU a 

nelituje toho! 

 

 

 

Rostoucí bříško paní učitelky Nové! 

Žhavá novinka posledních dní!! Paní uč. Nová z prvního stupně oznámila své 

překvapení. Naše číslo, jak vidíte, se hemží miminky! Paní učitelka je těhotná    

 

No věděli jste to ?! 



 

Nový sportovní úspěch naší školy 

Hned na začátku školního roku máme na naší škole potvrzenu další sportovní 

hvězdu! Naše judistka Tereza Kolářová se 18.10. na PČR v Ostravě stala 

vicemistryní! (2.místo). Terka hodnotí soutěž jako velmi náročnou, hlavně kvůli 

dlouhému čekání, ale i poměrně obtížným soupeřům. Také i z tohoto důvodu 

jsme na Terezu moc pyšní a dovezená medaile nás všechny moc potěšila. 

Přejeme jí, aby příště vystoupila ještě o stupínek výše  

 

 

 

 

 

 

Další podrobnosti z života našich celebrit v příštím vydání !   

                                                          Aďa Podlešáková,  Terka Kolářová 



      

Řešení 

JAK MOC NÁS ZNÁTE? 

Marek Panni rád sportuje, yoyuje a ……. 

b) jezdí na koloběžce   

Ben Fér  hraje počítačové hry a …….. 

a) běhá   

Katka Gelnarová si hraje se psy a ……. 
b) hraje tenis    

Tom Kováč  rád hraje na počítači a  ………. 

c)  vaří 

Lenka Kunová ráda plave, poslouchá muziku a…….. 

a) tancuje  

   

Křížovka - odpovědi : 
1.Halušky 
2.Hus 
3.Sorry 
4.i 
5.Zemanová                          Tajenka: Husinec 
6.Meloun 
7.Citron 
 

 

 

Toto číslo připravili:  

žáci 9.ročníku pod vedení p.uč. 

Štěpánkové.  

Zvláštní poděkování patří redakční radě 

čísla – Lucce Kolafové, Tomáši Pánkovi a 

Terce Kolářové. 


