
vštěvě Mikuláše, andělů a 

čertů. Přinášíme také finální 

výsledky sběru kaštanů a 

ţaludů, kterou měl na sta-

rost pan učitel Medlík.  

 Doufáme, ţe se 

Vám druhé vydání školního 

časopisu bude líbit a věříme, 

ţe ho přečtete celý skrz na 

skrz. 

 

 S pozdravem, 

 

  Redakce  

 Váţení čtenáři, je tu 

druhé číslo našeho školního 

časopisu. Máme pro Vás 

opět mnoho zajímavostí a 

aktualit z dění na naší škole. 

A co ţe se dočtete v tomto 

čísle? 

 Je pro Vás připrave-

na 13. komnata s vedoucím 

krouţku školního časopisu, 

panem učitelem Krejčíkem. 

Jistě Vás bude také zajímat 

rozhovor paní učitelkou 

Kräuterovou, která navštívila 

Galapágy a přilehlé okolí. 

Dočtete se o sportovních 

akcích a úspěchů našich ţá-

ků. 

Připravili jsme pro Vás anke-

tu na téma: „Co vylepšit na 

naší škole?“ a jistě jste zvě-

davi jak to všechno vlastně 

dopadlo. V neposlední řadě 

také článek o kaţdoročně 

pořádaném školním jarmar-

ku a servítky si nebrající ná-

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 Václav Havel zemřel 

v neděli 18. prosince 2011 

v 10.15 hodin po dlouhodo-

bých zdravotních problémech. 

Zemřel ve spánku na oběhové 

selhání. Byla u něj manţelka 

Dagmar a jedna ze sester bo-

romejek, které se o Havla v 

posledních měsících staraly. V 

poslední době ţivota se veřej-

ného ţivota spíše stranil v 

důsledku svých dlouhotrvají-

cích zdravotních komplikací. 

Odpočíval na své chalupě v 

Hrádečku u Trutnova a jezdil 

do lázní. Naposledy veřejně 

vystoupil týden před smrtí, kdy 

se setkal s dalajlámou u příleţi-

tosti jeho návštěvy v Praze. 

Jedeme dál… 
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Cena 5 Kč 

5. 10. 1936 Praha - 18. 12. 2011 

Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 

1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. 

,,Milí spoluobčané, čtyřicet 

let jste v tento den slyšeli z 

úst mých předchůdců v 

různých obměnách totéž: 

jak naše země vzkvétá, kolik 

dalších milionů tun oceli 

jsme vyrobili, jak jsme 

všichni šťastni, jak věříme 

své vládě a jaké krásné 

perspektivy se před námi 

otevírají. Předpokládám, že 

jste mne nenavrhli do 

tohoto úřadu proto, abych 

vám i já lhal. Naše země 

nevzkvétá.“  
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 Mgr. Aleše Krejčíka 

Máte nějaký zábavný příběh, který se odehrál na naší 

škole? 

Ona to je s Vámi jedna velká zábava, takže ono jich je hod-

ně a je těžké vybrat ten NEJ. 

 

A co (fuj tajbli) z naší jídelny jíte to nebo to létá oknem? 

Tak tady po špičkách! V naší školní jídelně vaří výborně. 

Pokud tam někomu nechutná, tak by měl zajít do vysoko-

školské jídelny v Liberci. Tam by poznal pravé blafy, ale 

tady, tady to je jedna báseň. 

 

Jaká píseň je vaše oblíbená? 

Mám moc rád skupinu Coldplay, takže asi něco od ní, ale 

když něco frčí, tak to jednoduše frčí i u mě. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Teď žádného nemám. Měl jsem kdysi dávno křečky, ale 

jeden zakousl druhého a týden na to umřel i ten druhý, takže 

zatím radši žádné mazlíčky :) 

 

Z jakého důvodu jste se stal učitelem, nebo kdo vás 

k tomu inspiroval? 

Baví mě práce s dětmi a sport, takže mi z toho vyšel učitel. 

Na gymnáziu jsme měli jednoho skvělého učitele, shodou 

okolností měl také aprobaci tělocvik-zeměpis, tak ten mě 

v tom asi nejvíce inspiroval. 

 

Co k smrti nenávidíte? 

Natvrdlost, nedochvilnost a chrápání. 

Jméno: Aleš Krejčík 

Přezdívka: Krejča 

Věk: 25 

Bydliště: Turnov 

 

Co všechno vyučujete? 

Mojí aprobací je tělesná výchova a zeměpis, ale na naší škole 

vyučuji tělesnou výchovu, hudební výchovu a informatiku. 

 

Máte nějaké koníčky? 

Má práce je mým koníčkem, ale jinak všechny možné sporty. 

Nyní především trénování malých prcků fotbal, dále hraji 

futsal, fotbal, mám rád cyklistiku, tenis a také tvorba webo-

vých stránek. 

 

Jste zadaný? 

Ano, naštestí štastně :) 

 

Myslíte si, že jste přísný? 

To je spíš otázka na Vás :)  … ale řekl bych to jedním příslo-

vím: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

 

Podle čeho jste vybral naši školu? 

Samozřejmě podle toho, že je široko daleko nejlepší! Ale 

v dnešní době je složité získat někde pracovní místo, to se 

nám s panem učitelem Medlíkem naštěstí povedlo tady a 

jsme za to rádi. 

 

 

 

S C H O O L  T I M E  

Král Oberon a královna Titánie vás 

zvou do svého čarovného lesa.                      

Kulturní život 
Sen noci svatojánské 

 7 .  t ř ídy navš t í v i l y  předst aven í 

v mladoboleslavském divadle, které se jmenovalo 

Sen noci svatojánské. 

 Zatímco o Hermínu soupeří dva nápadníci, 

Helena trpí při pohledu na muţe, kterého miluje, 

jenţe on její lásku neopětuje. Jenţe díky vílím kouz-

lům i ten největší cit během okamţiku zmizí a naopak 

- kde nebyla ani jiskřička, rozhoří se nezvladatelná 

vášeň 

 Klasická Shakespearova komedie o lásce a 

soupeření, tentokrát plná nadpřirozených bytostí. 



Terezín 
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 Jarmark se konal 6. 12. 2011. od dvou hodin v naší škole 

na prvním stupni. Prodávající ţáci naší školy nabízeli pečené a voňa-

vé  perníčky z naší kuchyňky, dále  svícny ozdobené mašlemi a pří-

rodními ozdobami, dokonce i ozdoby na stromek z proutí si našlo 

svoje místo, keramické výrobky nebo-li výsledky pracovitých rukou 

ţáků, plyšové medvídky, náušnice a ostatní věci vlastnoručně vyro-

bené s vánoční tématikou.  

 Mohli jste zde zhlédnout besídku starších ţáků naší školy, 

kde zpívali překrásné písničky a říkali básničky, které sami pro vás 

vymysleli. Mladší děti také zahrály na flétničky. Mohli jste slyšet také 

Pavlu Petrtýlovou při hře na klavír.  

 Jarmark shlédlo přes 200 lidí a také se podařilo 

prodat přes 40 kusů našeho časopisu School time. Potom 

všem veselí, začali rodičovské schůzky.  

   

Jarmark 

 V úterý 15. 11. 2011 jely 9. třídy na exkurzi do 

Terezína. Ten se nachází se blízko města Litoměřice. Tere-

zín nechal postavit v roce 1780 Josef II. a pojmenoval ho 

podle své matky Marie Terezie. Část Terezína, která je 

obehnána vysokými hradbami, měla slouţit k vojenským 

účelům. Ale od roku 1933 ho získali Němci a vznikl zde 

koncentrační tábor. Ze začátku války byli v Terezíně vězně-

ni hlavně političtí odpůrci.  

 Uvítala nás starší sympatická paní, která byla po 

celou dobu našim průvodcem. Viděli jsme malé místnosti, 

kde spalo přes 100 lidí. Prošli jsme také chodbou, která 

vedla pod Terezínem, měla více neţ 1 km. 

Nakonec jsme viděli dokumentární film o 

tomto městě. Poslední zastávka bylo ţidov-

ské muzeum. 

 Tato exkurze se nám moc líbila a 

dozvěděli jsme se o Terezíně hodně zajíma-

vých informací. 

S C H O O L  T I M E  
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Recenzátor 
How I meet your mother 

(seriál)  

 Hlavní postavou je architekt 

(později profesor architektury) Ted 

Mosby. Celý příběh je vlastně vyprá-

vění, jak poznal matku svých dětí, 

kterým celá příběh vypráví. Nejvíce 

se tam objevují postavy: Barney Stin-

son, Marshall Ericsson (s Barneym se 

pořád hádají, kdo je Tedův nejlepší 

kamarád), Lily Oldrin (Marshallova 

ţena) a Robin Serbatska (Ted s ní 

několikrát chodil). Jsou to nejlepší 

přátelé a kaţdý den chodívají do hos-

pody McLaren, kde popíjejí do noci 

pivo. Barney s Tedem tam ale často 

chodí i kvůli seznamování se 

s holkama. Barney je totiţ hrozný suk-

ničkár. Marshall se spíš taková měkota, 

Robin nemá ráda děti a Lily je typickou 

učitelkou ve školce. Celý příběh se vţdy 

zajímavě vyvíjí a je plný humoru. 

 

 

 

Ţánr: Komedie, romantický 

Hodnocení: 90 % 

 Letošního Mikuláše pořádala  9.B. Čerti převládali nad anděly, 

protoţe byli potřeba na zlobivé děti, ale děti jsou rok od roku stateč-

nější,  takţe se jich aţ na výjimky nebály.  Andílci byli hodní a štědří tak 

kaţdému dítěti zanechali malý a sladký dáreček. Mikuláš se svojí gardou 

obešel celou naší školu, školku v Mírové ulici a Dům důchodců.  Zlo-

bivce si čerti odnesli do pekla a ostatní děti aspoň umazali od sazí. 

 

Čertíci a Mikuláš 

Zleva: Barney, Robin, Ted, Lily, Marshall  



Cestopisy - aneb Mgr. Kräuterová objevuje Galapágy 
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1) Byla jste na relaxační dovolené nebo na poznávacím zájezdu? 

Řekla bych, ţe to byl spíše studijně-poznávací pobyt.  Jela jsem tam s partou skvělých lidí - biologů, botaniků a 

cestovatelů, od nichţ jsem měla moţnost načerpat mnoho zkušeností a poznatků o dané zemi, místní fauně i 

floře. 

2) Jak se vám tam líbilo? 

Byla to (ne)skutečná pohádka! Na Galapágách to byl opravdový návrat do Druhohor, ekvádorský prales i horské Andy byly 

prostě nezapomenutelné… fotky a video bych ráda ukázala na chystané přednášce, která by se měla uskutečnit na naší škole 

někdy během února, popř. března. 

3) Jaký máte nejlepší zážitek? 

Úţasných záţitků je spousta…uţ jen ta moţnost pozorovat vzácná zvířata v jejich přirozeném prostředí. Člověk pro ně ne-

představuje váţné nebezpečí, takţe vás nechají přijít téměř na dosah ruky. Zároveň mě dostalo i potápění s karetami, lachtany 

či ţraloky bělocípými (to byl docela i adrenalin). Také často vzpomínám na výstup na Chimborazo (výška 6310 m n.m. a jeho 

vrchol je místem nejvzdálenějším od středu Země). 

4) Jaký máte nejhorší zážitek? 

Asi setkání s lidskou nespolehlivostí a nezodpovědným chováním některých „profesionálních“ guidů (horských průvodců)… 

5) Jací jsou tamější obyvatelé? 

Jsou velice milí, přátelští, otevření ale zároveň i hluční.  Chovají se k cizincům naprosto bezprostředně a stále se usmívají. 

Domorodí obyvatelé Ekvádoru ţijí v početných rodinách v domcích postavených na vodě a většinou jen z bambusu. Dohro-

mady toho moc nemají, ale jsou výborní lovci, jak nás několikrát přesvědčili. 

6) Co jste se dozvěděla o jejich kultuře? 
Převládající kultura je definovaná ekvádorskou většinou mesticů a jejich předky. Je směsí evropské a jihoamerické kultury 

s určitými africkými prvky zděděných po zotročených předcích. Za zmínku stojí návštěva indiánského město Cuenca, ve kte-

rém se nachází mnoho historických památek, jeho historická část byla v roce 1996 zařazena ke světovému dědictví a také 

místo zvané Inka Pirka, coţ jsou ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v ekvádorských Andách. 

7) Potkala jste tam nějakého namakaného opáleného frajera? 

Dá se říci, ţe místní obyvatelé jsou snad téměř všichni opálení a namakaní J… coţ je nejspíš způsobeno především genetikou 

a také způsobem jejich ţivota… 

8) Nebo jste tam byla s přítelem? 

Ne, nebyla, pouze s přáteli. 

9) Jaké byly pláže? 

Bílé, písčité, nekonečné a OPUŠTĚNÉ………. Nejznámější pláţ ostrova Santa Cruz zvaná Torturga bay byla opravdu překrás-

ná - tato pláţ je čistě přírodního typu a původně vznikla erozí pobřeţí, takţe je jako většina pláţí na pobřeţí Pacifiku mírně 

svaţitá. Ideální jsou tyto podmínky pro milovníky surfování, jízdy na koni…a dalších nezapomenutelných záţitků. 

10) Chutnalo vám tamější jídlo? A doporučila byste nám nějaké? 

Tak na místním jídle jsem si tam víc neţ ujíţděla….krevety na všechny způsoby, mořské ryby a čerstvé ovoce za víc neţ přija-

telné ceny byly neskutečně vynikající!!! V domorodé vesnici nám také dali k ochutnání uloveného pásovce a místní alkoholický 

nápoj zvaný chi-cha (čti číča)… výroba tohoto nevábně zavánějícího a vypadajícího moku je více neţ podezřelá a kaţdá rodina 

má svůj vlastní recept…řeknu jen tolik, ţe k urychlení fermentace se pouţívají lidské sliny… 

11) Kolik jste tam zhruba utratila a za co? 

Většinou jsem utrácela za cestování, výlety, ručně vyráběné suvenýry…. a taky za pár dárečků rodině a kamarádům J 

12) Mají tam levněji nebo dražší zboží než u nás? 

Zboţí  cenově srovnatelné s ČR, ale mořské dobroty a ovoce levnější a řekla bych snad i chutnější, protoţe je krásně čers-

tvé…ale mnohem levnější je v Ekvádoru třeba nafta, coţ se projeví v cestování, kdy jste schopní projet celou zemi kříţem 

kráţem za pár desítek dolarů. 

13) Kde jste bydlela? 

Tady příliš nešlo spát ve stanu a ve spacáku, takţe jsme si dopřáli hotely, bungalovy a haciendy, v Andách tzv. refugia (útočiště 

pro horolezce) …. Prostě  taková krásná soft verze cestování…. 

14) Kolik vás tento zájezd stál? 

Cena zahrnovala letenky, permity (povolení pro vstup) na Galapágy, ubytování, vstupné do muzeí a jiných kulturních zařízení, 

povinná očkování a antimalarika, výlety do pralesa, rafting, výstroj, vybavení a sluţby průvodců pro výstup na Chimborazo, 

transfery….uffffffff ….no,  konečnou sumu raději nepočítám…. 

15)Těšila jste se zpátky do školy? 

STRAŠNĚ!!!  Těšila jsem se na kolegyně i kolegy a hlavně na vás - mé milované ţáky! Návrat a shledání bylo aţ dojemné, krás-

ně mě překvapila má třída 8.A, která mi připravila úţasné uvítání! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkov%C3%A9
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Módní policie 
 Pánská zimní móda 

Ahoj, ahoj, ahoj...je tu zase Vaše modní 

policie!! 

 

 Dnes 

si představíme 

zimní pánskou 

módu. Určitě 

si pořiďte 

t e p -

lou ,huňatou 

šálu. Nejlepší 

barvy pro tyto 

šály jsou tma-

vě modrá,černá a šedivá. 

 

Dobře Vám 

bude v hřejivé, 

elegantní nebo 

i ve sportovní 

bundě. Nejlep-

ší barvy jsou 

přírodní jako 

například hně-

dá, béţová a modrá. 

 

A teď je čas na hodnocení vašich mo-

delů! 

 

     Klára ví,co jí sluší. A tak zvoli-

la úzké světlé dţíny,který její outfit 

krásně rozzáří.  Protoţe má úţasnou 

postavu můţe si dovolit triko na tělo s 

drobnými prouţky. Model podtrhne 

dţínovou vestičkou,která dokonale 

padne k dţínám. Pouţila jemný dlouhý 

řetízek. 

      Jediné, co bychom mohli vy-

tknou je,ţe nám chybí na ruce hodinky 

nebo nějaký náramek ladící s náhrdel-

níkem. 

      Dáváme ti za tuto modrou 

kombinaci.. 

S C H O O L  T I M E  

 Všechny třídy prvního stupně si připravily vánoční besídku pro rodiče. 

Kaţdá třída má vlastní vystoupení a rodiče byli nadšení! Dále zdobily perníčky pro 

malé předškoláky. Sice nevíme, jak jim to pomohlo, ale musely jim chutnat... Samo-

zřejmě také vystupovaly na zámku (17. 7. 2011) a našem vánočním jarmarku (6. 12. 

2011), kde hrály hlavně na flétničku. Také se podívaly na zajímavý seminář o hudeb-

ních nástrojích, který je velmi bavil. Koho taky ne, kdyţ se přišlo o vyučování. no,      

ne? :) 

Aktivity prvního stupně 
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 Tentokrát se projektu Semiramis zúčastnily třídy 8. A a 8. B. V 8. A byly tématem „Partnerské vztahy“.  Hrály se napří-

klad hry: Romeo a Julie, Lednice a kreslili jsme svého ideálního partnera... Romeo a Julie je něco na způsob slepé báby ve dvou. 

Nemohou nic říkat, jen na sebe volat: Romeo! Julie!...lednice spočívá v tom, ţe kaţdý člověk má svoji čtvrtku a barevné papírky, 

na které píše věci, které se mu líbí na jeho spoluţácích a lepí je na jejich lednici. Poté všichni kluci kreslili svoji ideální partnerku, 

kterou pojmenovali  Xena. Holkám se dílo povedlo trochu víc, ale zase neměl jejich Beachboy jméno. Kreslení  partnera se 

zúčastnila i paní učitelka. Áčko bylo šťastné, kdyţ o přestávce potkávalo 8.B, která musela chodit po celé škole se značkou face-

booku na krku, ţe si vybrali jiné téma… 

 V 8. B bylo jejich téma „Nebezpečí hrozící na internetu“. Povídali jsme si o svých profilech na facebooku.  Také jsme si 

je sami vytvářeli. Ve skupinách jsme přemýšleli jak mohly dopadnout  pravdivé  příběhy. Například o  14leté dívce, kterou ve 

škole spoluţáci zneuţívali tím, ţe z ní strhávali oblečení a později se tím bavili v nahrávkách, které natočili. Poté spáchala sebe-

vraţdu. Nebo o ţeně, kterou pronásledoval její bývalý přítel, policie s tím nemohla nic dělat a později ţenu zabil. Věříme, ţe 

tento  workshop nám v budoucnu pomůţe v podobných situacích. 

Semiramis 

Sběr kaštanů... 
    Kaštany                        

Pořadí tříd 

1) 7.A - 79,5 kg 

2) 7.B - 73 kg 

3) 8.B - 48 kg 

4) 8.A - 10,5 kg 

5) 6.A - 4 kg 

6) 9.A - 0 kg 

7) 9.B - 0 kg 

 

V autobuse je 7 dětí…, kaţdé z těch dětí má 7 batůţků…, v kaţdém tom batůţku je 7 koček...., kaţdá z 

těch koček má 7 koťátek…, všechny kočky mají po 4 nohách a děti po 2 nohách....  

Kolik je v autobuse dohromady nohou?     Řešení na zadní straně... 

Matematický oříšek pana učitele Medlíka 

 Ţaludy 

Přehled tříd 

1) 9.B - 50 kg 

2) 8.B - 33,5 kg 

3) 6.A - 0 kg 

4) 7.A - 0 kg 

5) 7.B - 0 kg 

6) 8.A - 0 kg 

7) 9.A - 0 kg 

Pořadí tříd dle počtu zapojených 

ţáků do sběru: 

1) 8.B - 11 ţáků 

2) 7.A - 2 ţáci 

3) 9.B - 2 ţáci 

4) 6.A - 1 ţák 

5) 7.B - 1 ţák 

6) 8.A. - 1 ţák 

7) 9.A - 1 ţák 

Pořadí  jednotlivců - kaštany 

1) Vesecký - 73 kg 

2) Dusil - 54 kg 

3) Němec - 30 kg 

4) Eichler - 25,5 kg 

5) Pecinová - 10,5 kg 

Pořadí jednotlivců-ţaludy 

1) Smutná-45 kg 

2) Muška-22 kg 

3) Janečková-5 kg 

4) Macoun-3 kg 

5) Puchýřová-3 kg 



SPORT 
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Mnichovohradišťská laťka 

 V úterý  13.12.2011 pořádala 2. ZŠ Mnichovo Hradiště soutěţ ve skoku vysokém nazvaná „Mnichovohradišťská 

laťka“. Této akce se zúčastnilo 5 škol (2. ZŠ Mnichovo Hradiště, 1 ZŠ Mnichovo Hradiště, Gymnázium Mnichovo Hradiště, 

Bělá pod Bezdězem a Bakov nad Jizerou). Ţáci nebyli spokojeni s časovou náročností programu. Medailové umístění si do-

mů odnesli Eliška Prskavcová (2. místo, 125 cm), Eliška Jenčová ( 3. místo, 115 cm), Dominik Ivan (2. místo, 135 cm), Pavel 

Klindera (3. místo, 135 cm, Jana Bergmanová (1. místo, 135 cm), Ilona Bartášková (2. místo, 135 cm), Marek Štancík (1. mís-

to, 155cm), Klára Čejková (3. místo, 130 cm) 

Školu také reprezentovali… 

6. ročník: chlapci – Jerechinský, Šturma, Fiala, Vobořiil 

   dívky – Zdobinská, Prskavcová, Jenčová, Kolářová, Nohýnková, Šímová, Nikodémová 

7. ročník: chlapci – Ivan, Dusil, Kracman, Klindera 

8. ročník: chlapci – Štancík, Velký, Kima, Čurej, Janata 

                 dívky – Bergmanová, Bartášková, Kojzarová, Prskavcová, Hofmanová 

9. ročník: chlapci – Pelda, Vondra, Murdych 

                 dívky – Svárovská, Čejková, Pěnkavová 

Futsalové turnaje v Bělé pod Bezdězem 

 Mladší žáci - Naši chlapci z 6. a 7. tříd se zúčastnili Vánočního turnaje v sálové kopané v Bělé pod Bezdězem dne 

6.12.2011. Z osmi týmů byli kluci 4. Celkový vítěz byla Zastávka. Brankám čelil O. Vobořil a další účastníci K. Vondra, M. 

Rašín, D. Kollár, J. Vesecký, P. Dusil, D. Eichler, J. Kameník a V. Draţil 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště - Bělá pod Bezdězem „B“  1:0 (Rašín) 

                                     - Kravaře    2:0 (Fiala 2x) 

             - Zastávka   2:3 (Dusil 2x) 

O 3. místo bojovali s 2. ZŠ Mnichovo Hradiště a prohráli  1:4 (Rašín) 

 Starší žáci se také zúčastnili futsalového turnaje v Bělé pod Bezdězem dne 8.12.2011. Z šesti týmů se umístili na 3. 

místě, celkovým vítězem byla Bělá pod Bezdězem. Účastníci: D. Čurej (brankář), J. Seibt, P. Nedošetko, B. Kašing, J. Kima, J. 

Čupík, L. Havel, P. Janata, F. Jaroš, M. Štancík 

 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště – 2. ZŠ Mnichovo Hradiště  0:1 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou  0:0 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště – Doksy  2:1 (Kima, Havel) 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště – Dubá  1:1  (Čupík) 

1. ZŠ Mnichovo Hradiště – Bělá pod Bezdězem  0:0  

Vánoční turnaj ve florbale 

 Naše škola pořádala 1. ročník Vánočního školního florbalového turnaje smíšených druţstev dne 20. 12. 2011. Zá-

pasy se hrály mezi třídami 1x 15minut. Třídy byly rozděleny do dvou kategorií – starší (8. + 9. ročník) a mladší (6. + 7. roč-

ník). Vítězem starší kategorie a poté celého turnaje byla 9. B, která měla ve svém druţstvu nejlepšího střelce turnaje Filipa 

Jaroše (6 gólů) a nejlepšího brankáře Ladislava Bernarta.  Druhý nejlepší střelec byl také z 9. B a byl to J. Čupík (4 góly).  

7.A zvítězila v mladší kategorii a celkově se umístila na 2. místě, kdyţ ve finále vyhrála 9.B nad 7.A 9:1.  V celkovém pořadí  

9.A obsadila třetí-bronzové místo. 

 
 

Starší 8. A 8. B 9. A 9. B Body Skóre Pořadí 

8. A   2 0:1 1:3 1:0 3 2:4 3. 

8. B 1:0 0 0:2 0:3 3 1:5 4. 

9. A 3:1 2:0 1 0:2 6 5:3 2. 

9. B 0:1 3:0 2:0 1 6 5:1 1. 

Mladší 6. A 7. A 7. B Body Skóre Pořadí 

6. A 1. 1:2 0:5 0 1:7 3. 

7. A 2:1 Z 3:0 6 5:1 1. 

7.B 5:0 0:3 Š 3 5:3 2. S C H O O L  T I M E  
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Chuck Norris forever 

Chuck Norris přece jenom něco neumí. Neumí vykládat vtipy 'Na stojáka', protoţe všechny hned sejme!  

Horký čaj, který byl Chuckem vypit, si o něj spálil jazyk. 

Chuck Norris nechodí na záchod. Záchod chodí za Chuckem Norrisem.  

Chuck Norris udělal zkoušku u Doc. Ing. Zla uţ napotřetí. Napodruhé se to povedlo centrálnímu mozku lidstva.  

Úvodní scéna filmu Zachraňte vojína Ryana je volně zaloţená na zápasech vybíjené, které Chuck Norris hrál na druhém stupni.  

Hitparáda  
 

 

 V hudební výchově jste poctivě hlasovali o TOP10 naší školy, kde minulé číslo School Timu doplnilo 5 novinek a 

i Vy se nyní můžete přesvědčit, jak se naše hitparáda vyvíjí a komu jsou naši žáci nakloněny. Hlasovaly všechny třídy II. 

stupně od 6. po 9. ročník a každý žák měl možnost dát hlas třem písničkám podle jeho oblíbenosti. Všechny hlasy byly 

sečteny a vyšlo nám toto nové pořadí: 

1. Don Omar feat. Lucenzo – Danza Kuduro  (76 hlasů) 

2. Dj Antoine vs Timati feat. Kalenna - Welcome to St. Tropez (68) 

3. Pitbull – Rain over me (55) 

4. Snoop Dogg & Wiz Khalifa - Young, Wild and Free ft. Bruno Mars (53) 

5. Avicii - Levels (51)  

6. Coldplay – Paradise (22)  

7. Mandrage – Šrouby a matice (20) 

8. Marron 5 – Moves Like Jagger (17) 

9. Rihanna feat. Calvic Harris – We found love (14) 

10. Jennifer Lopez - Papi (8) 

Vyřazeni jsou:  LMFAO – I´m sexy and I know it  Monika Bagárová a Ben Cristovao – Chci 

  Beyonce – Best thing I never had Tomáš Klus – Nina  

 

Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí. 
Běhá po třídě a zvrací židličky. 

Bodal do spolužačky tužkou tak dlouho, že se zlomila. 

Byl dokonce tak drzý, že zamkl třídu, která nešla zamknout a vymlouval se, že nešla zamknout. 

Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou. Je podezření na lásku. 

Co uteklo z žákovských knížek. 

S C H O O L  T I M E  

         - postup nahoru  

         - sestup dolů 

       - novinka 

http://www.youtube.com/artist/Snoop_Dogg?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/Jennifer_Lopez?feature=watch_video_title


  Z našeho průzkumu vycházejí tři nejžádanější přání. Žáci by chtěli používat o hodinách noteboo-

ky, potřebují více míčů na pohybovku a žádají nové tabule, což se jim již splnilo, když v některých 

učebnách byly tabule vyměněny či opraveny. Dále by si přáli veselé vymalování uvnitř naší školy či 

výlety do zahraničí za poznáním. První stupeň by přidal ještě jednu počítačovou učebnu, kterou by měl 

blíže. Další žádané změny vidíte v grafu. 

  V anketě jsme se dozvěděli i několik perliček, vybíráme pouze ty nejzajímavější. Zajímavý by 

jistě byl žádaný Sport bar, či donášková služba pizzy. Nevíme, zda by se uchytily sítě 

na brouky. Někdo by dokonce chtěl do tříd umístit kamery… :) 

 

Redakce:  

zleva stojící - Cerha Dominik, Šulcová Barbora, 

Mahrová Ivana, Čermáková Linda, Pecinová Václa-

va, Kudrnáčová Adéla 

zleva sedící-klečící - Hejtmánková Alena, Bartáško-

vá Ilona, Kojzarová Pavlína a Mgr. Aleš Krejčík 

Na fotce chybí: Melichová Šárka 
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S C H O O L  T I M E  

Řešení: 

Matematický oříšek: V autobusu je celkem 10 990 nohou. 

(7 * 2) + (7 * 7 * 7 * 4) + (7 * 7 * 7 * 7 * 4) = 10 990 
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Anketa: Co by žáci chtěli změnit na naší škole...


