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MILÍ ČTENÁŘI. 
 

   Stará česká pranostika říká „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam bu-
dem“.  V březnu jsme letos za kamny byli opravdu dost, věřme, že velikonoční 
svátky přinesou krásné jarní počasí, a s ním i všechny jarní radovánky.  
   Doufáme, že uprostřed jarního dění si najdete chvilku pro přečtení našeho 
časopisu. Jeho popularita je zatím slušná. Vydali jsme dvě čísla, která si koupi-
lo 190 čtenářů.  V dnešní době internetu je to opravdu skvělé. Těší nás, že vel-
ký zájem o časopis je u dětí na prvním stupni. Věříme, že časem najdeme cestu 
ke starším dětem.  
Chceme, aby to byl opravdu váš časopis, a proto uvítáme vaše příspěvky – po-
vídky, básničky, kresby, vtipy a postřehy ze života školy. Vaše příspěvky rádi 
zveřejníme.  
Ať nám tedy jarní čas a počasí přinášejí dobrou náladu a plno pohody. 
                                                                                                                                  

-ali 

ROZHOVOR S NOVOU SEKRETÁŘKOU 
 

Pokud jste si už všimli, víte, že od dubna máme novou paní sekretářku. Zajímá 
vás, kdo to je? No přeci naše stará vrátná! Udělali jsme pro vás rozhovor 

s novou sekretářkou -Janou Ševčíkovou. 
 

Jak dlouho jste tady? 
Jsem na škole 3. rokem.  

 
Líbí se vám na škole? Co byste na škole změnila? 

Jsem na škole spokojená a pokud bych něco změnila…Chtěla bych více barev, které by 
zpříjemnily prostředí dětem.  

Co si pod pojmem ,,sekretářka’’  máme představit?  
Výraz ,,sekretářka’’ se již nepoužívá. Dnes se říká asistentka, což znamená ‘’paní, která 

umí a zařídí vše’’.   

-BB 



JAK JSEM ZAČÍNAL 
S BASKETBALEM  

– pokračování 
 
   Snad každá škola má učitele, 
který je postrachem žáků. Měla ho 
i ta naše – učitel tělocviku a che-
mie Ladislav Koutník. Mladý, atle-
tické postavy, bývalý voják 
z povolání. S nikým se nemazal, za 
cvičební úbor uznával jen červené 
trenýrky a bílé triko, ven se chodi-
lo v každém počasí. Pokud někdo 
zapomněl „úbor“ doma, nahnal ho 
do školní dílny a dotyčný žák myl 
podlahu, uklízel a rovnal nářadí. 
Dovedl pořádně zařvat a pro po-
hlavek nešel daleko.  Zlobiví žáci 
byli před ním jako beránci.  
   Hodiny tělocviku byly opravdu 
dost tvrdé. Pochopitelně dost brzy 
se zaměřil na mě, viděl, jak jsem 
neohrabaný a stal jsem se terčem 
jeho pozornosti a často i ironic-
kých poznámek. Po dvou měsících 
jsme hodnotili naše lehkoatletické 
výkony. Když se dostal k mým, 
prohlásil, že takové nemehlo se 
hned tak nevidí. Nebylo divu. Skok 
do dálky -1,5 metru, hod kriketo-
vým míčkem 11 metrů, skok vysoký 
– 70 centimetrů. Všichni ostatní 
se děsně smáli a mně bylo do bre-
ku…… v šesté třídě byly takové 
výkony opravdu katastrofa. 
   Bylo mi hrozně, měl jsem slzy na 
krajíčku a dobře jsem věděl, že 
tohle se prostě musí změnit…. 
             Pokračování příště…….. 

Letní čas 
 
Máme tu opět jaro a to znamená, že 
se nám také mění čas a tak jsme se 
zeptali našich žáků, zda jim vadí 
přeměna času a proč. 
 
Nějak to neřeším, akorát mě štve 
to přenastavování.  
Dominik Sehnoutka, 8.B 
 
Nelíbí se mi letní čas, protože je 
dlouho světlo a vše dělám o hodinu 
dřív.  
Tereza Vorálková, 3.A 
 
Mně to vadí, protože jsem o hodinu 
méně spal, ale také nevadí, protože 
je delší den a mám víc času na jiné 
věci.  
Tadeáš Kapalín, 4.A    
        
 -Clar 



NAŠE SOUTĚŽ. 
   Minulá soutěžní otázka byla pro vás opravdu hračkou, na fotografii 
jste poznali Český Krumlov. Vylosovaní žáci Milena Turčíková, Jan Binder 
a Viktorie Jedličková obdrželi sladké odměny.  
   Dnes zavítáme do jedné zámecké kaple, která má temnou minulost. 
Ještě před pár desítkami let zde byla márnice, neboť celý zámek sloužil 
jako léčebna dlouhodobě nemocných.  Po roce 1989 se z LDN zase stal 
zámek, o výzdobu kaple se postaral malíř Roman Křelina.  
   Poznali jste, v jakém zámku se nachází tato nádherná kaple? Trošku 
vám, jako vždy pomůžeme možnostmi. Jde tedy o zámek 
    
 
 
 
 
a) Krásný Dvůr    
b) Klášterec nad Ohří 
c) Červený Hrádek 
 
                               .  
                        
 
 
Své odpovědi nám můžete odevzdat nejpozději do 20. dubna. Tři šťastné 
výherce opět odměníme 

-ali 

NEJČASTĚJŠÍ HLÁŠKY UČITELŮ…… 
 

Bude tady klid nebo si dáme brutální diktát ! 
Připravte si papíry, papírky, papírečky !  

Máš první napomenutí! 
Vemte si sešity, napište dnešní datum a jedem! 

Táák historikové a historičky, dobrý den posaďte se!  
Prosíím?! 

Kdo je mazák tabulí??  
Máme dneska psát? 

 

 

-J.V 



 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
 
 
 

1. Eliško, máš 3 hrušky a 2 někomu dáš, tak kolik jich budeš mít?   ,,3?“ . 
2. Kdo je největším vyznavatelem křesťanské víry ? ,,T. G. Masaryk“.  
3.  Kde je French Open? ,,V Anglii“ . 
4. Kde je Dunaj?  ,,No, to…, to je někde na Moravě“. 
5. Kdy objevil Kryštof Kolumbus Ameriku? ,,….eeee…hmmm…..když tam dorazil“. 
6. Otcem vlasti byl Václav Klaus. 
7. Metr vynalezl metronom. 
8. Je to někdo, kdo tu není ? 
9. Rozdíl mezi knězem a knížetem? Kněz káže v kostele, kníže spí v Parlamentu.  
10. Manželem Zimního krále (Fridrich Falcký) byla Sněhová královna.  
                                                                                                                         -NiRi, BB 

Čtenářský klub skončil 
 
Čtenářská klub není jen místo s knížkami, ale také místo plné pochopení, 

zábavy a porozumění. Poznáte tam i nové kamarády. Pokud máte rádi 
čtení, povídání a hraní deskových her, určitě to stojí za to! Ráda jsem 

tam chodila. 
                                                  Terka Dittrichová, 4.B 

 
Baví vás čtení? Mě ano, a proto jsem chodila do čtenářského klubu, kde 
byl čas přečíst knihy, které neznám, ale i ty, které trochu znám. 15. 3. 

pro nás čtenářský klub skončil, i když jsme nechtěly. 
                                                      Karolína Kárová, 4.A 

 
Čtenářský klub již skončil. To mě mrzí, ale náramně jsem si to užila.  

Našla jsem si tu nové kamarády, zábavu a to hlavní, čtení. Kdyby ještě 
byl čtenářský klub, tak se přihlaste, protože to, co tu zažijete, to vám     

nikdo neuvěří. 
                                                    Markéta Chmelová, 4.B 

-Alena Jiráčková 

Časopis je vydáván pro vnitřní potřebu školy. 
 Se zveřejněnými příspěvky čtenářů se redakční rada nemusí ztotožňovat. 


