
 

 

Že by školní časopis? 

 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 



Zkouška školního časopisu 

    V naší škole se toho každoročně odehrává spousta. Máme zde různé 

sportovní i kulturní akce, ale mnoho z nich zůstává bez komentáře. 

Tak nás napadlo, že bychom založili školní časopis. V časopise by se 

psalo o všem. O nápadech, poznatcích a připomínkách. Mohly by zde 

být i rozvrhy nových akcí a články o těch minulých. Myslíme si, že 

školní časopis by byl pro naši školu dobrou vizitkou a byl by to dobrý 

nápad, jak dát žákům vědět, co se v naší škole děje. 

       (Bára Kozelská 9.A) 

                                                                        

!!!!!  NÁZEV  !!!!! 

Každý časopis by měl mít svůj název, který je podle nás velmi 

důležitý, a tak se na názvu školního časopisu ještě intenzivně 

pracuje!!!  

Hned v úvodu, ještě než se pustíte do prohlížení našeho prvního 

snažení, vás všechny prosíme, zda byste nám s názvem nepomohli. 

Z vašich návrhů se pak školní parlament a redakční rada pokusí vybrat 

ten nejlepší.  

A to nás přivádí k další důležité části každého časopisu – redakční 

radě. To je (a bude) tým vás žáků spolu s paní učitelkou Bittovou. 

Členové redakční rady píší nejen texty, ale časopis i skládají, vylepšují 

a vytváří z vašich příspěvků. Pokud se někdo z vás chce stát členem 

redakční rady, stačí přijít a přihlásit se! Třeba i jen si to vyzkoušet, 

jaké to je být „redaktor“. Všichni jste srdečně vítáni. 

Budeme rádi, za každého nového redaktora či redaktorku, za jakýkoliv 

ohlas. Pokud hýříte nápady a návrhy či připomínkami, obraťte se na 

redakční radu či školní parlament.  

 

 



Zprávičky ANEB co se děje ve škole 

Školní sportovní pohár  

V naší škole se každoročně pořádá Školní sportovní pohár. Účastní se 

ho žáci druhého stupně (asi 150 dětí). Soutěží se v následujících 

disciplínách: stolní tenis, skok vysoký, šachový turnaj, lezecká stěna, 

míčový víceboj a orientační běh. Žáci se rozdělí na skupiny mladších 

a starších dívek a mladších a starších chlapců. Ze všech kategorií získá 

účastník určitý počet bodů. I za účast se rozdávají body, protože snaha 

se cení. Za každou disciplínu se vyhlásí vítězové a na konci roku se 

body sečtou a vyhlásí se ti, kteří se umístili na 1. až 3. místě. Vítězové 

dostanou pohár a ananas. Ale to není to nejdůležitější. Hlavní je se 

zúčastnit a užít si legraci. 

 

Stolní tenis  

První soutěž školního poháru byl turnaj ve stolním tenise. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 72 dětí. Turnaj probíhal během října a listopadu. Bylo odehráno celkem 

246 utkání. 

Výsledky : 

Mladší žákyně : Barbora Strnadová 

Mladší žáci : Filip Neuwirth 

Starší žákyně : Markéta Kňurová 

Starší žáci : Jan Kufel 

 

„Šampióni mají strach z porážek. Všichni ostatní mají strach z vítězství“ 

 

Skok vysoký  

Druhá soutěž školního poháru byla Mikulášská laťka, neboli skok vysoký. 

Soutěž proběhla v pátek 2.12.2016 v tělocvičně Základní školy. Soutěže se 



zúčastnilo celkem 96 žáků 2. stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle 

tříd. Mladší žákyně (6. -7. třída dívky), mladší žáci (6. -7. třída chlapci) a starší 

žákyně (8. -9. třída dívky). Tyhle kategorie začínaly na 90 cm, ale starší žáci   

(8. – 9. třída chlapci) na 105 cm. V tělocvičně byla dobrá atmosféra, protože 

hrála hudba a všichni se navzájem povzbuzovali. Myslíme si, že se akce jako 

každý rok vydařila a všichni si ji užili.  

Výsledky :  

Mladší žákyně: Kateřina Konečná (130 cm)  

Mladší žáci: Denis Čunta (140 cm)  

Starší žákyně: Vendula Plucnarová (135 cm)  

Starší žáci: Jan Stadtherr (155 cm)  

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.  

 

Šachový turnaj 

Třetí soutěží školního poháru byl šachový turnaj, který se odehrál 22.12.2016. 

Soutěže se zúčastnilo celkem  58 dětí. Šachový turnaj se odehrál místo 

vyučování, ale stejně se nesoutěžící neučili. Turnaj probíhal skoro celý den.  

Výsledky:  

Mladší žákyně: Marie Blažejová  

Mladší žáci: Filip Ország  

Starší žákyně: Eliška Kořená  

Starší žáci: Petr Dostál  

„Každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíš. “ 

 

 

 



Novinka v naší jídelně - zeleninový bar  

Letošní školní rok začal se zajímavými novinkami. Jednou z nich byl 

zeleninový bar, ve kterém však nenajdete jen zeleninu, ale také ovoce 

nebo různé omáčky. Zeleninový bar je vystaven ve školní jídelně po 

dobu obědů a to 2x až 3x týdně. Když jsem se ptal svých spolužáků, 

jak na ně zeleninový bar působí, většinou mi odpověděli, že super a 

myslím, stejně jako oni, že zeleninový bar opravdu skvělý je.  

 

Školník nové éry  

Po 21 letech na této škole odešel do důchodu pan Milan Vaško. 

Naposledy se s námi rozloučil před Vánocemi 2016. Na rozloučenou 

obdržel hlasitý a dlouhý potlesk. Nezapomeneme na jeho poctivou 

práci, kdy nám opravoval lavice, židle, tabule, radiátory a další věci, 

které jsme rozbili. Přejeme mu poklidný a šťastný důchod a jeho 

líbezné pozpěvování zůstane navždy v našich srdcích. Na začátku 

roku 2017 na jeho místo nastoupil nový školník pan Bialek. Svou 

práci odvádí dobře a myslíme si, že bude ještě lepší. Jsme na škole 

posledním půlrokem, takže ho nestihneme moc dobře poznat, ale s 

ostatními třídami si užije víc než dost.  

 

Tříkrálová sbírka  

Jako každý rok, tak i letos, se v našich vesnicích konala Tříkrálová 

sbírka. Je to akce s mnohaletou tradicí pocházející z Betléma. Po 

narození Ježíše Krista se mu přišli poklonit králové a předat dary. 

Touto akcí si připomínáme dlouhou cestu tří králů Melichara, Kašpara 

a Baltazara.  Událost organizuje Česká katolická charita a je největší 

dobrovolnickou činností v České Republice. Všechny děti, které 

chtěly pomoci, se sešly na faře. Z papíru si vyrobily koruny a oblékly 

si pláště. Když vše bylo hotovo, koledníci si vzali své dary - cukr a 

kalendáře a mohli vyrazit. Ve skupinkách pak obešli celou vesnici. U 

každého domu zazpívali koledu a předali dary. Lidé, kteří chtěli, 

přispěli libovolnou částkou peněz. Ve Velké Polomi chodilo 14 



skupinek a zúčastnilo se 36 dětí.  Bylo vybráno 62.378 Kč, což je o 

2.070 Kč více, než loni. V Dolní Lhotě chodilo 11 skupinek s 44 

dětmi a vybralo se 54.000 Kč.  Sama se akce účastním od svých šesti 

let a vnímám ji jako dobrý způsob pomoci lidem, kteří to potřebují.  

Nela Fochlerová, 8.A 

 

Cyklo-vodo-horo, nebo turisťák? 

Škola každým rokem pořádá zajímavé sportovní kurzy pro žáky. 

Lyžařský kurz, cyklo-vodo-horo a turistický kurz. Kvůli menšímu 

zájmu ze strany žáků za posledních pár let pořádá škola kurzy dva. 

Lyžařský kurz bývá vždy a o druhém kurzu rozhoduje většinou zájem 

žáku. Letos po té, co mezi dětmi z 2. stupně proběhl nezávazný 

průzkum, jsme zjistili, že žáci preferují cyklistický kurz, neboli cyklo-

vodo-horo. 

Jak už název kurzu říká, tento kurz je zaměřený na cyklistiku (cyklo), 

kanoistiku (vodo) a horolezectví (horo). Žáci jedou na kolech od naší 

školy do určeného místa konání kurzu, samozřejmě v doprovodu 

učitelů. Na cyklisťáku si mohou mimo jiné vyzkoušet horolezectví a 

naučit se sami ovládat kánoi. Tento kurz nabízí nejvíce různých 

sportovních aktivit, které by si většina žáků neměla možnost jinak 

vyzkoušet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perličky z lavic i katedry 

 

Nejlepší hlášky učitelů 

Jestli tu Andoru nezakreslíš pořádně, tak tě zničím! 
                        (p.uč.. Šrajer) 

 

Máte vyprávět o tom, jak jedete do planetária, a ne o tom, jak si tam 

kupujete slepičí polévku z automatu. 
       (p. uč. Bittová) 

 

První hledejte, potom píchejte. 
     (p .uč. Vrťová) 

 

Napoleon- to byl takovej válečnej magor. 
      (p .uč. Slípková) 

 

Já ten počítač tak miluju, že bych ho nejraději vyhodil z okna. 
          (p .uč. Vrubel) 

 

 

Naše žákovské perličky jsme si schovali i na příště a vězte, je se nač 

těšit!!!! 

 

 

 

 

 



Anketa o nejoblíbenějšího učitele 

Na druhém stupni je celkem dvanáct učitelů a je tedy jasné, že 

každý žák má jiného oblíbence. Ale i přesto jsme udělaly anketu    

o nejoblíbenějšího učitele. Hlasovalo 143 žáků. A zde máte vítěze: 

 

 

 

 

 

 

       1. MÍSTO                               2. MÍSTO                             3. MÍSTO  

 

 

       55 hlasů                                27 hlasů                             18 hlasů   

Anketu o nejoblíbenějšího učitele na naší škole vyhrála paní 

učitelka Slípková. Většina žáků psalo, že je fajn, je s ní sranda a 

umí dobře naučit. Dále se na druhém místě umístila paní učitelka 

Krejčí, která byla vždycky oblíbená kvůli tomu, jak je milá a umí 

vše dobře vysvětlit, což se odrazilo i v komentářích žáků. Děti 

psaly, že paní učitelka je podle nich nejlepší, protože není přísná a 

dává druhé šance. A na třetím místě se umístil pan učitel Skiba, 

kterého žáci volili, protože je pro ně jako kamarád, je s ním sranda 

a hlavně, protože je jejich vzor - takže má být na co hrdý. 

  (Bára Kozelská a Robča Burkovičová 9.A) 

Gratulujeme 

Paní učitelka 

Slípková 

Paní učitelka 

Krejčí  

Pan učitel    

Skiba  



Co nás zajímá ve volném čase??? 

 

Můj koníček nebo koníček? 

Každý na škole má něco, co ho baví. Někdo má fotbal, někdo má tenis 

a já mám jako koníček ježdění na koních. Hodně lidí si myslí, že je to 

velmi snadné, že si jenom sednete a jedete. Jezdec musí koně vést, 

zpomalovat ho, když jede moc rychle, ale taky ho donutit, aby přidal 

do kroku. Důležité je pouto mezi jezdcem a koněm. Důležité je, aby 

měl kůň v jezdci oporu a nebál se ho. Když lidé z koně spadnou, tak 

někteří nechtějí dále jezdit, protože mají strach, že zase spadnou. Já 

jsem z koně několikrát spadla, ale zase jsem nasedla a jela.  

Dám vám radu - po pádu zase nasedněte.... 

(Adélka Štefková 8.A) 

 

 

NBA 

NBA neboli Natonial Basketball Association je nejznámější a zároveň 

nejkvalitnější basketbalová liga na světě. Tato soutěž probíhá v Americe. Týmy 

jsou rozděleny do dvou konferencí. NBA nehrají jen americké týmy (29), ale 

také jeden kanadský (Toronto Raptors). 

19. ledna 2017 se chystá exhibiční zápas 

mezi nejlepšími hráči této ligy, kteří byli 

zvoleni fanoušky. Týmy budou 

rozděleny na západní tým a východní 

tým. Tento exhibiční zápas se nazývá 

NBA All-star game. Letos se All-star 

game bude odehrávat v New Orleans. 

 

 



Premier league 

Premier League je 1. anglická fotbalová liga. Je to nejsledovanější 

fotbalová liga na světě. Mezi nejznámější týmy v Premier League 

patří: Manchester United FC, Chelsea FC, Arsenal FC, 

Manchester City FC, Liverpool FC a Tottenham Hotspur FC.  

Zajímavosti:  

Premier League nejvíckrát vyhrál Manchester United FC (20x). 

Premier League nehrají jen anglické tým, ale i týmy z Walesu. 

V Premier League hraje 20 týmů. Poslední 3 týmy sestoupí do            

2. anglické ligy (EFL Championship) a první 3 týmy z EFL 

Championship postoupí do Premier League. 

První 3 týmy z Premier League se kvalifikují přímo do Ligy Mistrů, 4. 

tým z Premier League postupuje do kvalifikace Ligy Mistrů a 5. tým 

postoupí do Evropské Ligy. 

Posledním mistrem Premier League byl překvapivě Leicester City. 

(sezona 2015-2016). 

Hlavním sponzorem Premier League je Barclays Ban. 

 

 

 

 

 

 



Nejposlouchanější hudební styly v naší škole 

Tuto anketu jsem uskutečnila za účelem zjistit, kolik žáků má stejný 

hudební styl jako já. Dostala jsem možnost psát do školního časopisu, 

a to byla výzva, abych se dozvěděla, kolik lidí to má s hudbou stejně. 

Obešla jsem několik tříd a i přesto, že mě v každé třídě někdo vyhodil, 

mám informace, které mi k tomuto stačí. 

 

Pop- 67% 

Klasická hudba- 12% 

Elektronická hudba- 12% 

Rap-7% 

Metal- 1% 

Hip hop- 1% 

 

Upřímně – čekala jsem, že bude v této době více lidí poslouchat 

elektronickou hudbu. 

(Bára z 8.A, za pomoci Terky a Alči) 

 

 

 

 

 

 

 



Naše práce, postřehy, myšlenky, úspěchy 

 

Nejlepší slohová práce v rámci školního kola Olympiády 

z jazyka českého 

 

Moje vzlety a pády 

      Naše cesta životem k cíli neznamená pouze dělat kroky skrz 

„naleštěnou mramorovou podlahu“ a mnoho, mnoho lidí se o tom již 

dávno přesvědčilo. Ta cesta, dobrovolná cesta, kterou jsem se vydala, 

má nespočet překážek, kterým je potřeba čelit a právě díky nim mohu 

poznat vzlety a pády. A nebýt jich, nemohla bych se zde takto 

následně rozepsat. 

      Čím vyšší cíle máme, tím více máme různých úspěchů i 

neúspěchů. Pro ty, kteří mají nedostatek vizí, snů a cílů, může být 

toto téma poněkud obtížnější. Já jsem za toto téma ráda. 

     Už odmala nás přeci rodiče učili chodit a kdykoli jsme udělali krok 

vedle a spadli, pomáhali nám vstát a jít dál. A když se nám dařilo, 

jejich úsměv nám byl odměnou. Proč se na to dnes tak zapomíná a 

proč my lidé, coby i dospělí, zapomínáme na to, že ačkoli jsme na 

dně, můžeme se z něho odrazit?  

Nikdo nemůže ovlivnit, jestli budou na naší cestě vzhůru nějaké 

překážky, ale každý může ovlivnit, jakým způsobem je překoná, jestli 

je pojme negativně či pozitivně, jestli se vzdá či bude dál bojovat a 

jaké zkušenosti a ponaučení si vezme z této cesty. 

      I já mám cíle ve výšinách, které se zdají být poněkud 

nedosažitelné a abych jich dosáhla, mnohokrát jsem musela začít 



úplně znovu a jinde. A také čelit názorům, že takových výšek nikdy 

nedosáhnu. Je to věc názoru, ale pokud je dotyčný natolik přesvědčen 

a má dostatek víry i možností toho dosáhnout, je naprosto zbytečné, 

mu to vymlouvat, byť s dobrým úmyslem. Lidé jsou určeni k velkým 

věcem. Každý z nás. A je pouze na nás, jak se rozhodneme žít. 

Někomu vyhovuje dno, někomu vrchol. Můj osobní názor je ten, že 

na vrcholu mohu mít mnohem větší rozhled. A vím, že se tam jednou 

dostanu. 

   Co se týče pomyslného dna, mnoho lidí v něm vidí pouze temnotu a 

bolestný dopad. I já jsem takto uvažovala, ale tyto myšlenky jsou 

dávno pryč. Jsou dny, ba i týdny a měsíce, kdy se mi nedaří. Po 

dlouhé době jsem se ale naučila, že nemusím prožít ty obtížnější části 

svého života jako oběť. A ačkoli to není tak snadné, jak to zde 

popisuji, mohu prožít v radosti či vnitřním klidu jak vzlety, tak i pády. 

V určité oblasti nás neúspěchy posunují dál. Proč se jim bránit?  

   Vzlety a pády jsou součástí našeho života. A každý ví, že zůstat takto 

pozitivní v určitých situacích je těžká výzva. Zvládneme ji? Podaří se 

nám vzlétnout?  

Natálie Husťáková 9.A 

 

Ladovská zima 

Bílá příroda  

Zima. Každý si ji představí jinak, ale přesto stejně. Všude je bílý sníh, 
bílá je i celá krajina, stromy a střechy domů, dny jsou kratší a noci 
delší. Minulý rok nebyl žádný sníh a letos je ho dost, je zima a sníh by 
měl být bílý.  



V zimě také můžeme sportovat. Hodně z nás lyžuje, jezdí na hory, kde 

se nám lyžařům vždy líbí, jelikož můžeme dělat to, co máme rádi. Pro 

ty z vás, kteří nelyžují, doporučuji, abyste určitě začali, protože je to 

super! Dále také v zimě můžeme bruslit, jezdit na běžkách a určitě se 

tady najdou někteří, co dělají biatlon atd. V zimě se taky můžeme 

koulovat, sáňkovat, bobovat, stavět sněhuláky a iglú. Proto máme 

rádi zimu a užíváme si ji!  

 

 

Můj pohled na zimu 

Když začne zima, tak si jistě každý vybaví různé svátky strávené 

s rodinou a přáteli. Avšak největším utrpením je chodit v tomto 

období ven. Někteří z nás jsou velice aktivní a chodí lyžovat, sáňkovat, 

bruslit atd. Ale jiní vycházejí ven, jen když musí do práce či školy, 

protože nestrpí tohle chladné období. Další nevýhodou zimy je, že 

brzy zapadá slunce a ráno pozdě vychází. Také velkým nepřítelem 

jsou namrzlé chodníky a cesty, kde občas někdo tzv. „Spadne na 

hubu“. Snažíme se přečkat ve zdraví, než nastane teplejší období, ve 

kterém se budeme cítit lépe. 

       (Lucka Soukupová, Terka Vašková 9.A) 

 

 

 

 

 

 



A teď trochu zábavy 

 

Vtipy 

Má to sto očí a jeden zub. Co to je? Domov důchodců. 

 

Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“ posteskne si 

stařec. „To je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“ 

 

Chlapec potká sousedku na schodech a povídá jí: „Vy jste úplně, jako z pohádky, 

paní Malinová.“ „Vážně, Vašíku, to jsi mě potěšil a z jaké?“ diví se polichocená 

sousedka. „Z té o ježibabě.“ 

 

„Já běhám stovku za 8 sekund!“ vytahuje se Michal před kamarády. „Nesmysl, rekord je 10 

sekund!“ „No jo, ale ne když znáš zkratku!“ 

 

Plazí se dva hadi a mladší se ptá: „Mami, jsme jedovatí hadi?“ „ne, proč se ptáš?“ 

odpoví maminka. „To je dobře, já jsem se totiž kousl do jazyka.“ 

 

Po tréninku se ptá tatínek syna, jaká byla dneska hra? „Docela to ušlo, dal jsem dva 

góly.“ „A jaké bylo skóre?“ je stále zvědavý tatínek. „1:1“ 

 

Víte, proč blondýna v noci křičí? Protože oslepla. 
 
 
 
Blondýnka se koupe a volá na kolegyni: "Přines mi šampon!" 
"Vždyť jich máš v koupelně spoustu." 
"Ale na všech je napsáno NA SUCHÉ VLASY a já jsem si je už namočila!" 

 

 



NAJDETE 8 ROZDÍLŮ? 

 

 

 

 

Vylušti sudku 
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