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Úvodník 
 
Vážení učitelé, milí spolužáci a ostatní čtenáři našeho časopisu, 
blíží se konec školního roku a s ním odchází i letošní deváťáci, a hlavně přichází 
prázdniny, na které se všichni moc těšíme. Deváťáci už mají za sebou obhajoby 
svých závěrečných prací, páťáci se těší na druhý stupeň. Učitelé se nemohou 
dočkat, až si odpočinou od žáků.  
S koncem školního roku přichází i poslední číslo našeho školního časopisu. Je 
zaměřeno především na deváťáky, kteří se s námi brzy rozloučí.  
Na závěr bychom všem chtěli popřát krásné prázdniny a šťastný vstup do 
nového školního roku 2019/2020. Deváťákům přejeme hodně štěstí na střední 
škole. 

Sára, 9. C 
 

Kam se chystají učitelé na prázdniny?  
 
Paní učitelka Bartošová: nejvíce času stráveného o 
prázdninách bude odpočívat v lázních v Jáchymově 
Paní učitelka Černá: ještě neví, určitě chce na 
Moravu, ale jinak nic jiného neplánovala 
Paní učitelka Bydžovská: k moři do Černé Hory, na 
kola do Jižních Čech, na vodu na Ohři; také se chystá asi na 4 volejbalové 
turnaje a nakonec na volejbalové soustředění, takže paní učitelka zažije 
sportovní prázdniny 
Paní učitelka Venerová: chystá se vyjet k moři s rodinou na Krétu 
Paní učitelka Kroulíková: k paní učitelce Rajlové na chatu a také na sraz 
spolužáků 
Paní učitelka Červinová: chystá se až za moře do Spojených států amerických 
Paní učitelka Mrázková: ze začátku prázdnin pojede s rodinou do Krkonoš 
Paní učitelka Pavlíčková: vyrazí za turistikou do švýcarských Alp, na kola do 
rakouských Alp a na Lipno 

Zorka, 7. B 
 

Akce posledního školního týdne 
 

pondělí 24.6. – basketbalová benefice v hale ZŠ (učiteléxžáci)-1.-3.v.h. 
úterý 25.6. – závody dračích lodí 
středa 26.6. – směna učebnic-2.v.h. 
čtvrtek 27.6. – předávání štafety a šerpování deváťáků-od 10hod. 

Anglie s Káťou a Terkou 

24. 6. v neděli jsme odjížděli 
autobusem od školy, seděly jsme vedle 
sebe. Cesta byla dlouhá a spaly jsme asi 
jenom dvě hodiny.  

Když jsme přijeli do Londýna, 
hned jsme začali chodit. Bylo to náročné. 
Večer si pro nás a Báru se Sárou přijela 
(velká máma) Vicki Wood. Když jsme 
projížděly přes závory, začaly blikat a Vicki to projela. Hrozně jsme se začaly 
smát. Vicki byla starší paní a u ní doma byl jenom kocour Puškin a její 
bratranec, kterého jsme viděly jenom jednou.  

Další den nás Vicki dovezla na místo srazu, kde jsme zase všichni jeli 
společně autobusem. V plánu byl výlet do Portsmouthu, kde byly různé lodě 
např. Nelsonova. Potom jsme měli jít do Winchesteru s paní Bharou (naše 
průvodkyně). To bylo velice náročné, hlavně na přechodech. Nakonec jsme se 
dostali na plánované místo. Poté jsme šli do McDonald’s, kde jsme se dostali 
do menší hádky s pár klukama z Winchesteru.  

Ve středu jsme jeli na útesy, po nich 
následoval rozchod u Primarku, kde bylo spoustu 
dalších obchodů. Když jsme přijeli, opět si pro nás 
přijela Vicki. Po večeři jsme šly nahoru do pokojů a 
popřály Kačce předem k narozeninám, které měla 
mít ve čtvrtek. Vyšla jsem ze dveří pokoje Báry a 
Sáry, najednou u nich seděl Puškin. Bára ho 
vyfotila, Puškinovi se to nelíbilo a začal být 
naštvaný. Bára mě na něj strčila a on mě chtěl 
škrábnout. Naštěstí ale utekl. Ani jsme tolik neřvaly, 
ale najednou na nás vyběhla Vicki, ať jsme zticha a 
jdeme si balit, jinak nám sebere mobilní telefony.  

Ve čtvrtek ráno (poslední den strávený v Anglii) byla v plánu opět cesta 
do Londýna. Byli jsme například na London Eye a jeli lodí na řece Temži. Potom 
byl rozchod. Když jsme si šly koupit nějaké suvenýry, přišel k nám černoch a 
chtěl, abychom podle něho tančily. Byla to sranda a spousta lidí si nás točila.  

Odpoledne jsme vyrazili domů. Cesta utekla mnohem rychleji, než do 
Anglie a spali jsme i mnohem déle. Opravdu jsme si to užily a byl to skvělý 
zážitek. Byl to zatím náš nejdelší výlet a určitě budeme mít i delší. 

Terka a Káťa 8. A, Naty 7. D 

http://eurovikendy.pekne.cz/anglie/


Recitační soutěž 

Reprezentanti naší školy Adriana Vítů ze 7. B a Matěj Havelka   8. A se 
zúčastnili školního kola v recitační soutěži a oba postoupili do okresního kola. 
Adriana ohromila hlavně obecenstvo a odnesla si domů Cenu diváků. Matěj 
okresní kolo vyhrál a dostal se až do krajského kola. I zde velmi zapůsobil a 
probojoval se do celostátního finále. 
 

1. Jakou báseň jsi recitoval/a? 
2. Co jsi čekal/a od školního kola? 
3. Napadlo tě už dříve, že by si se zúčastnil/a podobné soutěže? 
4. Co je na recitaci podle tebe nejtěžší? 
5. Byl/a jsi nervózní při vystoupeních? 
6. Líbilo se ti reprezentovat naši školu? 
7. Máš zkušenosti s těmito soutěžemi? 
8. Kam až jsi se chtěl/a dostat? 
9. Jsi spokojený/spokojená se svým výkonem? 
10. Plánuješ se recitování nadále věnovat? 

 
Matěj 

1. Recitoval jsem 2 básničky- Cukrářský 
krám od Jaroslava Seiferta a Stránku ze 
sešitu od Jacqua Préverta. 

2. Byl jsem zvědavý na ostatní, jaký budou 
mít výběr básniček, protože jsem nad 
těmi svými docela dost přemýšlel.            
A samozřejmě jsem doufal v postup. 

3. V minulosti jsem se už recitační soutěže 
zúčastnil a postoupil jsem do krajského 
kola v Kolíně. 

4. Nespadnout do rutinního projevu a 
odříkávání. 

5. Ano, hlavně z toho, abych neměl okno 
nebo úplně nepopletl básničku.  

6. Na to jsem během recitace nemyslel, až 
v krajském kole, když jsem viděl tu 
obrovskou konkurenci, byl jsem rád, že jsem tam naši školu alespoň 
trochu zviditelnil. 

7. Ano, už jsem se několika zúčastnil. 

8. Chtěl jsem se dostat do celostátního kola a měl jsem velkou radost, že 
se mi to podařilo, konkurence byla opravdu silná. 
9. To nejsem většinou nikdy, vždy to může být lepší. 

        10. Určitě ano, protože bych se rád věnoval herectví a to k tomu patří. 
 

Adriana 
1. Brýle od spisovatelky Kateřiny Lužné. 
2. Více účastníků. 
3. Už se se recitování věnuji do 6 let a už 

od té doby jsem soutěžila v recitačních 
soutěžích. 

4. Umět se vcítit do role textu, umět      o 
tom vyprávět a taky si vybrat správný 
text. 

5. Ano, když jdu na pódium, mám velkou 
trému, ale když začnu recitovat, tak je 
to lepší. 

6. Ano bylo to jiné než reprezentovat ZUŠ. 
7. Myslím, že už asi ano. 
8. Do celostátního kola na přehlídku 

recitátorů do Svitav. 
9. Celkem ano. 
10. Ano, protože mě recitování baví. 

Verča a Naty, 8. B 

Co je láska? 

„Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále 
s milovanou bytostí.“ napsal Karel Čapek. 
 

Láska byla, je a bude. Za měsíc lásky je označován měsíc květen. Láska 
označuje silný pozitivní stav náklonnosti. Předmětem lásky může být člověk, 
zvíře, místo, vlast, život, ale i moc či bohatství. Někteří říkají, že láska je jako 
jídlo a prochází žaludkem. 
 

V metaforickém smyslu se slovo láska používá ve spojení „láska k moci“, „láska 
k penězům“ apod. Slovo je zde použito ironicky a mění svůj význam. 
 

Některá láska může být také odmítána, pak se jí říká nešťastná láska. 
 

Nejsilnější láska bývá mezi rodiči a jejich dětmi. 
 

(Kateřina Vejtrubová 6. D - vítězný příspěvek v soutěži Mladý Demosthenes) 



Rozhovor s třídními učiteli deváťáků 
 
Jako každý školní rok nás opouští naši deváťáci. Jaký největší průšvih zažili a jak 
se během čtyř let změnili? Tyto a další otázky nám zodpoví třídní učitel/ka 9. A 
(pí uč. Venerová), 9. B (p. uč. Petřík) a 9. C (pí uč. Bydžovská). 
 
Jak byste popsal/a vaši třídu? 
Lia Venerová: Moje třída je jako každá třída něčím specifická a zajímavá. 
Určitě stojí za zmínku, že je to poslední výběrová třída, takže kolektiv byl 
složen podle výsledku přijímacích zkoušek. Líbí se mi, že většinou drží při sobě 
a chovají se hezky i k nám učitelům. Občas nás sice trošku pozlobí, ale celkově 
patří spíše mezi hodnější. 
Jan Petřík: K tomuto datu 27 osobností. 
Michaela Bydžovská: Jsou tam dvě skupiny rozdílných žáků. Jedna část je 
upovídaná, bezprostřední, s vyhraněnými názory na nás i na život. Druhá 
skupina je pracovitá, milá, klidná, vtipná, vstřícná. Zároveň ale umí za sebou 
stát a vzájemně si pomoct. 
 
 

Čím si myslíte, že je vaše třída jedinečná? 
Lia Venerová: Dokáží se domluvit, zorganizovat různé školní akce, 
reprezentovat školu jak ve sportu, tak i ve vědomostních soutěžích. 
Jan Petřík: Prošla si vývojem z úplného dna až na vrchol. Odchází se vztyčenou 
hlavou a s pokorou dál. 
Michaela Bydžovská: Myslím si, že se navzájem respektují i přes všechny 
odlišnosti. A jsou opravdu originální, neustále překvapují. 
 
 

Jaký největší průšvih zažila? 
Lia Venerová: Průšvihů bylo hned několik, ale nevím, který byl největší. Asi 

zmíním močení na vzdálený cíl uprostřed pánských záchodů. 
Jan Petřík: Když jsem třídě z minuty na minutu oznámil, že se dnes fotí a 
modelové a modelky z 9. B neměli top oblečení na sobě. To byl průšvih… 
Michaela Bydžovská: Určitě bylo průšvihů více, ale největší průšvih byla jízda 
výtahem. Nechtěli, aby jel Sorin s Eliškou ve výtahu sami, tak jim udělalo 
společnost dalších 9 žáků. Výtah se přetížil a zasekl.  
 
 

Na jaký zážitek rád/a vzpomínáte? 
Lia Venerová: Všichni budeme doufám rádi vzpomínat na poslední výlet na 
Zrcadlovou kozu, hlavně na rafty. Bylo to tam moc fajn. 
Jan Petřík: Výlet Branžež 

Michaela Bydžovská: Všechny výlety byly s touto třídou zážitek. Ráda také 
vzpomínám na výhru v halloweenské soutěži a pak určitě na krásné 
překvapení, které nachystali na oslavu mých narozenin. To mě vážně dojalo. 
 

V čem se od 6. ročníku změnila? 
Lia Venerová: Všichni hlavně vyrostli a stali se z nich téměř dospělí lidé. 
Jan Petřík: Dobře seřízená mašina s pár neposlušnými vagónky. 
Michaela Bydžovská: Vyrostli a někteří dospěli. 
 

Jaký byl váš první dojem? 
Lia Venerová: První dojem si moc nepamatuju, hlavně v 6. třídě. Tenkrát jsem 
byla jejich učitelka matematiky a fyziky a ne třídní. V té době jsem měla svou 
devátou třídu. Třídní jsem se stala až v polovině 7. ročníku po paní učitelce 
Bedrnové. Každopádně spíš z fotek jsem si uvědomila, jak všichni vyrostli. 
Jan Petřík: „Jee, vy jste ale hodní žáci!“  
Michaela Bydžovská: Plný očekávání, nevěděla jsem, jak tak rozdílný kolektiv 
bude spolu fungovat. Navíc jsem měla ve třídě poprvé paní asistentku, takže 
pro mě určitě výzva. 
 

Co vám bude nejvíce chybět? 
Lia Venerová: Asi nejvíc mi budou chybět jejich vtipné hlášky typu „paní 
učitelka má špatnou náladu, asi se jí zase ztratil kocour“ a spousta dalších. 
Jan Petřík: Třídnické hodiny 
Michaela Bydžovská: Určitě jejich postávání mezi dveřmi třídy a také neustálé 
diskuze.  
 

Díky čemu na ni nezapomenete? 
Lia Venerová: Žádný třídní na svou třídu nezapomíná. A největší zážitek - výlet 
na Zrcadlovou kozu - si budu připomínat asi celý život.  
Jan Petřík: GDPR nemůžu jmenovat. 
Michaela Bydžovská: Je toho mnoho, co jsme spolu za celé 4 roky zažili.  
 

Co ji přejete do budoucnosti? 
Lia Venerová: Přeju jim mnoho úspěchů v dalším životě, aby se jim splnilo co 
nejvíce přání a aby měli dobré lidi kolem sebe. 
Jan Petřík: Zdraví, štěstí, přirozenost a důstojný život. 
Michaela Bydžovská: Přeji jim, aby vkročili pravou nohou do nově vybraných 
škol, aby měli štěstí při realizaci všech jejich plánů a splnily se jim všechny 
jejich sny. 

 
Třídním učitelům mnohokrát děkujeme za rozhovor a deváťákům 

přejeme hodně štěstí! 
Lucy a Sára, 9. C 



Budete nám chybět… 

Je konec školního rok, a tím pádem nás 
opouští žáci z 9. tříd. Jak to prožívají? 

1. Co vám škola dala a naopak vzala? 
2. S čím jste byli na této škole 

spokojeni a nespokojeni? 
3. Nejlepší zážitek na druhém stupni? 
4. Jak budete na tuto školu vzpomínat? 
5. Bojíte se střední školy? Jestli ano, proč? 
6. Bude Vám ZŠ chybět? Proč?  
7. Kdo byl tvůj oblíbený učitel/ka? 
8. Jaký byl váš největší průšvih? 
9. Jaká byla vaše nejvtipnější poznámka? 
10. Jaký máte vzkaz pro budoucí deváté ročníky a pro ostatní třídy? 

Filip Vaněček 9. A 

1. Dala mi vědomosti a sebrala free time. 
2. Byl jsem spokojen s tím, že jsem mohl o přestávkách hrát ping pong a 

nespokojen s tím, že jsem se musel učit. 
3. Těch je milion. 
4. Budu na ni vzpomínat v dobrém i ve zlém. 
5. Já se nebojím ničeho. 
6. Tak je jasný, že mi bude chybět, hlavně ty zážitky a kamarádi. 
7. Můj oblíbený učitel je legenda školy pan učitel Kokojan. 
8. Dělal jsem si srandu z učitelky, že mám rýmu a dostal jsem poznámku, 

že nahlas smrkám, jinak jsem vzorný žák. 
9. „Nahlas smrká.“ 
10. Buďte stejný legendy jako 9.  A.    

Věra Šťastná 9. B  

1. Dala nám nová přátelství, zábavu a zážitky. A vzala nám spoustu času. 

2. Asi jsem byla se vším spokojená. 

3. Nejlepší zážitek je, když jsme v 7. třídě otevřeli 2 roky starý jogurt, 

který byl ve skříni. Poté, když jsme ho otevřeli, museli jsme odejít ze 

třídy, protože to byl takový puch, že se to nedalo vydržet. Ty nejlepší 

zážitky máme i z výletů. 

4. Doufám, že všichni v dobrém. 

5. Ano, bojím se, protože všechno bude od začátku. Budeme poznávat 

nové spolužáky a učitelé. 

6. Ano bude. Hlavně mi bude chybět moje třída a také moji přátelé, které 

tu mám. 

7. Paní učitelka Chmelíčková. 

8. Pardon, ale nechci ho zmiňovat, myslím, že nějací žáci to vědí. 

9. Tak to byla tato: „O přestávce hazí své přezůvky po svém spolužákovi.“ 

10. Pro budoucí deváťáky: užijte si se svou třídou rok, protože to uteče 

jako voda. A pro ostatní: Nedělejte nepořádek a chovejte se slušně! 

Matyas Černý 9. C  

1. Dala mi kamarády a vzala volný čas. 

2. Byl jsem tu spokojen s mými kamarády a s různými akcemi, díky 

kterým jsme se nemuseli učit. Nespokojen jsem byl snad jen 

s přístupem některých učitelů. 

3. Nejvíce jsem si užil náš dvoudenní výlet do Zrcadlové kozy. 

4. Převážně v dobrém. 

5. Vůbec se nebojím. Spíš se těším na nové kamarády. 

6. Bude, hlavně kvůli mým kamarádům. 

7. Paní učitelka Lia Venerová. Hudební výchova s ní byla nejlepší. 

8. Když jsme se spolu s několika spolužáky zasekli ve výtahu. 

9. Hodil spolužačce žvýkačku do vlasů. Ta byla od paní učitelky Králové. 

10. Užívejte si základky, dokud můžete. Budu rád, když půjdete v našich 

stopách. Na shledanou. 

Nela, 7. A 



Kam míří dál naši deváťáci? 

Přinášíme Vám přehled škol, které si vybrali letošní deváťáci. Výběr je poměrně 
pestrý. Pokud nevíte, kam po základce, třeba právě tady najdete inspiraci… 

 
 

Název střední školy počet Název střední školy počet 

SOŠ A SOU NYMBURK  14 SOŠ pro administrativu EU 1 

SOŠ informatiky a spojů Kolín 9 OA Praha 1 

Gymnázium Bohumila 
Hrabala v Nymburce 

6 SOU kadeřnické, Praha 1 

Obchodní akademie Kolín 6 Gymnázium Omská, Praha 1 

Integrovaná SŠ Mladá 
Boleslav, Na Karmeli 

6 SOŠ Drtinova, Praha 1 

Hotelová škola Poděbrady 4 Pražská konzervatoř 1 

Střední průmyslová škola 
Mladá Boleslav 

4 
Střední průmyslová škola 
stavební, Praha 

1 

Střední zdravotnická škola 
Nymburk 

3 
Odborná SŠ podnikatelská, 
Kolín 

1 

SOŠ a SOU Městec Králové 2 
Uměleckoprůmyslová SŠ 
hudebních nástrojů Hradec 
Králové 

1 

SŠ oděvního a grafického 
designu, Lysá n. Labem 

2 
Střední průmyslová škola 
strojírenská Kolín 

1 

SOU společného stravování, 
Poděbrady 

2 SOŠ a SOU stavební, Kolín 1 

Obchodní akademie Mladá 
Boleslav 

2 SOŠ a SŠ dopravní, Čáslav 1 

ŠKODA auto a.s., SOU 
strojírenské Mladá Boleslav  

2 
SŠ chovu koní a jezdectví 
Kladruby 

1 

Střední průmyslová škola 
Kutná hora 

2 
Obchodní akademie, Lysá nad 
Labem 

1 

SZeŠ a SOŠ Poděbrady 1 
SOU nábytkářské a SŠ Liberec 
– Kateřinky 

1 

Gymnázium Jiřího z 
Poděbrad, Poděbrady 

1 SOŠ Jedličkův ústav 1 

ŠŠ multimediálních studií 
Poděbrady 

1 Celkem přijatých žáků 85 

SPŠCH Pardubice 1 

Talenti naší školy 
 

Znáte Jakuba Šantavého a Ondru Sedláčka z 9. C? Tihle žáci jsou posledním 
rokem na této škole a jsou to talenti, a proto jsme se rozhodli, že vám o nich 
něco zjistíme. 
1. Jaký sport děláš? 
2. Proč zrovna tenhle sport? 
3. Jak dlouho děláš tenhle sport? 
4. Kdo tě k němu přivedl? 
5. Co tě na něm nejvíc baví? 
6. Za koho hraješ/sportuješ? 
7. Měl jsi chuť toho někdy nechat? 
8. Kdo je tvůj vzor a proč? 
9. Jaký je tvůj největší úspěch? 

 
 

Jakub Šantavý  
1. Dělám atletiku 
2. Protože mě baví 
3. Už 9 let 
4. Na fotbale se mi smáli, že neumím běhat, tak jsem 

začal chodit na atletiku, a moje mamka dělala dřív 
atletiku 

5. Nejvíc mě baví běh na 800 a 1500m 
6. Sportuju za SKP Nymburk 
7. Nikdy jsem nechtěl přestat 
8. Můj vzor je Usain Bolt, kvůli tomu, co dokázal a jak na tom dřel 
9. Na MČR jsem skončil na 3. místě v běhu na 800m 

 
 

Ondra Sedláček 

1. Box 

2. Baví mě to a mám rád kontaktní sporty 

3. Něco přes rok 

4. Náhodou jsem na to narazil na internetu 

5. Můžu se vybít a zároveň se rozvíjím v mnoha směrech 

6. Boxing Poděbrady 

7. Ani ne 

8. Můj trenér Daniel Vencl, protože mě naučil většinu toho, co umím, a 
věnoval mi spoustu času 

9. Nikdo mě zatím nezmlátil, to bych bral jako úspěch 
Sájinka, 9. C 



Děti Vám to řeknou.. 

Skoro všichni víme, jak to na 2. stupni chodí, ale vědí to i děti ze třetí třídy?  
Asi ne… Proto jsme se zeptaly dvou holčiček ze 3. A, Nory Čermákové a Anny 
Křížové, a ony nám pověděly, co si myslí.   
 
Co si myslíte, že je na druhém stupni jiného? 
Nora: Budou tam starší děti. 
Anička: Určitě víc učení. 
 
Myslíte si, že budete mít nějaké nové spolužáky? Kolik? 
Nora: Ano, asi tři. 
Anička: Jo, ale nevím kolik. 
 
Budete se muset učit na testy víc než teď? 
Nora: Ne, bude to stejný. 
Anička: Ano, budou těžší. 
 
Budete psát více testů a písemek než na prvním stupni? 
Nora: To asi ano. 
Anička: Ano, budeme. 
 
Budou podle Vás na druhém stupni hodnější učitelé? 
Nora: Spíš ne, na prvním jsou hodný. 
Anička: Ne, tady jsou dobrý. 
 
Jaký předmět si myslíte, že bude nejtěžší? 
Nora: Druhý jazyk. 
Anička: Myslím, že asi chemie. 
 
Myslíte si, že to na druhém stupni bude lepší a zábavnější? 
Nora: Já si myslím, že to tam bude horší a vůbec se tam netěším. 
Anička: Ano. Celkově to tam bude asi lepší. 
 
Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tři šesté ročníky. Jejich třídními 
učiteli budou Lucie Mezlíková, Lia Venerová a Jan Petřík. Myslím, že se budoucí 
šesťáci mají na co těšit. Přeji jim, aby se u nás brzy zabydleli a užili si 2. stupeň 
naplno. 

Kája, 7. A  

To nebo to 

Naši spolužáci z 8. ročníku mi odpověděli na pár prázdninových otázek. Jejich 
odpovědi jsou velice zajímavé. A jak bys odpověděl/a ty? 

 
1. léto x zima 
2. triko x tílko 
3. sladké x slané 
4. teplé x studené 
5. ovoce x zelenina 
6. ananas x meloun 
7. západ slunce x východ slunce 
8. sněhule x žabky 
9. Chorvatsko x Itálie 
10. delfín x žralok 

 
 

Natálie Grospičová  (8. B) 
1. léto 
2. triko 
3. sladké 
4. studené 
5. ovoce 
6. meloun 
7. západ 
8. žabky 
9. Itálie 
10. delfín 

 
 

Lukáš Farkaš (8. A) 

1. léto 
2. triko 
3. slané 
4. studené 
5. ovoce 
6. meloun 
7. západ slunce 
8. žabky 
9. Itálie 
10. delfín 

Eliška, 7. B 
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Literární dílna 

Žáci 3. C si se svou třídní učitelkou Karolínou Křížkovou zahráli na básníky.  
A jak to dopadlo? Posuďte sami. 
 
Třída básníků      
Karolína Křížková 
 

Naše třída 3. C   Úča se jen diví 
snažila se velice.   ty děti jsou snad cizí? 
Při skládání básní  Tolik malých básníků, 
děti se hned zasní.   ty má učit matiku? 
 

Každý z okna kouká 
do třídy trochu fouká. 
 
Panda     Pejsek 
Kristýna K.    Matěj Č. 
 

Mně se líbí panda,   Já mám doma pejska, 
je s ní velká sranda.   kterému se stejská, 
Pořád šplhá po bambusu,  a když přijdu ze školy, 
často nabije si při tom pusu.  píšem spolu úkoly. 
Mazlit se s ní každý den, 
je můj velký sen. 
      
Flíček     Kocour 
Viktorka Ř.    Kuba H. 
 

Malý žlutý flíček   Náš kocour má bílé tlapky, 
vypadá jak míček.   nevytáhne na mě drápky. 
Kutálí se tam a zpět,   Ani když ho pozlobím, 
ohřeje nám celý svět.   tohle já už dobře vím. 
 
Léto     Koza  
Marek Č.    Štěpán H. 
 

Léto já mám rád,    Koza spadla z vozu, 
slunce bude hřát.   utrhla si nohu, 
Budou letní prázdniny    dědek na ni kouká, 
a porostou maliny.   jestli není hloupá. 
 

Vesmírná videohra  
 

Jsou dvě hodiny odpoledne a u Alexe doma zvoní zvonek: 
„Crrrrrrrrr!“ Jde otevřít dveře a venku stojí Elle. Děti se pozdravily a šly do 
obývacího pokoje. Alex zapnul playstation a s Elle si sedli na gauč. Začali hrát 
vesmírnou hru o mimozemšťanech. 

Najednou ucítili, že se jim zavírají oči. Když se probudili, zjistili, že jsou 
na jiné planetě. Vypadala přesně jako ta, která byla ve videohře. Vydali se na 
průzkum a potkali mimozemšťana. Byl celý zelený a prohlížel si je svým 
jediným okem. Řekl jim, že se ho nemusí bát. Poznali, že je přátelský a chtěl by 
se kamarádit. Představil se: „Ahoj, já jsem Tif. A jak se jmenujete vy? „Já jsem 
Alex a tohle je Elle.“ odpověděl Alex a Elle dodala: „Ahoj!“ 
Začali se kamarádit a zažili spolu hodně zážitlů. Často přemýšleli nad tím, jak se 
můžou dostat zpátky domů, ale ani Tif ani děti na nic nemohli přijít. Protože 
byl na planetě jiný čas, strávili tu děti celý rok. Ve skutečnosti to ale bylo pouze 
jedno odpoledne. Dětem se už začalo stýskat. 
 Mezitím doma Alexova mladší sestra Iza začala hledat bratra. Vstoupila 
do obývacího pokoje, ale místo toho, aby hledala dál, začala hrát vesmírnou 
videohru. Ve hře zabila všechny zlý mimozemšťany a tím zachránila Alexe 
s Elle. Najednou se vedle ní objevili. Iza se jich na nic neptala a začala je 
objímat. Všichni byli šťastní a nikomu o svém tajemství neřekli. 

Kája, 7. A 

Staré tváře 

 
 

Před pěti lety naši školu opustil žák jménem Martin Jelínek (21 let). Pokud se 
chcete dozvědět, co se s ním za tu dobu stalo a jaké má plány, tak čtěte dál. 

 
 

Kam chodíš na školu?   
Chodil jsem na průmyslovku do Mladé Boleslavi. 
Proč sis vybral zrovna tuto školu? 
Šel tam i Adam Kozmer (spolužák) a byli jsme taková nerozlučná dvojka.  
Stýkáš se stále se svými bývalými spolužáky? 
Se spolužáky se občas potkáme, ale to je takový nic moc, kromě Radky, kterou 
potkávám každý den, protože s ní bydlím.  
Kdo byl tvůj třídní učitel? 
Pan učitel Lokša, kterého bych chtěl pozdravit. 
Co bys chtěl dělat v budoucnu? 
V budoucnu bych nechtěl dělat nic, ale chtěl bych být svobodný, ale k tomu už 
člověk potřebuje hodně peněz. Taky bych chtěl cestovat.                      Nadi, 7. B 



BFF TAG 

Tyhle dvě nejlepší kamarádky se znají už deset let. Kolik toho o sobě vědí a 

budou odpovědi správné? 

1. Jakou má velikost boty? 

2. Jaká je její vysněná 

práce? 

3. Jaké má sourozence? 

4. Datum a rok narození? 

5. Její nejoblíbenější film a 

seriál? 

6. Její oblíbené roční období? 

7. Její nejoblíbenější jídlo? 

       Káťa Turková 8. A 

1. 41 / správně 

2. Určitě barmanka / špatně  

3. Nemá / správně 

4. 11. 12. 2004 /správně 

5. Rebelové a seriál The walking dead / seriál- správně a film- špatně 

6. Jaro / správně 

7. Řízek s kaší / špatně 

      Terka Procházková 8. A 

1. 38 / správně 

2. No na školu chce jít na hotelovku, ale vysněnou práci nevím / špatně 

3. 2 bratry a 1 sestru / správně 

4. 30. 5. 2005 / správně 

5. Seriál asi Stranger Things, Riverdale, Rick and morty a určitě i Got, film 

hvězdy nám nepřály / film- správně a seriál- špatně 

6. Léto / špatně 

7. Míchaná vajíčka/ špatně 

Naty 7. D, Káťa a Terka 8. A 

Anketa- Top 6 prázdninových lokací 

Prázdniny už se blíží a s tím i spoustu zážitků z různých míst! V této době se 

můžeme podívat téměř kamkoli, a proto jsme se zeptali žáků, kam by se právě 

oni chtěli o prázdninách podívat, a toto je top 6 nejčastějších odpovědí: 
 
 

1. USA 
2. Někam k moři 
3. Paříž 
4. Itálie 
5. Londýn 
6. Egypt 

 
 

Tři fascinující místa, která byste měli alespoň jednou 
v životě navštívit 

 
1. Koloseum, Řím 

 Konaly se zde gladiátorské hry i zápasy 
otroků se zvířaty 

 Koloseum je dnes hlavní turistickou 
atrakcí v Římě s tisícovkami turistů, 
kteří každý rok platí, aby mohli vidět 
vnitřní arénu 

2. Ocean Road, Norsko 

 Je zhruba 8,2 kilometrů dlouhá 
silnice, která spojuje několik ostrovů 
s pevninou 

 Často se o ní hovoří jako  
o nejkrásnější cestě v Norsku 

3. Matterhorn, Švýcarsko 

 Vrchol Matterhornu se nachází  
v nadmořské výšce 4 478 m n. m. 

 je sedmým nejvyšším vrcholem Alp 

 tyčí se na hranici mezi Švýcarskem a 
Itálií 

    Káťa a Terka 8. A, Naty 7. D 



Filmová novinka 
 

Nevíte co s prázdninovým časem? 
Zajděte si do kina třeba na… 

 
 

Lví král 
 

Premiéra: 18. 7. 2019  
Žánr: animovaný, dobrodružný, drama      
Hrají: Donald Glover, Seth Rogen, James 
Earl Jones, Billy Eichner a další 
 
 

Snímek Lví král od studia Disney, který režíroval Jon Favreau, se odehrává v 
africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ 
Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou 
budoucí vládu. Ale ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, 
původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu 
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba 
dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. 
 

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 
 

Premiéra: 1. 8. 2019  
Žánr: akční  
Hrají: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba a další 
 
 

Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž 
se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve 
filmové akci Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. 
 

Tenkrát v Hollywoodu 
 

Premiéra: 15. 8. 2019  
Žánr: komedie, drama  
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie a další 
 
 

Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. 
Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton a jeho 
dlouholetý kaskadér Cliff Booth. Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky, 
kterou není nikdo jiný než herečka Sharon Tate. Její manžel, režisér Roman 
Polanski, je na natáčení v Evropě. Sharon je ale zanedlouho zavražděna 
fanatickým sériovým vrahem Charlesem Mansonem a jeho "rodinou". 

Kačí, 9. C 

Zvířecí seriál 

Medúzy 

 potřebují k pohybu o 48 % méně kyslíku než jakýkoliv 

známý zvířecí plavec 

 shánějí krevety a larvy hmyzu, které tvoří hlavní 

součást jejich jídelníčku 

 při výpravách za potravou běžně zdolají i několik kilometrů denně 

 jednou z nejjedovatějších medúz ječ čtyřhranka smrtelná, hned za ní je 

měchýřovka portugalská 

 životní cyklus medúzy může být dlouhý 1 rok až 30 let, v závislosti 

na konkrétním druhu 

 pokud mají medúzy přísun potravy, mohou nabýt až dvousetnásobku své 

původní velikosti 

 pokud vás požahá medúza, pokuste se z vody dostat klidně, nepanikařte, 

když kolem sebe budete kopat, může vás dalšími chapadly ještě více popálit 

 podrážděnou kůži oplachujte výhradně slanou vodou, popřípadě octem 

Žraloci  

 mohou žít až 100 let 

 žraloci žijí v mořích a oceánech, ale vyskytlo 

se i několik málo druhů, které se adaptovaly 

na život ve větších sladkých jezerech 

 žraloci jsou schopni ucítit jeden díl krve v několika milionech částic vody 

 jejich zornička se může otvírat i zavírat velmi rychle podle intenzity světla 

 největší podíl jejich stravy je tvořen rybami 

 každý rok je po celém světě hlášeno kolem 80 útoků na člověka 

 žraloci zabijí 12 lidí ročně, zatímco lidé zabijí přes 11 400 žraloků za hodinu 

 pokud žralok přestane plavat, klesne ke dnu 

 žralok Mako dokáže zrychlit rychleji než Porsche 

 velcí bílí žraloci dokážou žít bez jídla i měsíc 

Monika, 7. A 
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Kvíz 

1. Kdy je první letní den? 
a) 29.6. 
b) 18.6. 
c) 22.6. 
2. Kolik má červenec dnů? 
a) 29 
b) 31 
c) 30 
3. Jak se řekne léto ve francouzštině? 
a) ljeto 
b) été 
c) suchmer 
4. Jaká byla nejvyšší teplota u nás v Česku? 
a) 31°C 
b) 42°C 
c) 29°C 
5. Kam Češi nejvíce cestují do 
zahraničí? 
a) Chorvatsko 
b) Španělsko 
c) Řecko 
6. Jaké měsíce jsou letní? 
a) leden, březen a únor 
b) červen, červenec a srpen 
c) říjen, listopad a prosinec 
7. Jaká jsou letní znamení zvěrokruhu? 
a) střelec, vodnář, kozoroh a ryba 
b) váhy, štír, beran a býk 
c) blíženec, rak, lev a panna 
8. Co nás před sluncem chrání? 
a) ozónová vrstva 
b) litosféra 
c) stratosféra 
9. Jak se jmenuje nejslanější moře? 
a) Černé moře 
b) Jaderské moře 
c) Mrtvé moře      Naty, 7. B 

JAKÝ JSI TYP KLUKA - test osobnosti 
 
Mám pro tebe 8 otázek. Na každou z nich si vyber z odpovědí A-D a počítej si 
body. Na konci je sečti a dozvíš se výsledek. 

 

1. Vyber sport    2. Kolik máš přátel? 
a) Fitko / kuturistika (4b)  a) Přátelé? Co to je? (1b) 
b) Fotbal / hokej / tenis (3b)  b) Jednoho (2b) 
c) Nesnáším sporty (1b)   c) Pár blízkých (3b) 
d) Rybaření / něco v přírodě (2b) d) Nekonečno (4b) 
 
 

3. Vyber oblečení 
a) Hlavně pohodlné, je mi jedno, jak vypadá (1b) 
b) Tričko a rifle / tričko a kraťasy (3b) 
c) Společenské (sako, svetr apod.) (4b)  
d) pouze kraťasy (bez trička) (2b) 
 
 

4. Jaký si myslíš, že jsi typ kluka?    5. Vyber jídlo 
a) Nevím, asi normální (2b)     a) Drahé, v luxusní restauraci (4b) 
b) Pohodový a přátelský (3b)      b) Sním téměř vše krom salátu (1b)  
c) Samotář a introvert (1b)      c) Pizza (3b)  
d) Jsem ten typ, na který letí holky (4b)    d) Pořádný kus masa (2b)  
 
 

6. Vyber aktivitu 
a) Hry / počítač (1b) 
b) Sport (4b) 
c) Spánek (2b) 
d) Poflakování s kámoši (3b) 
 
 

7. Co tě nejvíce přitahuje na holce? 
a) Inteligence a smysl pro humor (3b) 
b) Sexy tělo, jsem chlap, co ode mě čekáš? (4b)  
c) Když paří hry / čte komiksy (1b) 
d) Nevím, převážně její osobnost, i když se rád podívám i na její … oči (2b) 
 
 

8. Vyber auto 
a) Jakékoli, co má 4 kola a je pojízdné (1b)  
b) Nějaké luxusní a drahé (nejlépe Porsche nebo BMW) (4b) 
c) Takové, co málo žere a nevycucne mě z peněz (2b) 
d) Mám raději motorky… (3b) 
 

Nyní si sečti body. Vyhodnocení najdeš za oběma testy. 

(1c,2b,3b,4b,5a,6b,7c,8a,9c) 

 



JAKÝ JSI TYP HOLKY -test osobnosti 
 
Mám pro tebe 8 otázek, na každou z nich si vyber z odpovědí A-D a počítej si 
body. Na konci je sečti a dozvíš se výsledek. 
 
 

1. Jaký typ holky si myslíš, že jsi? 2. Tvůj nejčastější účes? 
a) Fajn holka (3 b.)    a) Nějaký šílený (4 b.) 
b) Obyčejná holka (2 b.)   b) Rozpuštěné vlasy (3 b.) 
c) Dokonalá holka (1 b.)   c) Culík či drdol (2 b.) 
d) Originální holka (4 b.)  d) Dokonalý, ani vlásek vedle (1 b.) 
 
 

3. Jaký typ kluka preferuješ? 
a) Inteligentní se smyslem pro humor (2 b.) 
b) Tajemného, zlobivého kluka (4 b.) 
c) Sexy s vypracovaným tělem (1 b.) 
d) Je jedno jakého, hlavně, že mě bude mít rád (3 b.) 
 
 

4. Vyber oblečení 
a) Sukně / šaty (1 b.) 
b) Hm… takové, co ostatní šokuje (4 b.) 
c) Tričko a legíny / džíny (2 b.) 
d) To nejde. Oblečení vybírám dle nálady. Pokaždé jiné. (3 b.) 
 
 

5. Zlomila sis nehet. Tvá reakce? 
a) Ach nééé, co budu dělat (1 b.) 
b) Pane Bože zatracenej nehet (3 b.) 
c) Já se z toho zblázním (2 b.)  
d) Jsem rebel (4 b.) 
 
 

6. Záleží ti na tom, co si o tobě ostatní myslí? 
a) Ne, je mi to u zadnice (4 b.) 
b) Chtěla bych, aby nezáleželo, ale bohužel záleží  (2 b.) 
c) Ano, názor ostatních je důležitý (1 b.) 
c) Jak kdy a jak v čem (3 b.) 
 
 

7. Jaký dárek tě nejvíce potěší?   8. Jaký nosíš make-up? 
a) Knihy, deskové hry, plyšáci apod. (3 b.)  a) Drahý a kvalitní (1 b.)  
b) Make-up či šperky (1 b.)    b) Nenosím make-up (4 b.) 
c) Květina či čokoláda (2 b.)    c) Spíše decentní (2 b.) 
d) Peníze (4 b.)     d)Takový, co se hodí k oblečení (3 b.) 
 

Vyhodnocení testu pro kluky: 
 
 

8 – 13 bodů  STYDLÍN 

Jsi v celku stydlín. Nejsi rád v centru dění. Buď nemáš žádné kamarády, nebo 

jich máš pouze pár. 

14 – 21 bodů  NORMÁLNÍ KLUK 

Jsi normální kluk normálními klučičími problémy. Občas o sobě pochybuješ, 

nejsi nijak namyšlený. Máš zdravé sebevědomí. 

22 – 29 bodů  POHODÁŘ 

Jsi cool kluk, co nezkazí žádnou srandu. Jsi vtipný, přátelský a férový. Jsi super 

kamarád. 

30 – 32 bodů  BOREČEK 

Jsi ve všem nejlepší. Vždy musíš mít pravdu a musí být po tvém. Obdiv holek a 

ostatních ti dělá dobře. Jsi rád středem pozornosti.  

 

Vyhodnocení testu pro holky:  
 

 

8-12bodů  = PRINCEZNA 

Jsi ukázkovým příkladem holek z časopisů. Dokonalý účes, oblečení, úsměv. Jsi 

princezna, která čeká, že se s ní tak bude i zacházet a ostatní se jí budou 

klanět. 

13-17 bodů = NORMÁLNÍ HOLKA 

Jsi normální holka. Děláš ráda normální věci. Nejsi ani příliš namyšlená, ani zlá, 

ale ani přehnaně hodná. Potýkáš se s normálními holčičími problémy. 

18-22 bodů = PRIMA HOLKA 

Nezkazíš žádnou srandu, jsi zábavná a přátelská. Většina lidí tě, ať chce, nebo 

nechce, má automaticky ráda. Jsi zkrátka děsně fajn. 

23-27 bodů = JEDINEČNÁ HOLKA 

Je na tobě něco zvláštního, co přitahuje (nebo naopak odpuzuje) pozornost 

ostatních. Jsi svá, máš své zvláštní kouzlo. Jsi prostě jedinečná. Jsi speciální. 

28-32 bodů = REBELKA 

Nenecháš si nic líbit. Ráda děláš věci po svém. Nezáleží ti na názoru ostatních. 

Umíš se pěkně naštvat a nebojíš se vyjádřit svůj názor. 

Káťa, 7. C 
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