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Úvodník 
 
Milí žáci a drazí učitelé, 
za celou redakci školního časopisu vás vítám v novém 
školním roce 2022/2023. Jistě jsme si všichni odpočinuli 
a teď hurá do práce! Školní redakce bude pravidelně 
vydávat nová čísla časopisu, ve kterých se dozvíte 
mnoho zajímavých, pro vás doposud třeba i neznámých 
informací. Budeme se bavit o učitelích, nových žácích, 
novinkách na naší škole, ale i mimo školu a mnohém 
dalším. Nenechte si tedy ujít nová vydání časopisu a my 
doufáme, že se vám budou líbit☺ 

Natali, 9. A 

 

Parlament 
 
V Žákovském parlamentu se jako každý rok objevují nové 
tváře a také mnoho nových nápadů. Není to tedy výjimka 
ani letos! Každý měsíc se tedy sejde širší rada parlamentu a 
navrhuje své nápady, které poté podrobněji projednává a 
schvaluje užší rada parlamentu. Vše je pod vedením paní 
učitelky Radky Chmelíčkové a Jitky Kuhnové. 
 
V nejbližší době nás čeká bazárek dětských hraček, plyšáků, knížek apod.          
- vše v dobrém stavu, který se uskuteční dne 31. 10. – 01. 11. 2022                   
ve školním auditoriu. Zapojit se můžete velmi jednoduše! Od 10. – 21. 10. 
střádejte různé dětské hračky do různých větších pytlů nebo krabic a poté je 
noste k paní vrátné. Výtěžek poputuje mladému Tomáši Hrubému, kterého 
postihla zákeřná nemoc ALS (amyotrofická laterální skleróza). Plakáty               
s širšími informacemi budou viset po škole i venku pro širokou veřejnost. 
Neváhejte a přijďte svými hračkami Tomáše podpořit, ať mu můžeme, byť jen 
menší finanční částkou, pomoci. (Případné neprodané kusy poputují na charitu 
nebo do družin.) 
 
Další informace o dění v Žákovském parlamentu naleznete na nástěnce            
ve 2. patře. Pokud máte i vy nějaké jistě zajímavé nápady, neváhejte a pošlete 
nám je na e-mail: parlament@zs-komenskeho.cz 

Natali, 9. A 

Co je nového, pane řediteli?  

Mgr. Tomáš Danzer, který je ředitelem naší 
základní školy už 15. rokem, nám prozradil, co je 
nového a co se během prázdnin na naší škole 
změnilo. 
 
Jaké jsou novinky na naší škole? 
Na naší škole nám přibyli noví studenti z Ukrajiny. 
Momentálně jich k nám chodí 23. 

 
Přišli v letošním roce noví učitelé? 
Z mateřské dovolené se vrátila paní učitelko Šimonová a máme i nové 
asistentky. 
 
Proběhly na naší škole během prázdnin nějaké změny? 
V pátém patře máme nově vymalováno a také tam byly dány nové dveře 
stejně jako v jazykové učebně ve druhém patře.  
 
Proběhly změny ve složení učitelského sboru? 
S našimi bývalými deváťáky naši školu opustili i dva učitelé - Mgr. David Král        
a Mgr. Petr Lokša. 
 
Změnilo se něco ve školní jídelně? 
V naší školní jídelně máme nově vymalováno. A samozřejmě se změnil                
i jídelníček, jinak asi nic. 
 
Co plánujete do budoucna? 
V budoucnu bych chtěl přidat nové venkovní atletické hřiště. 
 
Jak jste strávil prázdniny? Těšil jste se na nový školní rok? 
O prázdninách jsem relaxoval u moře v Řecku. Hodně jsem jezdil na kole nejen 
v Čechách, ale i v Rakousku. Část prázdnin jsem strávil i ve škole a připravoval 
vše potřebné na zahájení nového školního roku. Na nový školní rok jsem se 
moc těšil. Jako každý rok. 
 
Co byste popřál žákům do nového školního roku? 
Popřál bych jim, aby se neopakoval minulý rok s distančními výukami                 
a samozřejmě hodně štěstí a úspěchy v letošním školním roce.  

  Fanda, 7.B 
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KMD na Lucerně 

26.9.2022 jsme se s KMD 
vypravili vlakem do Prahy 
na představení Lucerna. Po 
příjezdu jsme měli 
dvouhodinový rozchod 
v Palladiu, kde si každý stihl 
něco koupit, a mohlo se 
vyrazit do Divadla v Dlouhé. Samotné představení trvalo asi dvě hodiny.          
Do Nymburka jsme přijeli dost pozdě večer, ale stálo to za to. 
 
A o čem vlastně hra je? 
Mladá kněžna objíždí svá nová panství. Bez její návštěvy se neobejde ani malá 
vesnička, o které tento příběh pojednává. Všichni občané ji chtějí přivítat 
s otevřenou náručí, jen Mlynář jim to kazí. Ten se nechce podřídit šlechtě, 
jelikož jim Vrchní chce pokácet kouzelnou starou vrbu, o které místní lid říká, 
že umí naslouchat. Před příjezdem Mladé kněžny se rozjedou přípravy na její 
přivítání. Vrchní nacvičuje proslov, muzikanti ladí nástroje. Uvítání Kněžny se 
jim sice nepovede na jedničku, ale to nevadí. Vrchní se jí hned svěří s tím, jak 
je Mlynář neposedný, a tak dojde slovo i na Haničku. Hanička byla jako malá 
nalezena jako sirotek, takže by měla patřit šlechtě. To si ale Mlynář nepřeje, 
protože se do ní zamiloval. Kněžna si přeje Haničku vidět. V Mlýně se dozví       
o kouzelné vrbě, kterou chce Vrchní pokácet. Kněžna se na ni chce podívat,      
a tak přemlouvá Mlynáře, aby ji tam zavedl. Ten nakonec tak učiní. Popadne 
lucernou a jdou. V tu dobu se v lese a okolo zámečku začne chaos. Všichni se 
hledají, každý někoho shání a Haničku se snaží dostat Vodník. Nakonec se 
všichni sejdou u vrby, kde už se chystají Vrchního kumpáni pokácet ji. Kněžna 
jim to ale včas zatrhne. Rozbije lucernu a všichni jsou šťastní.        
                                                                                                                                                                                           
Představení bylo moc hezké, oživené zajímavými projekcemi, které doplňovaly 
klasické divadelní kulisy. Mými oblíbenci se stali manželé Kláskovi, protože 
Klásková byla hrozná stíhačka a on opilec. Chvilku to vypadalo, že se Mlynář dá 
dohromady s Kněžnou, ale nakonec a naštěstí byl s Haničkou. Líbil se mi 
Miroslav Hanuš v roli Vrchního. Tato klasická divadelní hra rozhodně 
nezklamala a pobavila.   
 
Další představení KMD proběhne 10.11. Tentokrát půjde o muzikál Okno mé 
lásky v Divadle Broadway.                                                                  

Barča, 8.C 

Zeptali jsme se paní asistentky… 

Na naší škole pracuje 20 asistentek, které působí ve třídách s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. My vám představíme paní asistentku      
z 1. stupně Michaelu Dundrovou, která u nás působí již několik let. 
 
Jakou máte třídu?  
Mám 3. B. 
 
Jaký máte názor na vaši třídu? 
Myslím si, že je báječná.☺ 
 
Jak dlouho jste paní asistentkou? 
Paní asistentkou jsem třetí rok. 
 
Chtěla jste být vždy paní asistentkou? 
Chtěla jsem být paní učitelkou.  
 
Jak dlouho máte vaši třídu? 
Svou třídu mám 3. rok.  
 
V jakém roce jste nastoupila na tuto školu? 
Na tuto školu jsem nastoupila v roce 2018. 
 
Kdybyste si mohla vybrat jakoukoliv práci, vybrala byste si znovu tuto 
profesi? 
Vybrala bych si paní učitelku. 
 
Kdyby byla jedna věc, kterou můžete změnit ve vaší třídě, co by to bylo? 
Nic bych měnit nechtěla. 
 
Jak by se měla chovat vaše vysněná třída? 
Tak jak se chová.,, 
 
Jak a kde jste strávila prázdniny? 
O prázdninách jsem byla v lázních. 
 
Jak trávíte čas po škole?  
Venku a odpočinkem. 

Anet a Maru, 7. B  



Nováčci na 2. stupni 

1) Na co ses nejvíce těšil po prázdninách? 
2) Jaký byl váš adaptační kurz?  
3) Co se ti nejvíc líbí na druhém stupni a co ti tady nejvíce chybí? 
4) Jaká je tvoje nová paní třídní učitelka? 
5) Máte nějaký nový předmět? Jak se ti líbí? 
6) Na co se nejvíce těšíš tento školní rok? 

 
Julie Smělá (6.A) 
1) Na nové kamarády a celkově na druhý stupeň. 
2) Zajímavý, užili jsme si to hodně, hlavně to spaní     
ve škole. 
3) Chybí mi naše stará třída, nejvíce se mi líbí nové 
předměty. 
4) Paní učitelka Radka Chmelíčková. Je moc hodná. 
5) Máme nový předmět fyziku a zatím nás baví. 
6) Asi na nic. 

      
 Vojtěch Tomek (6.C) 
1) Na kamarády ve škole. 
2) Byly nudný hry a moc se mi to nelíbilo. 
3) Nejvíc se mi nelíbí chození až do posledního patra. 
Máme ve třídě umyvadlo, což je dobrý. 
4) Pan učitel Šimon a je v pohodě. 
5) Máme fyziku a ta se mi moc nelíbí.  
6) Nejvíce se těším, až odejdu domů. 
 

 
David Moc (6.B) 
1) Na kamarády a na nový předměty. 
2) Spali jsme ve škole, bylo to moc dobrý. 
3) Nelíbí se mi, jak máme pořád jiné učitele.      
Líbí se mi, jak chodíme pořád z učebny do jiné 
učebny. 
4) Paní učitelka Petra Kroulíková a je moc hodná. 
5) Fyzika a ta se mi hodně líbí, potom ještě VKZ. 
6) Na tělocvik. 

Kiki, 9.C 

Talent školy Zuzana Veselá z 8.B 

Jaký děláš sport?  
Dělám atletiku. 
 
Jak ses dostala k atletice? 
Od malička jsem milovala běhání, a tak mě rodiče přihlásili do kroužku. 
 
Jak dlouho děláš atletiku? 
Od šesti let. 
 
Jak často trénuješ? 
Trénuju 4x týdně. 
 
Jaké tratě běháš? 
Běhám 800 metrů. 
 
Proč sis vybrala tuhle trať? 
Vybrala jsem si ji, protože se běží dlouho a 
to mě baví. 
 
Jaký je tvůj osobní record? 
Na 800 m mám osobák 2:19,81. 
 
Děláš i nějakou jinou disciplínu? 
Občas běhám i 300 m. 
 
Jaká byla tvoje nejúspěšnější sezona? 
Asi letošní, protože jsem se dostala do finále na MČR. 
 
Jaký je tvůj nejlepší úspěch? 
Můj největší úspěch je, že jsem vyhrála olympiádu dětí a mládeže. 
 
Kolik máš doma medailí? 
Něco málo přes 100. 
 
Jaký je tvůj největší cíl? 
Chtěla bych se dostat na olympiádu. 

                                                                                                    Sofie, 8.B 

 



Co mají rádi noví prvňáčci? 
  
1. Na co jste se do školy těšili?                                                                          
2. Na co jste se do školy netěšili? 
3. Oblíbený film nebo pohádka? 
4. Oblíbená kniha? 
5. Oblíbené jídlo? 
6. Co budeš chtít dělat za povolání? 
7. Kde jsi byl o prázdninách? 
8. Co děláš ve volném čase? 

Eliška Cibulková 1.A 

1. Na učení                                                                                            
2. Nebudu si moct hrát                      
3. Šípková Růžena 
4. Locika 
5. Špagety 
6. Učitelka 
7. Chodila s maminkou na procházky 
8. Hraju si s panenkami 

Bárt Baitler 1.B 

1. Na nové kamarády 
2. Na tělocvik 
3. Plamínek                                              
4. Bob a Bob 
5. Rýže 
6. Záchranář 
7. Hraju si s autíčky 
8. Nevím 

 Martin Bartoš 1.C 

1. Na učení 
2. Nebudu si moct hrát                          
3. Blesk McQueen 
4. Nevím 
5. Řízek 
6. Rozhoduju se 
7. Hrál si doma 
8. Hraju si 

Filip Stejskal 1.D 

1. Na učení 
2. Že přijdu o kamarády ze školky 
3. Pat a Mat 
4. Mickey Mouse                                                      
5. Řízek 
6. Popelář 
7. Na Moravě u jezera 
8. Hraju si na tabletu nebo s autíčky 

 
Patrik,7.A 

Děti vám to řeknou 

Co je to komedie? 

1.A Sofie Grecová: hudba 

1.B Sofie Miškovičová: název filmu 

1.C.Nela Chaloupková: škola Komenského 

1.D Petr Novák: člověk, který se hodně předvádění 

 

 

Co to je anorexie? 

1.A Sofie Grecová: věc 

1.B Sofie Miškovičová: nemoc 

1.C Nela Chaloupková: pero  

1.D Petr Novák: část těla 

 

 

Co to je pedagog? 

1.A Sofie Grecová: učitelka 

1.B Sofie Miškovičová: něco, do čeho se kouká 

1.C Nela Chaloupková: tužka 

1.D Petr Novák: bakterie 

 

 

Co je fyzika?  

1.A Sofie Grecová: předmět 

1.B Sofie Miškovičová: předmět 

1.C Nela Chaloupková: youtuber 

1.D Petr Novák: část přírody  

                                                                                                      Kristi, 7.B  



Práce nás moc baví 

1. Jak dlouho jste na této škole? 

2. Jak vám sedla vaše třída? 

3. Jaké jsou vaše koníčky mimo školu? 

4. Když jste byli malí, čím jste chtěli být? 

5. Co učíte za předměty? 

6. Jak jste spokojeni s vaší prací? 

7. Co děláte ve svém volném čase? 

1.A     Mgr. Kateřina Hanousková  

1. 4. rokem 

2. Myslím, že jsme si navzájem sedli dobře 

3. Hraní na klavír 

4. Paní učitelkou 

5. Všechny kromě tělesné výchovy  

6. Velmi mě baví 

7. Čtení knížek 

1.B     Mgr. Jitka Kuhnová 

1. 18. rokem 

2. Perfektně 

3. Sport, sledování filmů 

4. Paní učitelkou  

5. Všechny kromě anglického jazyka 

6. Jsem velmi spokojená  

7. Sportování, venčení psa 

1.C     Mgr. Lenka Slánská 

1. 8. rokem  

2. Výborně, jsou velmi hodní, šikovní a upovídaní  

3. Příroda, sport a cestování 

4. Letuškou 

5. Všechny kromě anglické jazyka a výtvarné výchovy  

6. Moc mě baví 

7. Bruslím, poznávám neznámá místa 

1.D     Mgr. Vanda Grospičová 

1. 8. rokem 

2. V pohodě, jsou velmi hodní 

3. Cestování, sporty 

4. Paní učitelkou 

5. Všechny 

6. Hrozně moc 

7. Procházky se psem, cestování 

                                                             Marie, 7.B   

Zpátky z rodičovské dovolené  

Ludmila Šimonová na naší škole učí dějepis a němčinu. Působí jako výchovný 
poradce pro 2. stupeň. Má dvě dcery. 

 
Jak dlouho jste učila na této škole před 
mateřskou dovolenou? 

Na ZŠ Komenského učím od roku 2008, 
v letech 2011-2014 jsem byla na 
rodičovské dovolené se starší dcerou a 
v letech 2018-2022 s mladší dcerou. 
 

Na co nejvíce jste se těšila? 

Těšila jsem se na milé kolegyně a kolegy a samozřejmě i žáky, jsem ráda zpět 
mezi lidmi. 

 

 

Jaké předměty vyučujete? 

Vyučuji dějepis, německý jazyk, člověk a svět práce. 

 
 

V jakých třídách vyučujete a do jakých chodíte nejraději? 

Učím v 6. B, 6.C, 7.A, 7.C, 7.D a 9.A, 9.B, 9.C. Do všech tříd chodím ráda😊 

 
 

Baví vás práce výchovného poradce? Je to náročné? 

Baví, je to náročné, zejména co se týká administrativy. 

 
 

Jaké je to učit na stejné škole jako manžel? 
Učit s manželem je skvělé, jsem ráda, že jsme tu spolu. Problémy můžeme 
řešit spolu. 

Nela, 8.B 



Jsme na dobré vlně… 

Zajímá vás, co si myslí třídní učitelé o svých nových třídách? Pokud ano, čtěte 

dál. 

1. Jak jste spokojeni se svou novou třídou? 

2. Je vaše nová třída hodná? 

3. Změnila byste něco na nové třídě? Jestli ano, co? 

4. Máte s žáky dobrý vztah? 

5. Plánujete s nimi do budoucna nějaký zajímavý výlet? 

6. Máte pocit, že zvládají dobře přechod na druhý stupeň? 

7. Vyhovuje vám kapacita třídy? 

Pan učitel Šimon: 

1. Třída je až v pátém patře, je to pro 
mnohé z nás hotové Kilimandžáro. Taky 
mě z počátku zlobila okna, ale to se 
vyřešilo. 
2. Žáci se zatím snaží, i když jsem už 
řešil nějaký ten nepořádek. 
3. Ano, vyměnil bych ji s nějakou třídou       
v prvním patře. 
4. K vytvoření nějakého pouta je běh        
na dlouhou trať. Jsme na dobré vlně. 
5. Zatím můžu pouze plánovat. Snad se 
dostaneme v prosinci alespoň na 
Staromák... 
6. Ano, mám ten pocit, jsou to hotoví 
druhostupňaři. 

7. Počet žáků vyhovuje. Celkem se nám povedlo začlenit Dariu s Andriem. 
 
 
Paní učitelka Kroulíková: 

1. Jsem ráda, že jsme se tak pěkně sešli. Bude to parta prima spolužáků. 
2. Zatím se 6.B jeví, že by mohla být hodná. Jsem optimistická. Snad je letos 
ještě nezachvátí puberta. 
 

3. Nic mne nenapadá. Snad jen, že bych je chtěla učit víc předmětů. Polovinu 
učím angličtinu a celou třídu výtvarnou výchovu. 
4. Doufám, že ano. Měsíc je krátká doba na to, abychom se důkladně poznali. 
Je třeba zažít spolu exkurzi nebo výlet, lyžařský výcvik nebo sportovní kurz. 
Máme za sebou jen adaptační kurz. 
5. Určitě výlet a exkurzi plánujeme. Snad to ekonomická situace dovolí. Rádi 

bychom společně vyjeli v prosinci do 
Prahy do Pražských Benátek na lodičky 
a výstavu betlémů. 
6. O přechodu na 2. stupeň jsme spolu 
mluvili. Zdá se, že jim nečiní žádný 
problém. Příliš se z kmenové učebny 
nestěhují a střídání učitelů na různé 
předměty vítají. Je to přínosné. Žáci se 
cítí dospělejší a dostávají větší 
samostatnost. 
7. Dostali jsme třídu 318, tak je to 
super. 

 
 
Paní učitelka Chmelíčková: 
 

1. Se třídou jsem spokojená. 
2. 6. A zatím hodná je. Někteří občas 
vystrčí růžky, ale jinak jsou fajn. 
3. Ne. 
4. Myslím si, že máme dobrý vztah. Učím 
tam pouze 2 hodiny týdně, takže zatím 
jsme pořád ve fázi poznávání. 
5. Určitě nějaký zajímavý výlet 
podnikneme. Budeme teprve plánovat. 
6. S druhým stupněm se vypořádali 
dobře. Nadávají především na to, že mají 
třídu v nejvyšším patře a bolí je nožičky, 
ale jinak vypadají spokojeně. 
7. Nevyhovuje. Třída je poměrně plná a 
věnovat se tak žákům individuálně není 

téměř možné. 
Linduš, 8.A 



Jak to vidí Ukrajinci?  

1. Jak dlouho už jsi v ČR? 

2. Proč jste se rozhodli jít zrovna sem?  

3. S kým tady jsi?  

4. Jak se ti zatím líbí na naší škole?  

5. Jak se ti tu jeví spolužáci a učitelé? 

6. Baví tě učivo?  

7. Rozumíš tomu, o čem se v hodinách učíte? 

8. Chtěl bys tady v ČR už zůstat napořád? Proč?  

9. Je něco, co ti tu chybí? 

10. Líbí se ti školní prostředí? V čem je to jiné než na Ukrajině?  

11. Navštívil jsi ČR už dříve?  

12. Řekl bys, že jsou lidi v ČR a na Ukrajině jiní?  

13. Co se ti tu líbí nejvíc a co naopak nejméně?  

          BOHDAN BUDOVSKYI (9.B) 

1. Jsem tu 6 měsíců. 
2. Protože tu už bydlel můj táta. 
3. Jsem tu s mamkou, tátou, babičkou a kočkou. 
4. Líbí se mi tu moc. 
5. Učitelé mi vyhovují a jsou hodní. 

Spolužáci jsou někdy hodní a někdy 
ne. 

6. Tak přece když se učím, tak jak by 
mě to mohlo bavit. 

7. Něčemu rozumím, něčemu ne. 
8. Jo chtěl bych, protože tu je více 

možností. 
9. Chybí mi rodina a příbuzní, kteří 

zůstali na Ukrajině. 
10. Líbí se mi tu. Je to tu o dost větší. 
11. Ano, před 4 roky jsem byl v Praze. 
12. Řekl bych, že jsou více přátelští. 
13. Libí se mi tu jídlo. Nevím, asi tu není nic, co by se mi nelíbilo.  

                  

VIKTORIIA MYRHORODSKA (9.B) 

1. Jsem tu 6 měsíců. 
2. Protože tu mamka měla kamaráda. 
3. Jsem tady s mamkou a s bráchou. 
4. Je to tu moc hezký. 
5. Všichni jsou na mě hodní. 
6. Většinou mě to baví. 
7. Rozumí skoro všemu. 
8. Ještě úplně nevím. 
9. Nechybí mi tu nic. 
10.  Líbí. Největší rozdíl je, že na Ukrajině 
máme ze všech předmětů domácí úkoly a 
je to o dost těžší. 
11.  Ne nenavštívila. 
12.  Podle mě jsou více energičtí. 
13.  Líbí se mi všechno a nejvíc mi asi chybí 
jídlo, co máme na Ukrajině.                                                                                                                                 

Kája, 9.B   

 

Top 10 zajímavostí o Ukrajině 

1. Skoro 80% obyvatel Ukrajiny nikdy nebylo v zahraničí. 

2. Ukrajina je druhou největší zemí v Evropě. 

3. Stanice metra nedaleko parlamentu je  

v největší hloubce na světě – 105 m. Národní třída je v hloubce 40 metrů. 

4. Letadlo s největší nosností na světě An – 225 Mriya bylo navrhnuto na 

Ukrajině. 

5. Ukrajina je zeměpisný střed Evropy 

6. Na Ukrajině nosí lidé snubní prsten na pravé ruce. 

7. 99,5 % obyvatel nad 15 let umí číst a psát. Ukrajina patří mezi čtyři 

nejvzdělanější státy na světě. 

8. Vyváží se odsud nejvíce pšenice na světě. 

9. Jednou z nejvyšších soch na světě je i na Ukrajině. Jmenuje se Matka vlast volá. 

Najdete ji v Kyjevě. 

10. Nejkouzelnějším místem na Ukrajině je Tunel lásky. 



Staré tváře  

1. Na jakou střední školu ses dostal(a)? 
2. Těšil(a) ses tam? 
3. Jaké jsou tvé první dojmy z nové školy? 
4. Jsou tam učitelé přísnější? 
5. Jací jsou tvoji spolužáci? 
6. Stýská se ti po naší škole? Po čem nejvíc? 
7. Do jaké třídy jsi chodil(a)? Koho jsi měl(a) za třídního učitele? 
8. Měl(a) jsi na škole nějakého oblíbeného učitele? 
9. Jaký byl tvůj oblíbený a neoblíbený předmět? A proč? 
10. Jaké jsou tvé koníčky? 
11. Stýkáš se se svými spolužáky z bývalé třídy? 
12. Co bys vzkázal(a) současným deváťákům? 

 
        Barbora Nováková 

 
 

1. Šla jsem na druhé kolo na SOŠ informatiky a spojů, Kolín. 
2. Těšila jsem se moc, hlavně na nové spolužáky. 
3. Škola je super, jsem na oboru, který mě baví, i když je to náročnější. 
4. Jak kteří, záleží, ale řekla bych, že s nimi vycházím. 
5. Jsou super! Ale základka je základka. 
6. Stýská se mi moc, jak už po bývalé paní 

učitelce Veselé, tak po všech učitelích a 
bývalé třídě. 

7. Chodila jsem do 9.C a od sedmé třídy jsem 
měla paní učitelku Pavlu Veselou. 

8. Nejvíce paní učitelku Veselou a 
Chmelíčkovou. 

9. VKO (oblíbený) – pro mě to byl jeden 
z předmětů, z kterého jsem si nejvíce odnesla. 
Dějepis (neoblíbený) – děják není moje silná 
stránka, nikdy mi nešel ani mě nebavil. 

10. Tančím disco dance v Nymburce. 
11. Stýkám se s nimi bohužel velmi málo, jelikož už nemáme tolik času. 
12. Současným deváťákům bych přála to nejlepší, aby se dostali na školy, 

o které budou bojovat, hodně síly a věřím, že to všechno krásně 
zvládnou. Všem držím palce!  
 
 

Nikola Matějovská 

 
 

1. Střední odborná škola informatiky a spojů. 
2. Ano, těšila jsem se na něco nového. 
3. Mé první dojmy jsou velmi pozitivní. 
4. Někteří učitelé ano. 
5. Všichni jsme si dobře sedli a máme 

mezi sebou dobrý kolektiv, takže 
spolužáci jsou super. 

6. Ano, moc se mi stýská. Hlavně po 
kamarádech a paní učitelce Bartošové. 

7. Chodila jsem do 9.D, třídního učitele jsem měla pana učitele Petra 
Lokšu. 

8. Ano měla, již výše zmiňovanou paní učitelku Bartošovou, ale také 
paní učitelku Farníkovou a paní učitelku Černou. 

9. Oblíbený asi angličtina, protože mě baví a neoblíbený určitě 
matematika, protože ji nechápu a neumím. 

10. Tancuji disco. 
11. S některými ano. 
12. Užijte si váš poslední rok naplno! Vážně vám to bude chybět víc, 

než si myslíte. Moc držím palce na přijímačkách, určitě to všichni 
zvládnete. 
 

Adam Adamec 

 
 

1. SOŠ a SOU Nymburk. 
2. Ano těšil. 
3. Dobré, ale všechno je těžší. 
4. Ano jsou. 
5. Dobrý, mám je rád. 
6. Jo docela jo, potom že jsem se nemusel tolik 

učit a bylo všechno v pohodě. 
7. 9.D - pan učitel Petr Lokša. 
8. Ano, paní učitelku Bydžovskou. 
9. Neoblíbený fyzika a oblíbený tělocvik, rád 

sportuji. 
10. Basketbal. 
11. S některými jo. 
12. Zůstaňte tam. 

Mája, 8.B 



Prázdniny učitelů 

Zajímalo nás, co naši učitelé dělali o prázdninách? Myslím, že je toho mnoho… 

Petr Kolář 

O prázdninách jsem většinu času cestoval 

hlavně po krásách České republiky, často i na 

kole. Navštívil jsem například Český ráj, 

Šumavu, okolí Liberce, Hořice a jižní Moravu. 

Dále jsem navštívil tři zoologické zahrady a 

několik hudebních festivalů. Podnikl jsem také 

jeden výlet do Polska a prázdniny zakončil 

několikadenním pobytem ve Vídni. 

Nikola Křížková 

Na začátku července jsem odletěla do 

Bulharska, kde jsem si užila 10 pohodových 

dnů. Zbytek prázdnin jsem využila nejen na 

výlety po Česku, ale také k trávení času           

s těmi nejbližšími a k načerpání energie na 

další školní rok. 

Monika Červinková  

Tyto prázdniny jsem si moc užila. 

Většinu času jsem trávila s rodinou. 

Společně jsme si to užili u moře, na 

horách i u bazénu. Zavítali jsme do 

Legolandu, Benátek i italských 

Dolomit. V srpnu jsem strávila 2 týdny 

na studijním pobytu v Cambridge ve 

Velké Británii s kolegyní Evou 

Mašatovou. Tento pobyt mě obohatil o nové zážitky, výukové metody i 

mezinárodní kontakty. Už se moc těším, až se v hodinách   anglického jazyka 

propojíme v online prostředí s žáky ze Španělska, Maďarska a Mexika.  

Zdeňka Farníková 

Prázdniny byly skvělé - prvních 14 dní jsem byla s 

rodinou u moře na jihu Evropy. Po návratu na nás 

čekala naše zahrada, takže další kousek prázdnin byl 

spíše ve znamení zahradničení, ale i tady občas vznikl 

prostor na výlety po ČR. Srpen byl pak plný cestování 

- nejprve s dětmi a pak jsme jeli my dospěláci 

poznávat místa pobřeží západní Evropy.  

Barbora Tykvová 

Část prázdnin jsem byla v Itálii, kde jsem 

navštívila Lago di Garda, Lago Maggiore, 

město Veronu, nebo Milán. S rodinou jsem 

letěla do Amsterdamu, kde jsme si procházeli 

město. A také jsem si užívala českou přírodu a 

města. Navštívila jsem Krkonoše, Jizerské 

hory, Třebíč, Opočno, Prahu, Kutnou Horu a 

další místa a města. Navštívila jsem také různé 

výstavy, divadelní představení a koncerty. 

Léto jsem završila svatbou mé kamarádky a 

poté už jsem se připravovala na 1. září. 

Markéta Brožová 

Prázdniny jsem měla tak jako každý rok 

náročné a doma jsem téměř nebyla. Užívala 

jsem si dovolenou na Moravě, cestování 

obytnou dodávkou, kterou jsme si přestavěli, 

stanovala jsem. Dva týdny jsem věnovala i 

příměstským sportovním táborům. Ve volnu 

jsem jezdila na kole, bruslích, naučila jsem se 

na wakeboardu a nechyběly ani pravidelné 

tréninky na sezónu, která mi hned začátkem 

září začala. 



Petra Křížková 

Na začátku prázdnin jsem byla s rodinou v Bulharsku a 
užila si deset bezstarostných dnů. Zbytek prázdnin byl ve 
znamení výletů, ať už pěšky, na kole nebo autem. Také 
jsme si splnili svůj sen, tím pádem byla i pohoda na 
zahrádce dokonalá. 
  

 Pavla Veselá 

O prázdninách jsem navštívila hory, moře, města a hlavně 

trávila čas s rodinou a přáteli. A se psem samozřejmě. 

Michaela Bydžovská 

 Prázdniny trávím se svojí rodinou a to velmi 

aktivně. Začátek prázdnin jsme trávili v Itálii u 

moře společně s plným autobusem přátel. Celý 

týden jsme sportovali, hráli beach volejbal, tenis, 

basketbal, cvičili jógu, jezdili na paddleboardech, 

běhali po pláži apod. Pak jsme byli kempovat a 

jezdit na kolech u Jindřichova Hradce, dále jsme 

objeli pár volejbalových turnajů a také jsme 

zavítali do Jizerských hor, kde jsme nachodili 

několik kilometrů a zároveň si odpočinuli ve wellness resortu. Také mě čekal 

týden volejbalového soustředění s naším klubem a zbytek prázdnin jsme 

strávili tradičně na naší chatě na Jíváku. Jako vždy prázdniny utekly velmi 

rychle. 

Jitka Kuhnová 

O prázdninách jsem si užívala moře a sluníčko v Egyptě, 

sportovala a trávila čas se svojí rodinou v Karlových Varech 

- filmový festival, procházky v přírodě, plavání v rybníku, 

návštěva kina (Střídavka, Top Gun 2), slavila narozeniny, 

navštívila příbuzenstvo ve Vyškově, zúčastnila se srazu se 

spolužáky z gymnázia.  

Michaela Kelymanová 

O prázdninách jsme v červenci byli s celou 

rodinou v Chorvatsku u moře na ostrově 

Mali Lošinj. Bylo tam moc krásně, teplé 

moře a moc dobrá zmrzlina. V srpnu jsme 

vyjeli do Krkonoš, kde máme chalupu v Peci 

pod Sněžkou. Tam už více pršelo, ale to 

nám nevadilo, i tak jsme chodili na výlety. 

Poslední víkend jsme navštívili Český 

Krumlov.  

Jan Šimon 

První část prázdnin jsem trávil pracovně - 

bořil jsem zahradní kůlnu a postavil novou 

(zahradní domek). Poté jsme si užili 

rodinnou dovolenou ve Špindlerově 

Mlýně. Po návratu z dovolené jsem dělal 

dříví na zimu. Zbytek prázdnin jsme              

s dcerami jezdili na výlety, např. do zoo 

Chleby a okolí (Bučický Mlýn, Holské 

rybníky). 

Alena Danzerová 

Hned na začátku jsem relaxovala na řeckém 

Kosu. Po týdenním lenošení u moře jsme vyrazili 

na kola. Nejdříve jsme projeli okolí Litomyšle. 

Pak jsme se vypravili do Rakouska a zdolali kus 

Dunajské cyklostezky. S kamarádkami jsem byla 

na báječných „dámských jízdách“ v Křížanech 

pod Ještědem a v Rakovicích u Písku. Prázdniny 

jsem uzavřela svatbou v Poděbradech.  

Super prázdniny, těším se na další😊 

Adel, 8.A 



TEST 

Jak jsi na tom se všeobecnými znalostmi? Zkus si náš test a uvidíš. 
 
1. Jak se značí voda? 
a) Au 
b) H2O 
c) Mg 
2. Jaká je naše nejvyšší hora? 
a) Praděd 
b) Lysá hora 
c) Sněžka 
3. Kdy slavíme dušičky? 
a) 2.listopadu 
b) 6.listopadu 
c) 3.listopadu 
4. Kolik krajů má Česká republika? 
a) 13+Praha 
b) 12+Praha 
c) 14+Praha 
5. Kdy byli vyvražděni Slavníkovci? 
a) 995 
b )968 
c) 955 
6. Kdy se slaví Halloween? 
a) 1. listopadu 
b) 31. října 
c) 30. listopadu 
7. Který pták umí chodit pod vodou? 
a) Ledňáček říční 
b) Konipas bílý 
c) Skorec vodní 
8. Jaké je nejvyšší pohoří v Asii? 
a) Pamír 
b) Himaláj 
c) Velký Kavkaz 
 
řešení: 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b 

Nikola, 8.B 
 

Křížovka 

Tajenka: ___________________ 

                                                                                                      Jasmína, 8.B 

Proč je hodinová ručička na hodinách tlustší? (Méně se hýbe.) 

Jak se říká starému sněhulákovi? (Louže.) 

 

Hurá, prázdniny! 
 
Do konce roku 2022 nás čekají tyto dny volna: 

 

ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října - podzimní prázdniny 

v pátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa  

ve čtvrtek 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii  

od pátku 23. prosince 2022 (končí v pondělí 2. ledna) - vánoční prázdniny  

https://www.finance.cz/535871-prazdniny-a-svatky-ve-skolnim-roce-2021-2022/#Vol3

