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Noví redaktoři se po roční pauze pokoušejí znovu obnovit funkci
časopisu. Doufáme, že se vám naše 1.číslo bude líbit. V tomto
čísle vám představíme někoho z těch, kteří mají v rukou náš
osud – naše milé učitele, přineseme i zajímavé medailonky
našich spolužáků. Vzpomeneme i na vynikající žákyni, která
vyšla z devítky vloni a její medailonek byl dávno připravený, tak
ať čtenáře neošidíme. S učením jsme dávno v plném proudu a
my se pokoušíme o co nejlepší známky. Naši prvňáčci se učí
písmenka a čtou pomalu krátké texty, deváťáci se poctivě
připravují na přijímací zkoušky. Přečtete si krásné básničky
našich redaktorů, můžete obdivovat práce našich žáků, také si
odpočiňte – je pro vás připravena řada her, luštění, křížovek a
naši nejmenší z prvních tříd tu najdou i obrázky na vymalování.
Zkrátka tu každý najde něco zajímavého. A ještě se všichni
dozvíme o spoustě aktivit v naší škole.
Text: Markéta Fischerová 8.B
-redKresba: Kristýna Fischerová 4.B

Jiří Hrnčíř, 8.B

 NA SLOVÍČKO S PANÍ UČITELKOU
FLEISCHMANOVOU
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Jaké předměty učíte a proč jste si je zvolila?
Učím angličtinu a dějepis, angličtina mne baví
proto, že se hodně používá a v každé zemi se
s ní dorozumí. Dějepis mne baví, protože mne
zajímají anglické dějiny a tak nějak mi to
splynulo dohromady.
Jaké máte koníčky? Jaké koníčky mají Vaše
děti?

Rozhodli jsme se pro rozhovor s paní
učitelkou, protože letos ji máme již
druhým rokem na dějepis a anglický
jazyk. Vybrali jsme si ji k rozhovoru
proto, že je klidná, mírná, učí také
zajímavě,
má
pro
nás
pěkné
prezentace, nosí nám ilustrované
knížky a tímto rozhovorem jsme se
chtěli dozvědět o paní učitelce víc. Tak
jsme vyrazili na výzvědy.
Paní učitelko, proč jste šla učit
právě na tuto školu?
Přestěhovala jsem se do Třeboně a
dostala jsem tady práci. Na této škole
hledali někoho, kdo by učil dějepis a
anglický jazyk.

Mám ráda čtení, ráda cestuju a hlavně se těším
do Anglie, protože jsem tam už dlouho nebyla,
angličtinu, sporty a hlavně děti. Mladší zatím
jezdí na kole a ten starší hraje hokej.
Jaký je Váš životní sen?
Můj sen je cestovat po celé zemi.
Jaké jídlo a kuchyni máte nejraději?
Mám ráda italskou kuchyni a jídlo oblíbené
nemám.
Co děláte nejraději ve volném čase?
Ve

volném

čase

se

nejvíce

věnuji

dětem.

Na které škole jste učila, než jste
přišla k nám? A můžete tyto dvě
školy nějak srovnat?
Dříve jsem učila na Základní škole
v Hluboké nad Vltavou. Tyto školy se
srovnat nedají, tato budova je
historickou stavbou, škola na Hluboké
byla moderněji vybavená. Na obou
školách se mi učilo stejně dobře.
Jaké vztahy máte mezi žáky a
kolegy?
S kolegy výborné a se žáky doufám
také výborné.

Učíte podle zásad Jana Amose Komenského
škola hrou?
Když to jde, tak se snažím,….
Jak dlouho už učíte?
Budu chvíli počítat. Celkem 6 let, čtyři roky na
Hluboké a dva roky tady u nás.
Text i foto: Martin Šulc, Milan Hamerník, oba 7.B

 A TOHLE SE NÁM LÍBÍ…..

…a tahle písmenka jsme našli v 5.B
– že se jejím žákům povedla,
můžete všichni posoudit sami…

Tyto houbičky z modelíny vyráběli
šikovní žáci 1. třídy. Určitě výborný
nápad!
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… Šikulkové ze 2.B se nám mohou
pochlubit krásnými slunečnicemi..

A i naše škola se může chlubit
krásnými úspěchy. Poháry ze
sportovních soutěží, zejména
atletických závodů najdeme v 1.patře.
S Kamčou jsme se rozhodly, že čtenářům
Kecálka v každém čísle přineseme nějakou
drobnou
fotografickou ochutnávku a
zajímavosti
z toho,
co
ve
škole
vystavujeme, co vyrábíme. Zkrátka co se
nám líbí. Potřebujeme jen foťák a dobré
nápady našich paní učitelek, abychom měly
pokaždé co fotit!!!!
A už se jenom kochejme!

Za závodníky jsme se vypravili do
2.B. Každý výrobek – to originál.
Posuďte sami!

Text i foto:
Kamča Bicanová, Ivča Nováková, obě 6.A
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JAK NÁM TO JDE NA DRÁZE……



Je to
moc
dlouhé.
To
nezvlád
nu.

Juchú .. Už
jsem
v půlce!
!!uchgrtz

I malé děti závodí , i když jim to
připadá dlouhé.

Majda Šimánková. Závodí
ve slalomu. Bude skoro
v cíli, ale ještě jí zbývá
půlka.

Mmm … to byl
velice dobrý čas
co myslíš ?

To jsem
nečekala !!!
Není to sen?

.

Ema Nováková vyhrála
první místo v celoročních
soutěžích v atletice.

Pan ředitel Ivan Rokos s paní
Zuzanou Benedovou. Zapisují
čas.

Jó jsem druhá.
Ale mohla
jsem být
první.

Naše redaktorka Iva Nováková
vyhrála slalom 1. místo a Alena
Baštová se umístila na 2.místě.

Ale jo to
zvládnu. Je
to jen
jedno
kolo!

Dívky se připravují ke startu, běží jedno kolečko.
Text i foto:
Ivča Nováková, Kamča Bicanová,obě 6.A

 PEPČOVA KOUZELNÁ TUŽKA
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A jak jsem přišel ke
Hluboká nad Vltavou
kreslení?
Kreslím velice
dlouho,
inspiruji
se
památkami a lidmi kolem
mě. Je mi jedenáct let a
kreslím od svých sedmi
let.
Začalo
to
úplně
obyčejným čmáráním a
postupně jsem se začal
zdokonalovat. A taky jsem
čerpal inspiraci i z filmů.
Je to můj velký koníček a
když mám chuť, tak si
prostě sednu a kreslím.
Tento hrad jsem si zkrátka vymyslel.
Při jeho kreslení jsem se žádným
hradem neinspiroval.

Hrad Pernštejn
-

-

Je jedním
z nejnavštěvovanějších
hradů na Moravě
Nebyl za své historie nikdy
dobyt
Tyčí se nad městem
Nedvědice
Hrad stojí na svém místě
už osm století
Takový hrad mohu jen
doporučit k jeho návštěvě
Josef Zeman, 6.B
-

text i kresby-
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 ŠTĚPÁNČINY KRESLENÉ BÁSNIČKY
LÉTAJÍCÍ DRACI
MAMINKY
Maminky jsou jako růže
krásně voní, píchnout
může.
Na čelíčko políbí tě
přitiskne tě, pomazlí tě.

SEN O SNĚNÍ

KONEC PODZIMU

Každý večer, před
spaním
sníme o svém snění ,
jak venku svítí slunce,
nebo chumelí.

Zima už se tiše blíží,
oči zvířat už se klíží.

Přemýšlíme o snech,
jenž jsou ve hvězdách,
nejlépe se přemýšlí však
v teplých peřinách.

Medvěd spí si tiše v noře,
ve snu baští malé tchoře.
Až ta zima skončí,
příroda se roztančí.

Texty i kresby:
Štěpánka Walterová, 7.B
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 ŠÁRČINA VŠEHOCHUŤ PRO NEJMENŠÍ
 OMALOVÁNKY
PES MÁ KOSTI RÁD

Každý pes má rád kosti
Těch se nají do sytnosti,
Když večer usne
Má ještě chuť v puse
Opře tlapky pod bradičku
A tu svou drtičku
Položí na měkoučkou poduštičku.
Přemýšlí, sní a fantazíruje

KAŽDÝ MÁ RÁD SNÍH
Tak proč si nejít hrát,
Vždyť každý ho má rád.
Vytáhněte sáňky,
A honem na sněhové hrátky
KRÁSNÍ PSI
Každý má rád psy,
Snad je máš rád i ty.
Psi jsou milí
a k tomu ještě roztomilí.

Najdi předměty, které nepatří do
místnosti a zakroužkuj je.

Šárka Bílá,6.A
Text i obrázky

10

Edita Dušáková, 4.B

11

 IVANČINA POVÍDKA SE SOUTĚŽÍ
Ahojky děti, já si myslím, že
se ani nemusím
představovat, že mě všichni
znáte ale tak pro ty co mě
neznají moje jméno je
Včelka Mája! Letos sem se
k vám přiletěla podívat až
z našeho kraje. Kromě toho
jsem si vzpomněla, že vás
pozdravuje i Můj nejlepší
kamarád Vilík! Po vaší škole
jsem létala skoro 3 hodiny!
No to víte, jak mám malá
křídla tak se mi moc rychle
nelétá. Ale tak zvládla jsem
to a myslím si, že máte
opravdu krásnou školu. Být
já v této škole, tak sem
chodím moc ráda. I učitelé
v této škole se mi zdají milí.

Byla jsem se podívat v 1
třídě a žáčci tam dělají
pokroky, a velmi čtou a
počítají. Naopak v 9 třídě se
žáci už moc neučili, protože
tento rok už vychází a o
prázdninách se budou učit
na příjmací zkoušky aby
mohli jít dál. Byla jsem už v
hodně školách, ale v této se
mi líbilo nejvíce, nejen že je
krásně barevná a upravená,
nejvíce mě okouzlilo
nadšení žáků, k učení. Tak
se mějte, já už musím letět.
Tak příští rok Ahoj!

 SOUTĚŽ – JAK JE
TEXT SPRÁVNĚ?
Učení dámy/páni zkušení,
já rád bych vám teď podotknul,
nikdo z vás nemá tušení,
že v dálce stojí malý úl..
Z něj každé ráno letí/vyletává včelka Mája,
naše přítelkyně/kamarádka včelka Mája,
máme jí co závidět, dálku/výšku z které vidí
svět.
A o tom povídá/vypráví nám o tom včelka
Mája,malá/velká uličnice včelka Mája,mávne
mýdli/křídly včelka Mája,
Mája, Mája.
Mááája zas letí/míří mezi nás
Iva Klímová 7.B
Text i kresba

 POJĎME SI HRÁT S DAVIDEM….
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1
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6

a

n

V horní křížovce vepiš
názvy obrázků
k jednotlivým číslům a
vyjde ti zajímavá
tajenka.

Pomůžeš rybářům
chytit jejich úlovky?
Myšák Miky ztratil sýr. Pomůžeš
mu ho v labyrintu najít?

Tajenka z horní křížovky zní:
……………………………………..

Hrátky připravil: David Havránek, 6.A
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 MEDAILONEK – KATKA ZE 3.B
Drobná veselá holčina ze 3.B zaujme na
první
pohled
svým
příjemným
vystupováním Katka Krakowitzerová.
Snad všechny diváky vloni zaujala
svým
vynikajícím
nebojácným
vystoupením na Akademii, kdy jako
holčina ze 2.třídy uváděla zvučným
hlasem vystoupení své třídy.
A co o sobě prozradila sama Katka?
„Chodím do 3. třídy a mám malou
dvouletou sestřičku Sárinku a ve škole
mám hodně kamarádů, v naší třídě
jsem moc ráda a jsem ráda, že jsem ve
třídě s holkama, které jsou moje
kamarádky, jsem tu moc ráda, a taky
jsem ráda kvůli naší paní učitelce
Novákové, která je moc hodná, hodně a
správně nám učivo vysvětluje, správně
nás ohodnotí, je spravedlivá, chodí
s námi bruslit, učí bruslit děti, které to
neumí a mně se líbí, že nám staví na
ledě i slalom. Já sama se tedy
absolutně neumím nudit, téměř každý
den chodím do nějakého kroužku.
Dvakrát týdně se věnuji atletice tady u
nás ve škole, mým trenérem je náš pan
ředitel. Na atletiku chodím asi od první
třídy a na atletice mě nejvíce baví např.
cirkus, kdy běháme kolečka a někdy do
toho pouštíme písničky a to je pak
skutečně opravdový cirkus. Skáčeme
taky do duchny, což je měkčí žíněnka.
Skáčeme i do dálky.“

Také se občas se slečnou dále rozvíjí
v angličtině. Mezi Katčiny oblíbené knížky
patří příběhy Harryho Pottera, Deník
malého Poseroutky nebo Ostrov zasnění.
Články o přírodě ráda vyhledává v ABC.
Ve škole se ráda zapojuje do recitační
soutěže, v Běhu zámeckým parkem letos
vyhrála 1.místo ve své kategorii.

O Katce musíme ještě prozradit,
že je vynikající žákyní se samými
jedničkami.
Kromě
atletiky
chodí
dvakrát týdně na házenou, kde střídá
pozici střední spojky a levé křídlo.
-

Foto: - red –
ršKatka Krakowitzerová, 3.B
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 AKORDEON – MŮJ VELKÝ KONÍČEK
Nenápadný drobný klučík. Velmi
slušný.S vynikajícím
prospěchem. A má velký hudební
talent:

MARTIN ZE 7.B

„První čtyři roky jsem chodil na klávesový
akordeon a poslední dva roky hraji na
knoflíkový akordeon. Mám rád hudbu
francouzskou.
Uvažuji
o
vystudování
hudební konzervatoře v Praze, tady chci
studovat hru na akordeon a už jsem
rozhodnutí, že budu studovat. Chodím
potěšit hudbou také do domova důchodců .
Na žádost vedení místního Domova seniorů
chodím občas s mým taťkou potěšit
důchodce, zvláště dechovky si se mnou rádi
zazpívají, za odměnu si občas odnesu něco
na zub.Těší mě , když mě poslouchají a
zazpívají si se mnou. Mám z toho velikou
radost.

„Jmenuji se Martin Šulc. Je mi 13
let. Můj největší koníček je hra na
akordeon. Chodím do hudební školy
už 6 let k paní učitelce Lence
Slaninové. Můj největší úspěch byl
postup do ústředního kola, které se
konalo v Havířově, kde jsem získal
1. Místo v České republice. Poté
jsem hrál na Třeboňské Nocturně a
tam jsem získal také 1. Místo. Loni
jsem postoupil opět do ústředního
kola, které se konalo v Pardubicích,
kde jsem získal 2. Místo. Také jsem
se zúčastnil
2krát mezinárodní
soutěže v Německém Klintgenthalu,
kde jsem poprvé získal 7. místo a
podruhé 4. místo. V Rajeckých
Teplicích na soutěži jsem získal Zlaté
pásmo. Letos se chystám také na
soutěž do Ostravy.“

Čtu mytologické příběhy, tato literatura
mne chytla, když jsem knihu
dostal
k Vánocům. No a v televizi pochopitelně
rád sleduji filmy s obdobnou tematikou ,
např. Souboj titánů“.
NO a jako správný kluk , musí vydat energii
a tak ho často vídám při skákání na
trampolíně na zahradě jejich rodinného
domu, kde dovádí i se svou sestrou
Andreou.

Text: Martin Šulc, 7.B
-ršFoto: rodinný archiv

 „….JSEM JAK V SEDMÉM NEBI
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hlavně
v matematice
a
fyzice,
protože logika to je moje“, říká o
sobě sice na pohled skromná,
nenápadná dívka, ale jak následující
medailonek ukáže svými aktivitami,
umem, znalostmi i dovednostmi
může být příkladem pro mnohé
z nás.
Pavla Trembulaková z loňské
třídy 9.A
Rozhovor
s Pavlou
vznikl
v loňském
školním
roce
a
čtenářům
ho
předkládáme
v obnoveném
prvním
čísle
letošního Kecálka v plném znění,
jak jej poskytla naší redakci.
Dál o sobě vypravuje sama Pavla :
„….mám mladší sestru Soňu, tady
na základní škole ve třídě 9. A mám
pár úžasných kamarádek a za nic
bych je nevyměnila. Na škole mám
nejradši přestávky, z předmětů
matematiku a fyziku, protože logika,
to je moje.
Moje koníčky jsou některé
velice úzce spjaty se školou, tak například mnoho olympiád a školních
soutěží. Účastnila jsem se těchto
všech okresních kol, z nichž největší
úspěchy mám v 8. třídě, a to
z matematiky 2. místo, z fyziky 1.
místo a z angličtiny 4. Místo. I v 7.
Třídě jsem zaznamenala úspěch
v okresním kole anglické olympiády,
a to 3. Místo. V anglické olympiádě
se mi daří nejvíc, protože letos jsem
postoupila do krajského kola z 1.
místa v kole okresním. Také řeším
olympiádu z matematiky a fyziky.

„...pohodová, kamarádská, chytrá, to
je Pavla“, říkali o ní kamarádi ze
třídy
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Zadání těchto dvou olympiád řešitelům
posílají
studenti
UK
v Praze
z matematicko-fyzikální fakulty.
Jinak také ráda řeším logické úkoly
a věnuji se angličtině, protože je to podle
mého názoru zajímavý jazyk, tolik
užitený. Jiné mé záliby jsou hlavně teď
olympiáda v Soči, hlavně curling a biatlon.
Strašně ráda fandím štafetám v biatlonu.
Já se věnuji osobně taekwondu zde
v Třeboni. Mé nesportovní aktivity jsou
také rozsáhlé. Chovám dvě akvarijní
rybičky a pěstuji kaktusy. Velice mě to
baví a jednou bych si chtěla pořídit jiné
domácí zvíře.

Jinak
také
čtu
knihy,
hlavně
historické
sci-fi
a
fantasy,
ty
především,
například
Hraničářův
učeň, Eragon, Eldest a Brisingr.
Filmy sleduju podle toho, jak se
mi líbí nebo ne, nemám žádný žánr
oblíbenější než ostatní. Z hudby mám
ráda
všechno,
co
mě
zaujme
například Avicii nebo Linsdey Stirling,
no prostě něco, co ,,nakopne“ a je to
něco originálního“.

Pavla
před
matematickou
nástěnkou ve II. poschodí školy.
A ne náhodou. Je úplně první
žákyní naší základky, která
řeší matematické a fyzikální
úlohy
zadávané
studenty
Matematicko-fyzikální fakulty
UK v Praze.
V této
olympiádě
byla
v hodnocení z celkového počtu
54
zúčastněných
na
vynikajícím

12. místě!!!!!

Pavla nyní studuje v 1.ročníku
gymnázia
s matematickým
zaměřením
v Českých
Budějovicích.

Text: Pavla Trembulaková, 9.A
-ršFoto: Martin Vopelka, 9.A
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 VESELÉ BÁSNIČKY
Žije jedno zvířátko,
Jmenuje se morčátko,
A to morče mělo dvojče,
A to dvojče mělo trojče,
Všichni tři jsou spokojeni,
Přežívají roční změny.
Tomáš Valenta, 4.B

Byl jednou jeden kluk
A ten měl velký luk,
Střílel s ním na buk
A nevydal ani muk.

Co máme k obědu?
hrníček od medu.
Potom do toho dáme vajíčko,
Ty jsi šikovná, slepičko.
Tereza Marková, 4.B

Máme doma zvěřinec,
je to velký blázinec.
Samé kočky slepice,
je to pěkné velice
Edita Dušáková, 4.B

Natálie Nedvědová, 4.B

Viděl jsem žížalu a ta lezla pomalu.
Zalezla si do díry a orala květiny.
Já mám napsat básničku,
ale nemám tužtičku.
Tak jsem si ji půjčila,
a pak jsem ji krásně napsala.
Kristýna Fischerová, 4.B

Byl jednou Robin Hood,
Používal jenom luk.
Bohatým brával,
A chudým dával.
Chtěli Robina popravit
a život si tím spravit.
Nepodařilo se jim to však,
Robin byl rychlý jako drak.
Daniel Pršanec, 4.B

Bábo, bábo, babičko utrhni mi
jablíčko.
Dědo ,dědo dědečku utrhni mi
hruštičku.
Mámo, mámo maminko utrhni mi
hrozínko.
Ségro, ségro ,sestřičko utrhni mi
kiwíčko.
Brácho , brácho ,bratříčku utrhni mi
švestičku.
Táto, táto, tatíčku utrhni mi kytičku.
Karolína Veselá, 6.B

Mikuláš Danělišyn, 4.B

Byla jedna myška,
chytrá jako liška,
kradla v kuchyni sýry,
překročila všechny míry,
jmenuje se Eliška,
má bratříčka Kulíška,
potkal u rybníka rychlíka,
vedle něj viděl Vilíka.
Jan Divoký, 4.B

Byla jedna holčička,
Jmenovala se Anička.
Musela jít do školy
Zapomněla úkoly.
Karolína Kočková, 4.B
Básničky 4.tř.řepisoval : J.Vochozka,

Hvězdička
Svítí na cestu každému
Každému člověku dobrému
Také lidem s dobrou duší,
Kteří v srdci druhých tuší,
Jaké přání se jim zdá
To se skrývá ve hvězdách.
Štěpánka Walterová, 7.B
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 DĚJEPIS V 8.B

Koukej na toho šprta,
už se zase hlásí!!

1) Byl jednou dějepis u velmi zlobivé
třídy 8.B.

Paní učitelko,
oni tam zlobí!

2)V této třídě je rutinou bavit se při hodině.

Pavle! Nech ho, jinak
budou lítat třísky.

3)Bíďa se hlásí o slovo. David pouze přihlíží.
Selfie
číslo
111

Já tu
Simču..♥

4)Kluci začínají zlobit.
Zazvonil zvonec
a dějepisu v 8.B
je konec :D

5)Všichni myslí na dějepis. :D

Konečně si to
sundám.
Konec) Zvoní!!!

M. Fischerová a T. Klabochová
8.B

 ŠKOLNÍ STŘÍPKY - KECÁLKOVINY
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Dne
27.08.2014 proběhlo
v Obřadní síni na Městském
úřadě
v Třeboni
předávání
certifikátů KET a YLE žákům
z 1. ZŠ Sokolská a 2. ZŠ Na
Sadech . Po celý školní rok
2013/2014
se
žáci
pod
vedením Mgr. Jany Bendové
(2.ZŠ
Na
Sadech)
a
Mgr.Miloslavy
Říhové
(ZŠ
Sokolská) připravovali na jejich
úspěšné složení.

V září
se
deváťáci
vypravili
do
experimentálního pracoviště v Nových Hradech
Experimentální výukové pracoviště se skládá ze
dvou učeben. Jedna je umístěna v prostorech
Ústavu komplexních systémů, na Zámku v
Nových Hradech a druhá v prostorech bývalé
lékárny, které k tomuto účelu poskytlo Město
Nové Hrady.Pracoviště na Zámku je zaměřeno
na prezentaci a popularizaci výsledků vědy a
výzkumu. Na šesti stanovištích se zde žáci s
pomocí
zkušených
vědeckých
pracovníků
seznámili např. s chováním masožravých
rostlin, se živým rakem jako indikátorem čistoty
vody, osvojí si základy mikroskopie a získají
další znalosti, včetně příkladů využití vědeckých
poznatků v praxi. Na obou místech pracovali
žáci ve dvojicích a své poznatky si zapisovali do
pracovních listů. Ukončením návštěvy však
vzdělávání nekončí. Se získanými poznatky
budou dále pracovat v hodinách chemie a
přírodopisu pod dohledem paní učitelky Aleny
Plocové.

Obr. Tomáš Hrnčíř, 5.A

Studenti si převzali certifikáty z
rukou zástupce Evropského
centra
jazykových zkoušek
Mgr. Martiny Vávrové. 10
studentů uspělo u zkoušek YLE
a 11 studentů u zkoušek KET.
Všem blahopřejeme.

Obr.Tereza Přenosilová, 4.A

Říjnová exkurze do
Techmanie v Plzni
Tentokrát se žáci 6. - 9. tříd
zúčastnili exkurze do Planetária a
Techmánie v Plzni.Interaktivní
exonáty napomáhají zvídavým
žákům ještě více prohlubovat
jejich vztah k experimentům,
záhadám, vědě a technice a
objevovat tak možnosti lidského
poznání.
Žáci 4. - 7. tříd se zúčastnili
historického pořadu renesanční
vojenství
tradičně
školu
navštěvující skupiny Pernštejni.
Účinkující
byli
oblečeni
do
typických dobových kostýmů,
aby nám co nejvíce přiblížili dobu
renesance.
–red-
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 ŠKOLNÍ STŘÍPKY- KECÁLKOVINY
V polovině října se žáci 7. A a 9.A
podíleli na zajímavém a jedinečném
projektu Města Třeboň zvelebování okolí
altánu v blízkosti lázní Berta. Akci
organizovali ing. Chlouba a ing. Fliegel.
Žáci nejprve upravili kruhový záhon v
okolí altánu a posléze jej osázeli
okrasnými keři a cibulovinami.

3. října se konal 18.ročník Běhu
Zámeckým parkem.
Soutěžili jsme opět se silnou konkurencí
atletů z naší družební školy v rakouském
Gföhlu.

Na fotografii zleva: Katka Krakowitzerová,
Štěpánka Krynická, Ema Nováková,
Alžběta Jenisová, Aneta Vochozková.
Nejúspěšnější závodnice v kategorii
nejmladších žákyň.

Další závodníci nedočkavě vyhlížejí
svůj „velký závod“.

A nevedli jsme si vůbec špatně, posbírali
jsme hodně prvenství i dalších super
umístění: první dvě místa v nejstarší
kategorii obsadili Petr Kojan a Ondra
Michal,
v mladších
žácích
2.místo
vybojoval Tadeáš Sedlák a 3. místo
Tomáš Tůma. Ondřej Franěk zase
zdolal své rakouské soupeře ve své
kategorii. Svým 1.místem ve své věkové
kategorii oslnil i Šimon Hůda. Druhák
Matyáš Jůza zase předběhl všechny své
soupeře. 3.místem Eva Kolíková z 9.A
potěšila všechny přihlížející, neboť před
sebou nechala jen rakouské soupeřky.
Suverénně si vedla vítězka své kategorie
Tereza Bartlová ze 7.B,když porazila
trio rakouských závodnic. V kategorii
přípravka
žákyň
obsadila
2.místo
Maruška Lohohonková a 3.místo
Tereza Školková. V kategorii těch
úplně nejmenších si vedly nejlépe
Magdaléna
Šimánková,
Karolína
Kolmanová a Adéla Trachtová.

-

Red -
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Již tradičně proběhla i v letošním roce
celostátní soutěž Přírodovědný klokan
2014.Své znalosti si porovnali žáci 8. a 9.
tříd dne 15.10.2014 s následujícími
výsledky:
místo

jméno
Tomanová
Štěpánka

1.

třída

body

9.A

70

2. – 3. Zemanová Eva

9.A

60

2. – 3. Koubová Leona

8.B

60

Fischerová
4. – 5.
Markéta

8.B

58

4. – 5. Diviš Jan

8.B

58

6.

Čadová Iveta

8.A

55

7.

Maxová Tereza

8.B

54

8.

Seichertová Marie 9.B

49

9.

Klabochová
Simona

8.B

47

10. –
11.

Kolmanová
Vendula

9.A

45

10. –
11.

Sojková Tereza

8.A

45

12.

Klabochová
Tereza

8.B

43

13.

Hrbek Ivan

8.A

42

14.

Slavíková Aneta

9.B

40

15.

Matějková
Daniela

9.B

34

Matematicko-fyzikální
soutěže
Náboj
Junior
se
v listopadu
zúčastnily dva čtyřčlenné týmy žáků
8.a9.tříd. Celá soutěž trvala 120
minut, během nichž se týmy snažily
vyřešit co nejvíce úloh. V silné
konkurenci víceletých gymnázií jejich
snažení nad úlohami vyžadujícími
jistou dávku invence a důvtipu určitě
nezapadly.
9. třída:
Kolmanová Vendula
Machová Barbora
Zemanová Eva
Tomanová Štěpánka
Tyto žákyně obsadily celkové 13.
místo.
8.třída:
Chlaň Filip
Tůma Tomáš
Sedlák Tadeáš
Fischerová Markéta
Tento tým obsadil celkové 15. místo.

Simona Klabochová,8.B

Soutěže školního kola Olympiády
v dějepise pro 8. a 9. třídy se zúčastnilo
17 žáků s tímto pořadím na předních
místech:
1.
2.
3.
4.
5.

Eva Zemanová
Filip Chlaň
Ondřej Michal
Anežka Hlinková
Markéta Fischerová

9.A
8.A
9.B
9.A
8.B

Rozpočti to! - je název internetové
soutěže z oblasti finanční
gramotnosti, do níž se zapojili
v listopadu žáci 7.tříd v rámci
volitelného předmětu.
Naši soutěžící ze 7.B ve složení
IVA KLÍMOVÁ
MARTIN ŠULC
JAKUB PTÁČNÍK
OBSADILO Z CELKOVÉHO POČTU
89 SOUTĚŽNÍCH DRUŽSTEV VELMI
PĚKNÉ 39. MÍSTO!



HLÁŠKY NAŠÍ TŘÍDNÍ…
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Žák umí učivo anebo má bystré
Je to už třetí rok, co máme za třídní
odpovědi
paní učitelku Radku Škulavikovou.
 „Kdybych měla klobouk tak
Od té doby slýcháme její výrazy denně.
smeknu“
Ze začátku jsme všichni jen
koukali,
 „Tebe něco ozářilo, nemáš na hlavě
nechápajíc o co jde. Nyní je to pro nás
svatozář“
rutinní záležitost.

V následujících příkladech se o některé
z nich s vámi podělíme:

Žák něco zapomněl nebo neumí látku:
„Tady budou lítat třísky“
„Vystřelím tě na Mars“
„Asi vyletí Kraken“
„Tvé znalosti jsou děravé jako
ementál“
 „Tvoje znalosti jsou na bodu mrazu“
 „Myslíš, že jsem spadla z jahody na
znak?“





Kresba: Zuzana Klabochová, 5.A

Není spokojená se svým vzhledem:
 „Mám na hlavě květák“
 „Vy takový žáby, to já jsem
kosatka“
 „Mám hlavu jak karfiol“

Při našem nevhodném chování:
 „Tady nejsme někde na pastvině“
 „ Ukliďte si tu svininu“

Její upravená slova:





čokoláda=čekuláda
žirafa=žírafa
papírek na připomenutí=blbenka
sport= šport

Markéta Fischerová,
Tereza Klabochová, obě 8.B

 KOFÍK SPORTOVCEM
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Znám jednu cvičitelku psů. Udělala jsme s ní a jejím psem Kofíkem rozhovor.

Ahoj, jak dlouho už s Kofíkem
cvičíš?
 Dříve už jsem cvičila se svým
předešlým pejskem Bárou, po její
tragické smrti ji nahradil Kofík, se
kterým už cvičím přes rok Agility.
(Kofík=2 roky..pozn. redakce)
Páni, jak často?
 Vzhledem k obtížnosti cvičíme
hodinu každý den.
To je hodně. Jak to vlastně probíhá?
 Cvičení máme rozdělené na
několik etap. Začneme menší
procházkou na rozhýbání. Poté
začneme menšími skoky kolem
šedesáti centimetrů. Na to jak je
malý, je to podivuhodný výkon.
Následuje cvičení poslušnosti. Na
konec skáčeme osmdesát
centimetrů.
Už jsi s ním někdy soutěžila?
 Ne, zatím je na to moc mladý. Ale
po zimě začne naše závodní
sezona.

Vysvětlíš našim čtenářům, co to jsou
Agility?
 Je to cvičení na velkou fyzickou
zátěž. Cílem je překonat
překážkovou dráhu v nejlepším
čase a bez shození překážek.
Jak ses ke Kofíkovi dostala?
 Kofíka máme z útulku. Vím pouze
z jeho minulosti to, že, byl nalezen
ošetřovatelkou útulku u popelnic.
Děkuji za rozhovor, držím vám palce
v soutěžích a přeji hodně úspěchů.
 Děkujeme, pokusíme se vás
nezklamat.

Autorky: Markéta Fischerová 8.B
Tereza Klabochová 8.B
Kresba: Kristýna Fischerová 4.B
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ALENOU
DOHNALOVOU
Paní učitelku jsme si já a Kamča vybraly,
protože nás učila od 1. do 3. třídy. Byla s ní
veliká legrace, byla hodně vtipná, je moc
hodná, ale také někdy přísná. Máme na ní
rády její stálý úsměv. A protože jsme se
chtěly o ní dozvědět více, předkládáme
našim čtenářům odpovědi na otázky.

 JAKOU JINOU PRÁCI, BY JSTE
CHTĚLA DĚLAT KDYBY JSTE
NEBYLA UČITELKOU?
Chtěla bych být květinářkou. Mám
moc ráda zahrady a květiny.
 PROČ JSTE SI VYBRALA PRÁVĚ
PRVNÍ STUPEŇ?
Protože jsem chtěla děti něco naučit.
Kvůli tomu, že menší děti jsou
hodnější. Baví mě děti učit, číst a
psát.
 KOLIK MÁTE DĚTÍ A CO DĚLAJÍ?
Mám dvě dcery. Starší Zuzka chce
být veterinářkou zvířat. A mladší
Pavlína je zatím na Gymnáziu.
 JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK /
ZPĚVAČKA A PROČ?
Mně se to vždy mění, ale právě teď
se mi moc líbí skupina Chinaski a
klasická hudba například Mozart nebo
Antonín Dvořák.
 JAKÉ JSOU VAŠE KONÍČKY?
Ráda pracuji na zahradě, zpívám, čtu,
luštím křížovky, jezdím hodně
s manželem na motorce. Moc se mi
líbí zámky a mám ráda historii.
 CO RÁDA NA SOBĚ NOSÍTE?
Ráda nosím sukně, šátky, korálky,
náušnice, ráda se zdobím a nosím
pohodlné oblečení.

 JAKÉ JE VAŠE NEJOBLÍNĚJŠÍ ZVÍŘE?
Moje nejoblíbenější zvíře je pes, kterého máme
doma a jmenuje se Besina. Máme jí třináct let.
Mám ráda slony, protože jsou inteligentní a
starají se o rodinu.
 JAKÁ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ BARVA A
PROČ?
Žlutá, protože je taková veselá a mám ráda
sluníčko a teplo.
 JAK JSTE PROŽILA PRÁZDNINY , KDE JSTE
VŠUDE BYLA?
O prázdninách jsem jezdila na motorce
s mužem na výlety. Byli jsme na hradě Švihov,
Bezděz , na zámku Dobříš a na Slovensku
v Bratislavě. S manželem jsme obdivovali
svatbu s limuzínou velkou jako autobus.
 JAKÉ JE VAŠE OBLÍBENÉ ROČNÍ OBDOBÍ?
Miluji léto, protože jezdíme k moři na
dovolenou, je tam teplo a dlouhý den.
Ivča Nováková,
Kamča Bicanová, obě 6.A

 PAVLOVY HRADY
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Kreslení je můj koníček asi od 10 let a
vznikl tak, že jsem si jenom tak
pohrával s tužkou a začal jsem kreslit
podle předlohy. Začínal jsem kresbou
dinosaurů, pak jsem přešel ke kresbě
zvířat a pak jsem si troufnul i na české
hrady. No, a vám našim čtenářům
předkládám tyto tři hrady a vaším
úkolem je napsat na volný řádek jejich
název. Krátká informace vám poslouží
jako nápověda.

-----Hrad leží nedaleko města
Loštice na Moravě. Začíná na
B.

Tento hrad leží na Berounsku, byly
tu dříve uloženy korunovační
klenoty. - - - - - - - - -

Tento hrad leží na Rakovnicku
a patří k našim nejstarším
středověkým hradům.
-

--------

Pavel Činčura,6.B

 PŘÍBĚHY, BÁSNIČKY…..
TAJUPLNÝ MLÝN
Byl jednou jeden mlýn, v tom mlýně už
dávno žádný mlynář nebydlel, bydleli
zde jen tři čerti: Bucifel,Trepifajxl,
Alzaber. Tak hezky se jim žilo, než přišla
bába! Jednou za bouřky se rozletěly
dveře, bába přišla do chalupy a čerti
hned spustili: Co tu chceš, ty lidský
červe? No, co bych chtěla, no přece
zůstat, chaloupka pěkná no asi tu
opravdu zůstanu. Čerti se jen na sebe
podívali, zakouleli očima a lehli si za pec.
Druhý den hned bába začala: čerti umýt!
Zima, zima už je tu,
zazpíváme v duetu.
Přijdou čerti
chlupatí,
mají zuby špičatý.
Udělají bu bu bu,
my utečem na půdu.
Na půdě je tma,
budeme tam dva.

Čertům se samozřejmě nechtělo, ale
co mají s bábou dělat, tak si vlezli do
necek pěkně jeden po druhém. Když
je bába umyla, tak řekla a co
kdybych tu zůstala, ale dneska tu byl
správce chtěl, aby jste šla na zámek
vařit. Dva roky s ní měli trápení,
než odešla na zámek vařit. Panstvo
si ji dlouho chválili, než odešla na
faru vařit panu faráři. Čerti si oddychli a odletěli do pekla, tam museli
uklízet za to, že se nechali
naverbovat bábou.

Pustíme tam Mikuláše,
ten tam mňamky
rozháže.
Čerti se tam nevejdou,
radši někam odejdou.
Autor: Kristýna Ryšavá
4.B
Přepsala: Kristýna
Fischerová 4.B
Příběh a obrázek: Josef Zeman, 6.B

Labutě
Jel jsem jednou na Hutě,
Potkal jsem tam labutě.
Přibraly mne mezi sebe,
Měl jsem z toho sedmé nebe.
Vyzkoušel jsem si život mezi
nimi,
řekly mi, jak tu žily.
Ukázaly mi své obydlí,
a posadily mě na židli.
Začaly mi vyprávět,
Jak je hezký jejich svět.
Udělaly ze mě znalce,
A já jim budu držet palce.
Přeji jim jen to nejlepší,
Ty chvíle byly nejhezčí.
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Kresba: Zuzana Klabochová 5.A
Text: Markéta Fischerová a Tereza Klabochová

 HRÁTKY A OMALOVÁNKY
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Hrátky pro nejmenší
V následujících větách se skrývají
vyjmenovaná slova. Najdeš je?

Vylušti přesmyčky a spoj
je s obrázkem.

1. Nespisovně ústa
2.věc ,s kterou se hraje
kopaná
3.ve dne svítí na obloze
4.nástroj, se kterým se kácí
stromy
5.létá se s tím do vesmíru
Šárka Bílá, 6.A

1.samec od slepice
2.velmi chytré zvíře podobné člověku
3.existuje pohádka jak ________draka
4.úzký mostík (většinou přes úzkou
stoku)
5. např. flaška se zavírá _____
6. opakem malý je_____
7. princův otec je ____

Omalovánky:T.Hrnčíř,5.A;K.Veselá,6.A

Křížovky:
Metoděj
Seichert,5.B

 HRÁTKY A OMALOVÁNKY
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HRAJEME SI S KIKINKOU
1. Dokresli sluníčko a srdíčko….
2. Najdi 3
rozdíly….

3. Vybarvi podle výsledku: 6-červená
12-modrá
15-žlutá

Kristýna Fischerová 4.B

Šárka Bílá, 6.A

Karolína Veselá, 6.B

 CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ….












Další díly Kecálkovin
Básničky
Příběhy
Medailonek Katka a její mini ZOO
Hrátky, omalovánky, oddechová zábavička
Jak to umíme s tužkou – kresby hradů
Medailonek Markéta
Lyžák v Krkonoších
První vysvědčení prvňáčků
A tohle se nám líbí – co všechno umíme
…a mnohé další příspěvky a počteníčko
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Členové
redakce:
6.A:
David Havránek
Iva Nováková
Ester Maissnerová
Kamila Bicanová
Eliška Nedvědová
Marie Rohlíková
Šárka Bílá
6.B:
Josef Zeman
Karolína Veselá
Pavel Činčura
7.A:
Dan Pešíček
Jiří Vochozka
7.B:
Iva Klímová
Štěpánka Walterová

Kresby: Karolína Veselá, 6.B
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 Obnovený ročník vyjde 4x do roka
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 Cena: 10,-Kč
 Redakční rada: čtvrtek 14.00 – 16.00 hodin
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8.B:
Markéta Fischerová
Tereza Klabochová
Simona Klabochová
9.B:
Marie Seichertová
5.B:
Metoděj Seichert
5.A:
Zuzka Klabochová
Tomáš Hrnčíř
4.B:
Kristýna Fischerová

Jirka Hrnčíř,8.B

