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Nesnáším loučení…
Je to jako včera, co jsme přišli do první třídy
a kdy začalo našich společných 9 let.
Jak už to bývá, všechno jednou skončí
a náš konec právě nastal a nadešel čas, abychom
si každý šli vlastní cestou.
Ne každý s každým vždy vycházel, byli tu
neshody, hádky, ale i spoustu dobrých zážitků a
příjemně strávených dní.
Od první třídy se to s námi táhne od deseti k pěti,
ale vždycky jsme to společně ustáli.
Pro každého je jiným význam slova „škola“,
ale kdyby to šlo, dali bychom si to celý znova!
Tímto se s vámi loučí vaše 9.A
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POTKALO NÁS…

Učitelé se nás očividně snaží odstrašit od přestupků, a proto vymysleli, že nás vezmou
do kina Dukla, aby nám vězenkyně pověděli, jak to ve vězení vypadá, co tam dělají a co se
tam děje.
Vypadá to, že vězení není žádná pohádka, ale zajímavou formou jsme pronikli do
jejich světa, do jejich života a do jejich problémů. Dozvěděli jsme se jejich příběhy a dokonce
i to, že by to znova už nikdy neudělaly. Byl to zajímavý a poučný pátek. Zaujalo to i žáky,
které většinou nezajímá nic. A tak se pokusíme všichni vězení vyhnout. Ale přítomnost vězňů
v nás vyvolala zvláštní pocity, možná i obavy, i když zcela určitě neopodstatněné.
Těm, kteří u toho nebyli, uteklo zajímavé vyprávění, takže pokud budete mít možnost
se toho příští rok zúčastnit, vřele doporučuji.

Krevní skupiny
Bojíte se darovat krev? Naši učitelé se toho nebáli! Teda … většina.
Před Velikonocemi jsme se dali do projektu, ve kterém šlo o zjištění krevních
skupin.
V hodinách přírodopisu a chemie jsme si zvali učitele do učebny. Byli tací, kteří se
báli, a proto také odmítli. Ale i případy, kdy se našli nadšení dobrovolníci. Někteří se
obětovali i napodruhé. Někdo si z toho až sedl, protože jim z toho nebylo moc dobře, ale i tak
to přežili . Většina učitelů měla krevní skupinu nulku, což je univerzální příjemce.
Třída 8.A si velmi užila pohled na vyděšené učitele… :D
Byl to super zážitek .
Natálka Tomanová, Sárinka Giňová, 8.A
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Příběhy našich sousedů
Dne 15.6. 2015 jsme navštívili radnici z důvodu prezentace projektu Příběhy našich
sousedů. Na radnici prezentovalo 9 škol, z nichž jsme se bohužel neumístili. Ale i přesto jsme
si prezentaci užili. Prezentace ostatních škol nám doplnila informace o období 2. světové
války. Po skončení prezentací jsme dostali odměny a jídlo zdarma. Náš tým byl složen ze čtyř
žáků, Matěj Fejt, Petra Brunová, Michal Němec, Kamil Wiesner, a paní učitelky Dity
Kasalové. Děkujeme všem za účast a podporu … 
Pan Nosek nám vyprávěl o tom, jak prožíval druhou světovou válku a jak byl vězněn.
 Pan Nosek se narodil roku 1933 v Urbanově do silně věřící rodiny. Po ukončení
základní docházky, kde se odehrálo mnoho zajímavých situací, na které vzpomíná s
úsměvem (například bitka s dětmi z Hitlerjugend), se pokusil dostat na gymnasium.
Sice úspěšně napsal přijímací zkoušky, ale už se psal rok 1949 a nově nastolený
komunistický režim chlapci z věřící rodiny studium zakázal - oficiálním důvodem
tomu byl nedostatek studijních předpokladů.
Byli jsme rádi, že jsme se zúčastnili a že jsme se mohli setkat s tak zajímavým člověkem, jako
je pan Jiří Nosek. Sice jsme nevyhráli, ale získali jsme mnoho zkušeností.
Petra Brunová, 8.A
Matěj Fejt, 8.A

___________________________________________________________________________

*Šťastni až na věky*
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu
„Učíme se podnikat“ - žákovský minipodnik. Žáci si prvně
vybírali, v čem budou podnikat, a na to si každý připravil svůj
životopis. Také si prošli svým prvním pohovorem, kde se
rozhodlo, kdo jaké funkce bude mít, na jaké pozici bude ve
firmě pracovat. Naší ředitelkou se stala Petra Brunová a na
místo zástupkyně ředitelky zodpovědně nastoupila Dana
Medová. Společně pak vytvořili logo firmy, katalog a poté
udělali prezentaci, s kterou vystoupili 8. 6. 2015 v hotelu U Tří
věžiček. Tento projekt jim umožnil vyzkoušet si spoustu
nových věcí, především jak to vypadá, když chce někdo
podnikat.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
N. Tomanová, V. Altrichterová, 8.A
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Charitativní akce na pomoc dětem z Afriky
Dne 27. května se konala na
chodbách naší školy charitativní akce, jejímž
cílem bylo vybrat peníze pro děti z Afriky.
Akci připravili žáci šestých tříd, prodávali
zákusky, buchty a další drobné dobroty za
symbolickou cenu 10 korun. Pochoutky jim
pomohli napéct maminky, babičky, ale také
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy,
samotný prodej byl však už jen na nich.
Spolužákům i učitelům moc chutnalo, nejvíc
šly na odbyt samozřejmě sladkosti. Akce se
rozhodně povedla, důkazem je vybraná
částka – 7642 korun. Tyto peníze byly
poslány na konto organizace UNICEF. A dojmy samotných organizátorů, tedy šesťáků?
Z akce byli nadšeni, určitě by se podle nich měla opakovat. Přejí tedy hodně štěstí letošním
páťákům, aby se jim příští rok akce také povedla. Zároveň děkují všem, kteří jim jakýmkoli
způsobem pomáhali.
Pomáhat ostatním jde vlastně lehce, stačí chtít.
Silvie Dočekalová, Lucie Zánová, 6.B

POMOC DĚTEM V AFRICE
Každý rok u nás na škole všechny šesté třídy napečou buchty a prodávají je za deset
korun. Peníze, které se vyberou, se pošlou dětem
v Africe.
Letos jsem prodávala buchty i já, moc mě to bavilo, a
když jsem věděla, že tím pomůžeme dětem v Africe,
měla jsem z toho ještě větší radost. Skoro každý ze třídy
donesl plech s buchtou a dali jsme je učitelům, aby je
nakrájeli. Když jsem si tak prohlížela ty dobroty, koukala
jsem, co všechno se dá upéct. Bylo neuvěřitelné, jak se
s tím někteří poprali, donesli tak úžasné laskominy,
muselo jim to dát práci upéct to všechno.
Vybrali jsme 7 642,-Kč. Když jsem tu částku uviděla, měla jsem velkou radost,
protože vím, že dětem v Africe bude o něco málo líp a třeba nějaké z nich půjde i do školy.
My tady u nás naříkáme, jak je škola hrozná, ale co tam? Tam děti do školy chodit chtějí a
jsou šťastné, když mohou. A přijde jim strašně zvláštní, když do ruky dostanou pastelky,
zatímco my stojíme v obchodě a vybíráme si, jestli chceme sešit s kytičkami nebo se zvířátky,
máme speciální pera, aby nás od psaní nebolela ruka. Líbí se mi, když vidím nějaký dokument
o Africe a tam jsou děti sice podvyživené, unavené a někdy i nemocné – ale jsou šťastné a oči
jim září radostí.
Jsem ráda, že jsme alespoň pár dětí v Africe udělali o něco šťastnější.
Elena Krebsová, 6.A
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Perličky z per a úst našich žáků a
učitelů
p. Špejtek: ,,Holky jsou už v devítce nad věcí, ale kluci jsou úplně vymaštění.“
p. Cejpková: ,,To vaše myšlení je nějaký divný…“
p. Medunová: ,,Jsou nahý, akorát tohle mají na penisu‘‘
Radek a p. Tůma: p. Tůma - ,,Radku ty máš kočku?“
Radek - ,,Jo.“
p. Tůma - ,,A jak se jmenuje?“
Radek - ,,Hm…..Kočka.“
p. Tůma - ,,Vidím, že spolu máte velkou citovou vazbu.“
p. Medunová: ,,Moucha si něco šlehla a pak se tam přilepila.“
p. Mauleová: ,,Musí tady být nějaký řád, jinak by tě první soused sežral!“
p. Medunová: „ Učili byste se snad líp, kdybych přišla do školy v červených bikinách?!“
p. Golská: ,,A kdybych řekla, že ti dám přes tlamu, tak budeš taky souhlasit?“
p. Medunová: ,,Je to město, kde dlouho lidská ruka nezasáhla…“
Teluška: „ Asie!!!“
p. Medunová: ,,Jednou jsem se ptala deváťáků, proč jsou Číňani žlutí? Protože čůrají proti
větru. A pak na mě jeden deváťák vytáhl : „ A paní učitelko? Proč jsou teda černoši černí?
Všichni se začali smát ...“
,,Hm … to by mě zajímalo, proč jsou teda běloši bílý…?“
Dušan: „Paní učitelko?“
p. Tůma: „Nejsem paní učitelka…!“
p. Tůma: Prosím vás, přestaňte se tu už osahávat! Nechte si to na ven, nejlépe na doma.
p. Tůma: „ Nenápadný jak lejno na okně“
Teluška: „ Mě vylítly šoustáčky!“
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SEXuální přednáška
aneb
Jak na TO !!!
Ve čtvrtek se osmé třídy zúčastnily SEXuální přednášky, na které jsme se všichni dost
zasmáli. Hráli jsme SEXuální hry, povídali si o antikoncepci a o různých prostředcích proti
otěhotnění. Nejdříve jsme si prohlíželi obrázky a menstruační kalendář a potom jsme šli na
svačinu. Po dvaceti minutové přestávce jsme se vrátili zpět a paní SEXuoložka pokračovala
dál ve svém vypravování a poučování. Jenže my už jsme všechno věděli a znali z dřívějších
dob a přednášek.
Na závěr jsme za odměnu dostali kondomy od značky mBank a nikoho nenapadlo nic
jiného, než je začít nafukovat. Ale některým lidem se to nevyplácí… Když paní učitelka
vytáhla z kelímku svou kouzelnou propisku a najednou „BOOM!!“ propíchla ho a to byl jeho
konec…
Anita Šebková, Eliška Pokorná, Anna Kovářová, Kristýna Ficková, 8.A 

Sexualita nebo-li zábava pro
dospívající
Dne 18.6. 2015 se 8.A a 8.B zúčastnily Sexuální výchovy. Nemyslete si, že jsme se
tam svlékali a prohlíželi se… Ale paní sexuoložka nám vyprávěla o sexu, antikoncepci a
dalších důležitých informací proti otěhotnění. To znamená: jak správně nasadit šmoulí
čepičku nebo-li kondom. První otázka, která na přednášce zazněla, byla „Dostaneme
kondomy?“.
ABC= A- abstinence a autoerotika (masturbace); B- být si věrný; C- „condom“.
Většina lidí bere sex jako za zábavu, někteří za posunutí jejich vztahu směrem dopředu.
Holky, chcete mít v létě ploché bříško? Používejte kondom! ☺
Teluška ☺ 8.A
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Jazykové dovednosti
Jako každý rok se žáci naší školy
předvedli na jazykových dovednostech. Tento
rok se žáci 2. stupně opravdu předvedli.
Hlavně žáci 9. ročníku si připravili velice
vtipné a zábavné představení, s velice
„originálně“
provedenými
tanečními
kreacemi. Ale musíme uznat, že i ostatním se
to hodně povedlo. Všichni diváci se jim
odvděčili radostným a bouřlivým potleskem. I
když bylo ve vzduchu napětí, protože všichni
se báli před ostatními něco zahrát a předvést,
tak jsme si to pořádně užili a pobavili jsme se.
Bylo to nezapomenutelné.
Ficková Kristýna, 8. A

Voda 2015
Na vodě jsme si užili
spoustu legrace. Putování na
řece Vltavě je kapitola sama o
sobě. Navštívili jsme kino, film
se jmenoval Avengers 2. Chvíli
potom jsme se šli podívat na
,,rozhlednu,,
V korunách
stromů. I přes nepříznivé počasí
jsme si nenechali zkazit náladu
a s úsměvem jsme si užili všech
pět dnů.
Žáci 9.A

Music page
Co v posledním týdnu letí v naších
televizích a rádiech. Zde je top desítka
písní.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Majk Spirit – Primetime
Martin Harich – Dance´N´Roll
Ezy a Monika Bagárová – Na nebe nečekej
Atmo music feat.Jakub Děkan – Ráno
Little mix – Black magic
Thom Artway – I have no inspiration
Ed Sheeran – Photograph
Davin Guetta feat. Nicki Minaj – Hey mama
a Afrojack

9. Aquababes – Čistá jako láska
10. Deorro feat. Chris Brown – Five more hours

Vaši DASMP :*
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**SOUTĚŽÍME…**
O nejlepší dopis:
Moje nejmilejší maminko,
takhle jsem tě oslovovala, když jsem byla ještě malé škvrně a vyjadřovala jsem tím
nesmírnou lásku k Tobě. Dávno už Ti tak neříkám a už si ani nepamatuji, kdy jsem Ti
naposled řekla, myslím slovy, jak moc Tě mám ráda. A přesto vím, že to víš. Někdy jsou
slova zbytečná.
Ale důvod, proč Ti píšu tenhle dopis, je vlastně vyjádření mojí lásky k Tobě.
Vždyť Ty jsi mě nosila devět měsíců pod srdcem a už tehdy jsi mě milovala. Představovala
sis moji budoucnost. Jak mě budeš učit první krůčky, jak mě naučíš říkat první slovo, jak mě
budeš chránit před špatnými věcmi, jak mě naučíš rozpoznávat dobré od zlého. O tom všem
jsi snila.
Narodila jsem se a ty jsi slyšela můj první křik. Křik, co tě hřál u srdce. Křik malého človíčka,
co ti zanedlouho bude říkat mami. Naučila jsi mne chodit a vždycky jsi byla mou oporou.
Naučila jsi mne mluvit, ale ne vždy se ti má slova líbila. Naučila jsi mne rozpoznávat dobré
od zlého, ale ne vždy jsem se rozhodla tak, jak by se tobě líbilo. Snažila ses mne ochránit
před špatnými věcmi, ale já jsem dospěla. Naučila jsi mne nebát se vyčnívat, být jiná než
jsou ti druzí, i když to znamenalo, že se jim nemusím líbit. Věřila jsi mi každý den a
podporovala moje dětské sny. Viděla jsi do mě, když jsem Ti lhala, chránila jsi mne a já to
nechápala, tehdy ne. Přesto jsi mne milovala.
Vím, že jsem pro Tebe nikdy nebyla zklamáním. Mnoho jsi mne naučila, a i když se Tvůj sen
o mé budoucnosti nemusí splnit, nemusí Tě to mrzet. A já vím, že nebude. Vím, že jsi pyšná
na to, co jsem dokázala, ale bez Tebe bych ničím z toho nebyla. Naučila jsi mne mnohým
věcem, ale vždy jsi mi nechala svobodné rozhodnutí.
To nejdůležitější, čemu jsi mě naučila, je mít ráda druhé lidi, pomáhat jim a nic nechtít
nazpět.
Svou láskou ke mně jsi mě naučila milovat.
Předala jsi mi svou víru a já ji může předávat dál.
A za to Tě mám moc ráda.
Tvá milující dcera

Recitačka není žádná hračka ...
Dne 2.3. se někteří naši spolužáci zúčastnili školního kola v recitační soutěži. Všichni
předvedli opravdu skvělé výkony. Takže porota měla velmi těžký úkol - vybrat tři nejlepší z
prvního, a poté z druhého stupně. Proto se také na třetích místech objevila hned dvě vítězná
jména. Nikdo ale neodešel s prázdnou, všichni jsme si vzali zkušenost, z toho co jsme mohli
udělat lépe a jinak, a také skvělý zážitek z potlesku, kterým nás diváci odměnili za naše
výkony. Mimoto, neříká se nadarmo, že "chybami se člověk učí". :) Zkrátka věřím, že v příštím
roce bude množství zúčastněních odvážlivců stejné, ne-li vyšší jak v tomto, na básničky
bohatém, roce. ;)
Petra Brunová, 8.A
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Sněhová vločka
Sněhová vločka z oblohy padá.
Na zem, která ji očekává.
Obloha chvěje se ona směje se.
Nová zima nová vločka,
každý si na ni rád počká,
z oblohy chvěje se a zas směje se.
Nová zima nastává,
bílá vločka postává.
Až zasvitne světýlko,
ona popojde malinko.

N. Vacková, 7.A

Právě čtu…
Byl pátek a konečně jsem se dostala do knihovny. Procházela jsem se mezi všemi
nádhernými díly, když vtom jsem ji uviděla, knihu, kterou jsem musela mít. Ležela tam jen
tak na polici, vzala jsem ji a přečetla jsem si název.

Tahle píseň ti změní život
Autor: Leila Sales
Tato kniha pojednává o tom, že nezáleží na tom, jak vypadáte. Vždy najdete své místo
na zemi. Stejně jako hrdinka z této knihy. Ano, bohužel chlapci tohle je pro dívky. Příště bude
i pro vás.
Dívka, která se jmenuje Elisa Dembrowská, není mezi kolektivem moc oblíbená, a tak
se snaží změnit. Jednoho dne se octne v klubu jménem Start a tam začíná její dobrodružství.
Tereza Nerudová, 8.A
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Sport nás baví
Tento školní rok se uskutečnila řada sportovních soutěží, a to ve volejbalu,
basketbalu, florbalu, průmyslové laťce, přespolního běhu i osobní kondici „Silák
roku“.
 Konal se přespolní běh kluků, kteří získali 3. místo jako družstvo. Družstvo se skládalo
z Mirka Nováka, Romana Dočekala, Tomáše Hlavatého, Jaroslava Kratochvíla a
Tomáše Volfa.
 Starší žákyně ve florbalu vybojovaly krásné 3. místo v okresním kole. A to ve složení
družstva Monika Šanderová, Lucie Literová, Veronika Altrichterová, Marcela
Smrčková, Lada Bruknerová, Denisa Špejtková, Kristýna Budínová, Karolína Hvězdová,
Tereza Martenková a Kamila Neumanová
 Starší žáci ve florbale se umístili na 4. místě ze skupiny.
 Jako každý rok se někteří žáci a žákyně zúčastnili ve skoku vysokém. Zúčastnili se tito
žáci a žákyně David Volf, Tomáš Fedra, Roman Dočekal, Tomáš Volf, Anita Šebková a
Michaela Šrámková. Na 1. místě z žáků se umístil Roman Dočekal a na 3. místě
Tomáš Fedra. Na 2. místě z žákyň se umístila Anita Šebková.

 Dále se některé žákyně zúčastnily volejbalového turnaje a skončily na 6. místě. Naše
družstvo žákyň bylo ve složení Barbora Sýkorová, Lucie Literová, Monika Šanderová,
Veronika Altrichterová, Žaneta Albrechtová, Sabina Procházková a Nikola
Freibauerová.
 Zúčastnili jsme se také basketbalového turnaje a skončili jsme na 2. místě. Družstvo
bylo ve složení Lucie Literová, Karolína Hvězdová, Monika Šanderová, Veronika
Altrichterová, Kristýna Budínová, Kamila Neumanová, Žanety Albrechtová, Sabina
Procházková a Nikola Freibauerová.
Po úspěšném roce přejeme všem krásné prázdniny. Naberte síly do bojů v příštím
školním roce.

Teluška ☺ 8.A
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