
Školní noviny
Číslo: 1 – LISTOPAD 2008                                                     Ročník: I

 



Milí čtenáři,
vítáme vás u školního časopisu ŠKANDÁL - tento rok poprvé zdobícího stránky naší školy.
Ve Škandálu se  dozvíte mnoho zajímavého,  srandovního i  poučného.  Každý si  určitě  dle 
libosti  vybere nějakou rubriku. Na výběr máte třeba - perličky ze školních lavic,  trapasy, 
křížovky, ankety, rozhovory se zajímavými lidmi, osobnost měsíce a mnoho dalších. Tvořiví 
a  nápadití  mohou  zasílat  své  obrázky,  básně  nebo  i  nápady  k časopisu  na 
noviny@zsprestice.cz. Doufáme, že se budete bavit a zároveň se ledacos dozvíte. 

Žádné vrásky, šťastné lásky, věčný smích, žádný hřích. Radost z léta, podzimu -  těšme se i na 
zimu. Moudro praví - pevné zdraví, ať vám život přijde hravý, ať osud vám před cestu jenom 
štěstí staví. 
To vše a ještě víc v novém školním roce přeje:

Redakce školních novin

Nevýhoda toho, že smůlu můžeme „vykopnout“ dveřmi, je ta, že musíme rychle zavřít okna, 
aby  se  nevrátila.  Pak  musíme  žít  sami  ve  svém  vlastním  dusném  pokoji  a  tížit  se 
pochmurnými myšlenkami.  Ale je tu jedno řešení. Otevřít  okna i dveře dokořán a přivítat 
smůlu s otevřenou náručí. Udělat z ní přítelkyni. TAK se totiž smůla mění ve štěstí.

Až jednou pochopíš, co život ti dal. Že čas byl tvůj nepřítel, někdy i král. Že 
prstýnek z touhy ti navlékne déšť. Že láska je nádherná a vzpomínky též. Tak 
buď jako dítě a přej si to zas. A tvař se, že vinen je čas.

Nikdy nepochybuj o modři oblohy, když nad střechou se kupí černé mraky.

Život je jako kniha. Blázen ji prolistuje se zavřenýma očima, ale moudrý člověk ví, že si ji může 
pročíst pouze jednou.

Lepší shořet, než-li vyhasnout.

Přítel ti nezkříží cestu, jdeš-li nahoru, ale zachytí tě, když se stane, že půjdeš dolů.

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho lásky a přátelství.

Až někdy budeš mít pocit, že se k tobě všichni otáčí zády, zkus se rozhlédnout. Třeba jsi to TY, 
kdo se otáčí zády k ostatním.

Přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíme je pořád, ale víme, že existují a v pravý čas přijdou.

Tíží-li tě nějaký problém, otoč se směrem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
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I.A

Třídní učitel: Mgr. Vladislava Kopřivová 
Počet žáků: 24

Rozhovor s     paní učitelkou   
Čím jste chtěla být v první třídě: učitelkou

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Nejmíň oblíbený předmět: matematika

Koníčky: sport – volejbal

Líbilo se Vám víc ve škole nebo ve školce: do školky jsem nechodila, 
  takže ve škole    

Jaká třída se vám nejlíp učí: druhá  
    
Myslíte si, že se morálka žáků na prvním stupni zhoršila: Ano. 
Bohužel k horšímu.
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Rozhovor s žáky

Jméno: Klára Ausbergerová
Čím bys chtěl(a) být:-------------
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: psaní
Oblíbená píseň: ---------
Oblíbený film:----------
Koníčky, kroužky: mažoretky
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Karolína Baráková 
Čím bys chtěl(a) být: cukrářkou

Nejoblíbenější předmět: počítání
Nejmíň oblíbený předmět: psaní

Oblíbená píseň: Skákal pes
Oblíbený film: Medvídek Pú

Koníčky, kroužky: angličtina
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Lucie Bělová
Čím bys chtěl(a) být: starat se o koně
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: matematika
Oblíbená píseň: všechny
Oblíbený film: ----------
Koníčky, kroužky: výtvarná výchova
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole 

Jméno: Karolína Bezděková
Čím bys chtěl(a) být: hrát házenou
Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Nejmíň oblíbený předmět: ---------- 
Oblíbená píseň: ---------- 

Oblíbený film: ----------
Koníčky, kroužky: hraji si s bráškou

Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole
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Jméno: Adam Brada
Čím bys chtěl(a) být: policista
Nejoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: matematika
Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: Křemílek
Koníčky, kroužky: malování
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: škola

Jméno: Kristýna Bradová
Čím bys chtěl(a) být: starat se o koně

Nejoblíbenější předmět: výtvarná výchova
Nejmíň oblíbený předmět: psaní

Oblíbená píseň: všechny
Oblíbený film: O dinosaurech

Koníčky, kroužky: hrát si, dinosauři
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Tereza Bultasová
Čím bys chtěl(a) být: policistka
Neoblíbenější předmět: psaní
Nejmíň oblíbený předmět: počítání
Oblíbená píseň: Pec nám spadla
Oblíbený film: Pepek námořník
Koníčky, kroužky: malování
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Kristýna Burlová
Čím bys chtěl(a) být: modelkou

Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: psaní

Oblíbená píseň: ----------
Oblíbený film: Winx

Koníčky, kroužky: keramika
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve školce
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Jméno: Jan Cellárik
Čím bys chtěl(a) být: ----------
Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: psát trojky
Oblíbená píseň: Pec nám spadla, Skákal pes
Oblíbený film: Kobra 11, Komisař Rex, Piráti z Karibiku 2
Koníčky, kroužky: fotbal
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Natálie Cicková
Čím bys chtěl(a) být: modelka

Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: učit se

Oblíbená píseň: Orchidej
Oblíbený film: Mr. Bean

Koníčky, kroužky: mažoretky
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Veronika Dobrá
Čím bys chtěl(a) být: policistka
Neoblíbenější předmět: čeština
Nejmíň oblíbený předmět: psaní
Oblíbená píseň: Skákal pes
Oblíbený film: Karkulka
Koníčky, kroužky: hrát si s bráchou
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Jakub Fornouz
Čím bys chtěl(a) být: pilot

Neoblíbenější předmět: matematika
Nejmíň oblíbený předmět: tělocvik

Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: Scooby-Doo!  

Koníčky, kroužky: hrát na počítači Scooby-Doo!
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Matěj Fornouz
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Čím bys chtěl(a) být: automechanik
Neoblíbenější předmět: tělocvik, výtvarná výchova
Nejmíň oblíbený předmět: ----------
Oblíbená píseň: ----------
Oblíbený film: Simpsonovi
Koníčky, kroužky: hrát na playstation
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Josef Hika
Čím bys chtěl(a) být: pilot

Neoblíbenější předmět: hudební výchova
Nejmíň oblíbený předmět: ----------

Oblíbená píseň: Skákal pes
Oblíbený film: Asterix a Obelix

Koníčky, kroužky: počítač
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Lukáš Hodan
Čím bys chtěl(a) být: pilot
Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: počítání
Oblíbená píseň: ----------
Oblíbený film: Scooby-Doo!
Koníčky, kroužky: kreslení
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Filip Hohlberger
Čím bys chtěl(a) být: elektrikář 
Neoblíbenější předmět: tělocvik

Nejmíň oblíbený předmět: ----------
Oblíbená píseň: ----------

Oblíbený film: Harry Potter
Koníčky, kroužky: výtvarná výchova, náboženství

Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole
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Jméno: Natálie Krsová
Čím bys chtěl(a) být: modelka
Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: ----------
Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: Zlatovláska, Jak  se budí princezny
Koníčky, kroužky: kreslení
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Klára Kučerová
Čím bys chtěl(a) být: baletka

Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: psaní

Oblíbená píseň: Skákal pes
Oblíbený film: Pat a Mat

Koníčky, kroužky: aerobik
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Natálie Štychová
Čím bys chtěl(a) být: baletka
Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: psaní
Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: Simpsonovi
Koníčky, kroužky: keramika
Líbí se Ti víc ve škole, nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Adéla Vaculčíková
Čím bys chtěl(a) být: starat se o koně

Neoblíbenější předmět: tělocvik
Nejmíň oblíbený předmět: matematika

Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: 12 tancujících princezen

Koníčky, kroužky: keramika
Líbí se Ti víc ve škole nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

Jméno: Dominik Vladař
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Čím bys chtěl(a) být: ----------
Neoblíbenější předmět: učení
Nejmíň oblíbený předmět: baví mě všechny
Oblíbená píseň: ---------- 
Oblíbený film: ----------
Koníčky, kroužky: flétna
Líbí se Ti víc ve škole nebo to ve školce bylo lepší: ve škole

     Žáci 1.A si zatím nejvíce oblíbili tělocvik, naopak předmět, který je 
přestal již po měsíci učení bavit, je psaní. 
      Většina žáků má už zcela jasno ve výběru povolání. Nejen chlapci, 
ale i několik dívek, touží po tom, stát se strážci zákona.  Dívky z 1.A 
by se rády živily profesí modelky nebo baletky.  Naopak u chlapců 
převažuje povolání pilota. Dalším životním posláním, které si vybraly 
jen dívky, je péče o koně. Snad to s touto generací není až tak zlé.
   První žebříček hudební hitparády vyhrála písnička Skákal pes. Na 
druhém místě se pak umístila píseň Pec nám spadla. Někteří žáci však 
zatím  v otázce  oblíbené  písně  nemají  jasno  nebo  žádnou  ze  svých 
oblíbených písní neupřednostňují.
   V dotazu na oblíbený film se kromě klasický pohádek objevují i 
filmy dobrodružné a častokrát i s kriminální  zápletkou. Oblíbenosti se 
dostalo i   komickým  filmům Mr. Beana. Menší zájem si u žáků v 1.A 
dokázal získat současný  fenomén Harry Potter. 
  Potěšující může být zpráva, že místo u počítače, tráví svůj volný čas 
žáci raději sportem, kreslením nebo jinou smysluplnou činností.
   90% žáků je ve škole spokojeno, proto mně nezbývá nic jiného, než 
jim popřát, ať jim to vydrží, protože ve škole stráví ještě spoustu a 
spoustu času.

V dalším  díle  školního  časopisu  Vás  opět  seznámíme  se  třídou 
prvňáčků,  tentokrát  1.B.  Již   teď Vám můžeme slíbit,  že  odpovědi 
žáků budou ještě zajímavější.
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VTIPY
SMÍCH je přeci zdravý, tak se smějte.

Rohlík
Přijede matka s dítětem do hračkářství, že včera koupila puzzle a dítě to poskládalo za dvě 
hodiny a nyní nemá co dělat. Prodavačka jí tedy poradí, ať mu koupí 15dkg strouhanky, ať 
vám z toho poskládá rohlík.

Inzerát
INZERÁT: Ztratil se mi třínohý pes slyšící na jméno Rexík.

Zvláštní znamení: Když čůrá, padá.

Smrtka
Smrtka zaklepe na dveře bytu a ohlásí:,,Dobrý den! Odčítání lidu!“

Guláš
Guláš leží v žaludku. Najedou do něj začnou padat různé 
blbosti jako pepsi, chipsy, oříšky a tak podobně. „Á, to je 

určitě nějaký mejdan. To abych se šel podívat!!!“

Mrtvola
Hlášení policie: V naší obci byl nalezen mrtvý muž. Chybí mu ruce, nohy a hlava. Nebyly na 
něm shledány stopy násilí.  

Jablíčko 
Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já tě o 
dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?“ „Sedm.“
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 Den bez cigaret je 16. listopadu
16. listopad je Mezinárodním dnem bez cigaret a 20. listopad je Mezinárodním nekuřáckým dnem.

       Tento den se rok od roku těší stále větší informovanosti, a přesto se najdou lidé, kteří tak často 
nesledují  média a o tomto dni  nemají  potuchy.  Organizují  se různé akce,  kterými se snaží  nejen 
ekologické organizace tento den vyzdvihnout  a dostat  do vědomí veřejnosti,  informovat o různých 
nebezpečích kouření - na krabičkách  jak aktivního (kouříte), tak pasivního (jste s kuřákem) kuřáka a 
možná i tak trochu vyvolat v kuřácích černé svědomí a přimět je tak alespoň v tento den se zříci svého 
zlozvyku. Páchnoucí ruce, zažloutlé zuby, vítr v peněžence to nejsou jediné vlastnosti kuřáka. Jako 
vše kolem nás i kouření má svou historii a tradice. Před tabákem zde byly vonné listy, koření atd., ale 
také dobře známá indiánská dýmka míru.  Právě indiáni  byli  těmi,  kteří  začali  využívat  tabák jako 
kuřivo. Do Evropy se dostal již v roce 1492, když ho sem zavezli námořníci Kryštofa Kolumba, a poté 
se šířil hlavně z Francie dál. První doutníky se začaly vyrábět ve Španělsku a první cigarety až v roce 
1830.                                                                                          

       Tento způsob kouření je pro kuřáky asi nejpohodlnějším. Mnozí z nich se 
mu věnují i tam, kde se to nehodí, a v mnohých případech jím otravují své okolí. 
Pasivní  kouření  není  totiž  jen nepříjemné pro ty z nás,  kteří  cigaretový dým 
nemohou  ani  cítit,  ale  především  výrazným  vlivem  působí  na  naše  zdraví. 
Drzost  některých kuřáků  opravdu nezná meze,  jak  můžeme často  slyšet  ze 
všech  stran.  To  už  ale  zná  určitě  každý  z   nás.......  

       Letošní  16.  listopad  by  tedy  mohl  být  podnětem  pro  všechny  zamyslet  se  nad  možností 
kompromisu  a  zároveň  nejlepší  příležitostí  přestat  kouřit.  Možná  by  mohl  být  16.  listopad  druhý 
Silvestr a kuřák může vyslovit své předsevzetí přestat kouřit.
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21. listopad - Světový den pozdravů21. listopad - Světový den pozdravů

V tento  den  se  jako  Světový  den  pozdravů  poprvé  slavil  v roce  1973 
z iniciativy  amerických  studentů  bratrů  MacCormaků.  V tento  den  by 
každý měl pozdravit alespoň deset lidí, a tím si uvědomit potřebu osobního 
kontaktu pro udržení světového míru.

Abyste  mohli  zdravit  i  kamarády  z cizích  zemí,  nabízíme  vám  malý 
slovníček pozdravu „DOBRÝ DEN“:

Albánsky mirëdita
Anglicky good day         
Arabsky nahárak saíd
Bulharsky dóber den
Čínsky ni hao
Dánsky goddag
Estonsky tere päevast
Filipínsky magandang araw
Finsky hyvää päiää                                                  
Francouzsky bon jour
Hebrejsky šalom
Hindsky namaskár
Holandsky goedendag
Indonésky assalam alaikum
Italsky buon giorno
Japonsky konniči wa
Katalánsky bon dia
Korejsky annjonghašimnikka        
Latinsky salve
Litevsky laba diena
Lotyšsky labdien
Maďarsky jó napot
Německy guten tag
Norsky god dag
Polsky dzień dobry
Portugalsky bom dia 
Romsky lačho ďives 
Rumunsky bună ziua
Rusky zdrástvujtě
Řecky kaliméra
Slovensky dobrý deň
Slovinsky dober dan             
Srbsky dobar dan
Španělsky buenos días
Švédsky god dag
Turecky iyi günder
Ukrajinsky dóbry deň
Vietnamsky chúc một ngày vui vẻ
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Mezinárodní den nekupování ničeho  

Leží tu pochmurně, ve zkroucené poloze, tváří se ublíženě. Válí se na podlaze a je zraněná a 
neskutečně zarmoucená. Dívat se na ni je jako sledovat nakopnutého psa. Na první pohled je 
jasné, že jí něco schází…A tomuto stvoření opravdu něco chybí. Zip.
Který z přistěhovalců ji ušil tak polovičatě, že tady teď tak bezvládně leží? Musí to pro ni být 
jako by se jí rozhodil metabolismus, krevní oběh nebo se rozpojily synapse. Jezdec v zipu jí 
vypadl, jako když malému dítěti vypadne zub.Mohla bych vyměnit mikině zip. Jenže dnes je 
mezinárodní den nenakupování ničeho . Vždy jsem si myslela, že se jedná o pohodový den, 
kdy se lidé nemusí tahat s taškami přetékajícími oblečením a obtěžkanými batohy. Dokonce 
ani nemusí smlouvat s výrobcem, jelikož v takovémto dnu můžeme být výrobci jenom my 
sami. 
Chudinka malá (XL) ta moje mikina! Leží tady tak bezmocně… Musím ovšem poznamenat, 
že z hodin tělesné výchovy, které se mnou pravidelně navštěvuje, je daleko pružnější než mé 
svaly nebo šlachy.V takhle krkolomné pozici bych nesetrvala ani 5 minut a to v normálním 
stavu, natož pak zraněná. 
Na mezinárodním dnu nekupování ničeho mi nejvíc vadí, že je pro všechny státy v jeden den. 
Organizátoři  ale  zapomněli  na časová pásma.  A proto i  ti  nejvíce nepřipravení  občané si 
mohou nakoupit dle libosti třeba v Americe nebo v Asii, kde je ještě včera nebo zítra. Já však 
nemám dostatek finančních prostředků na tento výlet v čase. Proto moje ,,drahá“ mikina, můj 
marod zesláblý, musí čekat… A na to, že je v tak kritickém stavu, čeká opravdu trpělivě. Bez 
hnutí. Mnozí z nás by se od ní mohli učit … 
Má ovšem pevnou víru v zítřek, neboť s určitostí mohu tvrdit, že se zítra uzdraví!
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Nevěděli  jste,  že  existuje  Mezinárodní  den 
nekupování  ničeho  a  že  připadá  zrovna  na  28. 
listopad?  Nevadí,  dáváme  vám  k dobru  další 
zajímavé tipy:

Listopad
6. 11. Mezinárodní den pro prevenci ničení životního 

prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech
10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
14. 11. Světový den diabetu
15. 11. Den vězněných spisovatelů
16. 11. Mezinárodní den tolerance
16. 11. Den bez cigaret
19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
20. 11. Den industrializace Afriky
20. 11. Světový den dětí
20. 11. Mezinárodní nekuřácký den
21. 11. Den filosofie
21. 11. Světový den televize
21. 11. Světový den pozdravů
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho
29. 11. Mezinárodní den solidarity s Palestinci
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OSOBNOSTI MĚSÍCE

Datum narození: 13. listopadu 1980

Místo narození: Orangeburg, South  Karolina

Životopis: Monique se jako ostatní věnuje divadlu a filmu už od dětství. Hrála například v 
seriálu Gilmorova děvčata. Od šesti let navštěvovala hodiny klavíru a tance. V jedenácti už 

měla na svém kontě účinkování ve více než patnácti divadelních hrách.
Hraje ve filmu High scholl musical, kde hraje Tailor, ale původně se ucházela o roli Gabriely, 
ale před porotou měla obrovskou trému, a tak  ze sebe nedostala ani hlásku, ale líbila se jim 
natolik, že ji poprosili, aby hrála Tailor. Hrála také v seriálu  The Suite life of Zac a Coudy 

s Zackem Efronem a Ashley Tisdale a VanesouHudgens.
Monique Coleman by nemohla žít bez :

1) houslí
2) pizzy s černými olivami

3) růžového cadillacu
4) jablečného koláče

5) Seana Penna
6) kámošek
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       Martin Luther
Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel 

protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, 

církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible 
do němčiny. 

Martin Luther se narodil 10. listopadu 1483 v Eislebenu jako jedno z devíti dětí horníka, který 

se vypracoval na úspěšného podnikatele, což mu umožnilo financovat studia svého syna. 

V letech 1501–1505 Martin Luther nastupuje na univerzitu v Erfurtu a studuje filozofii. 

V roce 1508 přechází na univerzitu ve Wittenbergu.Umírá v Eislebenu dne 18. února 1546 ve 

věku nedožitých 63 let.

       KAREL HYNEK MÁCHA
Nejvýznamnější  představitel  českého romantismu,  právem je 
pokládán  za  zakladatele  moderní  české  poezie.
Narodil se 16. 11. 1810 v Praze v rodině pražského krupaře. 
Studoval na gymnáziu, později filozofii a práva. Zajímal se o 
divadlo, ochotnicky hrál v Kajetánském divadle. Krom divadla 
se zajímal i o historii a politické dění. Po studiích nastoupil na 
místo advokátního praktikanta v Litoměřicích, ale již za měsíc 
– 6.11.1836 – zde zemřel na infekci.  Smrt ho potkala těsně 
před svatbou s Lori Šomkovou a nedlouho poté, co se v tisku 
objevily  první  kritiky  jeho  dnes  nejslavnějšího  díla  Máj.  
Svým dílům dával  Mácha  rozličnou  podobu,  mnohá  z  nich 
zůstala  jen  v  náčrtech.  Vznikla  rada  náčrtů  historických 
povídek, z nichž pouze jedna – Křivoklad – byla dokončena a 

za autorova života vydána r. 1834. Původně byla zamýšlena jako součást většího povídkového 
cyklu – Kat z doby Václava IV. Karel Hynek Mácha zamýšlel napsat celý cyklus Obrazů ze 
života mého,  z nichž dokončil  a vydal  pouze dva.  Je autorem povídky  Márinka  (1834) a 
Cikáni (knižně až v 50. letech). Nejznámější a literárně nejcennější je Máchova lyricko-epická 
báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech  Máj (1836). Karel Hynek Mácha byl už za 
svého života v kruhu svých přátel pokládán za výjimečnou básnickou osobnost. 

Byl  pozdní  večer  -  první  máj  -  večerní  máj  -  byl  lásky  čas.  Hrdliččin  zval  ku 
lásce  hlas,  kde  borový  zaváněl  háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom 
lhal  lásky  žel,  svou lásku  slavík  růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké 
v křovích stinných zvučelo temně  tajný  bol,  břeh  je  objímal  kol  a  kol;  a  slunce  
jasná  světů  jiných  bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky.
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Kolik má Ferda mravenec nohou?
A) 4 nohy                  B) 8 nohou               C) 2 nohy

Jak dlouho dokáže být delfín pod vodou na jeden nádech?
A) 2-3 min.               B) 5-6 min.                C) 3-4 min.

Suchozemská želva se může dožít až………let.
A) 100 let                  B) 180 let                   C) 250 let             

Zajímavosti o želvách
Želvy zde žily dávno před vznikem prvních dinosaurů. Želví krunýř je tvořen 
kostěnými deskami překrytými rohovinou. Je velmi pevný a poskytuje želvám 
dobrý úkryt. V ohrožení do něj zatáhnou hlavu, končetiny i ocas. Krunýř je ale 
značně těžký a brání želvám v rychlejším pohybu. Největší jedinci mohou vážit 
přes 200kg. Rekordů dosahují i v dlouhověkosti:…………let.
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p. uč. Kronovit: „Zadek Štádler.“ (pan učitel přečetl 
Radkovo jméno jako zadek, protože jeho r vypadalo 
jako z.)

Jiří HODEK (podepsal se jako Jiřiří)

Luboš MRÁZ (napsal svoje jméno jako Zuboš)

p.uč.  Jana  Marie  Shrimpfová:  Čím chcete  být,  až 
budete velcí??
Anežka: Prezidentka.
Terezka: Těhotná.

p.uč. Dvořáková: Co je kořen slova vjezd??
Andrea Vavřičková: V.

p.uč. Kronovit: Jak je velký atom??
Andrea Vavřičková: Přes 1cm.

p.uč.  Wolfová  Naxerová:  Jak  se  anglicky  řekne 
červen??
Zbyněk Zábrš: Únor!!!
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SVATEBNÍ OZNÁMENÍ

 

Dne 2. 10. 2008 se  vzal poměrně mladý pár. 
Byl  z jedné z šestých tříd  Základní  školy Na 
Jordáně v Přešticích. Svatba bohužel trvala ani 

ne pouhých 10 min. Padl i manželský 
polibek. Oddaly je 2 spolužačky Anna 
a Radka. Neměli  2 svědky, ale rovnou 

ČTYŘI. Všichni se těšili na oslavu (i když jen 
o  přestávce).  Nakonec  OSLAVA  nebyla, 
protože  se  hned  chtěli rozvést,  ale 
nerozvedli se – zazvonilo totiž na konec 
přestávky.
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Hrad Černá Skála
 
    V lese mezi obcemi Radkovice a Zálesím leží hrad Černá Skála nebo také Černý zámek. 
Dovede nás k ní červená turistická značka z Radkovic. 
    Dispozice tohoto hradu je v Čechách ojedinělá. Jde totiž o unikátní dvojhrad, který může 
fungovat jako jeden nebo dva naprosto samostatné hrady. Pravděpodobně se jedná o jediný 
hrad tohoto typu ze 14. století u nás. F. Palacký se umístil úkryt Soběslava II. V boji proti 
Bedřichovi v letech 1178-79 ( nikdy neprokázáno). První písemná zmínka o hradu pochází 
z roku 1318, kdy hrad vlastnil Vilém z Rýzmberka . 
    Hrad poté získal jeho syn Půta. Tím skončila doba klidu. Půta patřil mezi odpůrce krále 
Václava IV. Skála byla obležena královskými vojsky. Poprvé v Čechách zde použili střelnou 
zbraň. Tzv. bombardona neboli dělo odpalovalo cca 10 kg těžké žulové koule, ale hrad se 
přesto ubránil. Druhý pokus krále byl neúspěšný. Při třetím pokusu vojsko hrad obléhalo. O 
půl roku později s nepořízenou odtáhli.
   Za  husitských dob se  majitelé  hradu dali  na  loupežnictví.  Hrad  proto  roku 1441 opět 
napadli.  Tentokrát  se už dobytí  hradu zdařilo. Loupežníky oběsili  na stromech a hrad pro 
jistotu vypálili. 
   Podle pověsti má hrad své dva ochránce, kteří se lidem ukazují v podobě kněží, trpaslíků či 
divoké zvěře. Pozn. Svůj repertoár by měli obohatit.   
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Program do kina na listopad

!!Program na prosinec bude 
uveden v příštím čísle!!

2.10. Mamma Mia 20:00

9.10. Temný rytíř 20:00

16.10. Hellboy II:Zlatá armáda 20:00

23.10. Nestyda 20:00

30.10. Zapomenutý ostrov
Tobruk

17:00
20:00
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Kritika za měsíc říjen

Koupil  jsem si trikolóru.
Dne 20. 10.  jsme navštívili  program s tímto 

zajímavým názvem. Měl to být pořad, který souvisel  
s 90. výročím vzniku Československa.

Šlo o hudební pořad s literárními prvky.
Zpívaly se písničky z první třetiny 20. století, jejichž  

autorem byl Karel Hašler, a četly se ukázky z děl Karla 
Čapka. Čtený text se týkal národa jako takového.

Musím zkonstatovat, že to byl zatím nejhorší program,  
co jsem viděl. Polovina žáků si tam povídala a ta  
druhá spala. Tento program neměl žádný úvod,  

rovnou se hrálo, nemělo to vůbec žádný směr, nic. S  
 klidem můžu říct, že za toto bylo 35,- Kč moc.

Vladimír Procházka, IX.E

Přespolní běh 
Přespolní běh je velmi náročná disciplína. Běhá se v terénu na 
několik  kilometrů,  ale může  se  běžet  i  jeden 
kilometr.  Všichni,  kdo byli  vybraní  z naší  školy,  se 
v pátek  dne  17.  10. zúčastnili  přespolního  běhu 
v Tachově.  Celkem se sjelo  39  žáků.  Terén  byl 
velice  náročný.  Trať byla  dlouhá  asi  1,5  km. 
Mladším žákyním se podařilo získat výborné 2. místo.

Tyto informace nám poskytla Veronika Lebedová z 6.C. 
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Zazvoní telefon a zvedne ho Tomášek. Ozve  se jemný hlásek: „Haló!“ „Ahoj,  
je  tam  tatínek?“  „Ano!“  „A  mohu  s ním  mluvit?“  „Né!“  „A  je  tam 
maminka?“ „Anó!“ „A mohu s ní mluvit?“ „Né!“ „A je u vás ještě někdo?“ 
„Anó, hasiči!“ „A mohu mluvit  s jedním z nich?“ „Né?“ „A je u vás ještě 
někdo?“ „Anó, policajti!“ „A mohu mluvit s jedním z nich?“ „Né!“ „A co tam 
všichni dělají ?“ TAJENKA: „ ………………………….“    

Taj
   1

   2
   3

   4
  5

  6
   7

XX
  8

   9

1) U DVOU RŮŽÍ    2)                                                3)

                                                                                  

4)                      5)              6)       7) 

8)                        9) 
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A kdo se na vydávání školních novin vlastně 
podílí?
No přece my, vaše redakční rada.

Pracujeme v tomto složení:

Šéfredaktorka: p. uč. Markéta Dvořáková
Redakční tým 1: Andrea Smolová, IX.E

Lenka Hasáková, IX.E
Kristýna Regnerová, IX.E

      Vladimír Procházka, IX.E
Petr Jánský, IX.E
Pavel Krieger, IX.E
Dominika Ježková, IX.B
Tereza Blažková, VII.A
Alena Šebelová, VII.A
Kristýna Lorencová, VI.C
Tereza Malátová, VI.C

Redakční tým 2: Hana Süssová, IX.C
Lucie Snopková, VIII.B
Veronika Ladková, VI.C
Zuzana Loudová, VI.C
Radka Trávová, VI.E
Kristýna Vlachová, VI.E

24


	Mezinárodní den nekupování ničeho
	
Listopad
	SVATEBNÍ OZNÁMENÍ
	Šéfredaktorka: p. uč. Markéta Dvořáková
	Redakční tým 1: Andrea Smolová, IX.E
	Redakční tým 2: Hana Süssová, IX.C



