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Jaro už klepe na dveře.  Je neskutečné, že už tu zase máme druhé 

pololetí. Nevím jak vám, ale mně čas utíká hrozně rychle.  

Zase si říkáme, kolik času je ještě do konce roku, pro někoho na této 

škole posledního. Někteří z nás už jen odpočítávají, kolik dnů zbývá 

do přijímacích zkoušek.  

Užijte si další články z našich novin. 

Jana Dvořáková 
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1. – 9. 2. jsme si užívali pololetní a jarní prázdniny 

12. – 15. 2. psali páťáci testy Kalibro z češtiny, angličtiny a 

matematiky 

20. 2. nás šesťáci reprezentovali se svými projekty v okresním kole 

AMAVETU 

21. 2. besedovali sedmáci o nebezpečí spojených s užíváním alkoholu 

22. 2. navštívila třída 4.B knihovnu a prvňáci, druháci a třeťáci se 

pobavili a poučili při Duhové pohádce 

25. a 26. 2. začali jezdit druháci a třeťáci na plavání 

26. a 27. 2. se žáci druhého stupně seznámili s barokní hudbou na Malé 

scéně VČD 

27. 2. se vydala do knihovny 5.C 

28. 2. zhlédli žáci druhého stupně muzikál Airmail, který nastudovali 

žáci ZUŠ Polabiny 
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… roční období se 4.A 
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… zvířata v ZOO s 5.A 
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Apostrofa je oslovení neživé věci.  
 

Ahoj praku, ty starý brachu. 

Včera jsi nestřílel moc dobře, a proto jsem s tebou praštil do křoví. 

Budu ti asi vyrývat znak naší skupiny, ať všichni ví, že jsi můj. Asi ti 

koupím speciální bouchací kuličky, aby sis trochu zařádil. Nevím, jak 

dlouho mi vydržíš, a proto s tebou budu raději zacházet opatrně. 

       Dominik Uriel 9. B 

 

Ahoj postel, jak se vede? 

Já doufám, že dobře. A už se těším, až do tebe večer ulehnu. 

Jsi ustlaná, nebo ne? 

Zajímalo by mě, z jakého jsi stromu a jestli jsi ráda za to, že jsi 

postel. Jsi opravdu výborná postel a já si myslím, že jsem dobrý 

majitel. 

Ahoj. 

       Adam Bukač 9. B 

 

Budíku! 

Musíš pořád tak hrozně nahlas zvonit? Já vím, že musím vstávat, ale 

mě se nechce! No tak, dej mi ještě pět minut. Já chci spát. Prosím, 

přestaň. Buď rozumnej. Víš, jak budu celej 

den unavená?!  

Ty kráme zvonivej, přestaň už! V tomhle 

rachotu se vůbec nedá spát! PROSÍM!  

No jo, přemluvil jsi mě, tak já vstanu. 

Hlavně už, prosím, nezvoň! 

      

 Zuzana Matějová 9. B 

 

  



Školní noviny ………………………………………………………… březen 2019 

6 
 

Čau skříň, jak se máš? Jsi plná? 

Už pár dní nemůžu najít košili. Ale často v tobě naleznu kostlivce. 

Neměla bys mít v sobě kostlivce. Ve skříni by člověk měl mít košile, 

tak buď tak hodná a měj je tam! 

       Matyáš Jelínek 9. B 

 

Ahoj svetre, 

Dnes jsme zase spolu, jsem rád, že mě 

zahříváš na těle. Když jsem tě uviděl, 

měl jsem z tebe velikou radost. Vím, že 

jsi asi nebyl nejlevnější, a proto o tebe 

tak pečuju. Máš krásný starý vzor, 

který vypadá moderně. A co ty, jsi rád, 

že mě máš? 

      

 Jan Machač 9. B 

 

 

Kdepak vás zase mám? Kam jsem si vás naposledy položila?  

Haló, brýle, kde jste? 

Proč se mi pořád ztrácíte? Myslím, že jsem vás naposledy viděla v 

koupelně, ale teď už tu nejste. Přece vám přes noc nenarostly 

nožičky...  

Kam jste mi jen zmizely? Už mě opravdu nebaví vás stále hledat! 

       Andrea Flosová 9. B 

 

 

Moje malá televize, 

venku je velká metelice. 

Copak asi dáváš? 

Doufám, že mě na chvíli zabavíš 

a trochu i pobavíš!  
 

Vojtěch Janíček 9. A 
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Vesmíre, 

proč nám skrýváš tolik tajemství? 

Proč nikdy nezjistíme, kde máš konec a jak jsi velký? 

       Jiří Gregor 9. A 

 

Ty moje žákovská knížko! Jak já tě nesnáším! 

Vždy, když tě donesu domů, tak se bojím tě otevřít. Co jsi pro mě 

zase přichystala? Zase nějaké špatné známky? Tak to ne! To teda 

fakt ne! Radši tě zase hned zavřu a odnesu tě někam hodně daleko. 

       Karolína Nittingerová 9. A 

 

Moje milovaná peněženko, 

určitě víš, jaké velké útraty jsme spolu zažili. Dnes jsem ale všechny 

peníze dal pokladničce, protože tobě se nedá věřit. Tak se prosím tě 

nezlob. Za týden tě vezmu na kebab a do města. Zase něco utratíme. 

Už se těším. 

          Tomáš Krupař 9. A 

 

Židle, 

doufám, že ti nevadí, že na tobě sedím. Aspoň tě neničím jako někteří 

žáci. Jen mě štve, že máš nakřivo nohy, houpu se, i když nechci. 

Aspoň, že tě nikdo nepokreslil nebo na tebe někde nenalepil žvýkačku! 

       Daniel Šlitr 9. B 
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Tentokrát jsme se zeptaly dětí na otázky, které se týkaly karnevalu. 

Za co jste šli na karneval? 

Anetka: „Za geparda.“ 

Ondra: „Byl jsem pirát.“ 

Majda: „Motýlek.“ 

Míša: Tanečnice. 

Matěj: „Byl jsem hokejistou.“ 

Lucka: „Princezna Růženka.“ 

Dominik: „Byl jsem za panáčka z minecraftu, 

Steva.“ 

 

A jaká maska se vám nejvíce líbila? 

Tom: „Batman.“ 

Lucka: „Pirát.“ 

Nikolas: „Policista.“ 

Verča: „Jednorožec.“ 

Matěj: „Smrtka.“ 

Nikolka: „Panáček Steva.“ 

Marek: „Kovboj.“ 

 

Co vás na karnevale nejvíce pobavilo? 

Anetka: „To jak paní vychovatelky rozhazovaly bonbony.“ 

Natálka: „Hry.“ 

Lucka: „Tancování.“ 

Marek: „Že paní vychovatelka byla za tučňáka.“ 

Anežka: „Spousta her.“ 

Verča: „Jak paní vychovatelky tancovaly.“ 

 

                                  Anna Danihelková, Adéla Bitnarová   
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Co byste dělali, kdybyste byli sami v lese a zlomili byste si tam 

nohu? 

 

Lucka: „Skákala bych po jedné noze a doskákala bych z lesa.“ 

Adam: „Zavolal bych rodičům.“ 

Anežka: „Volala bych 155.“ 

Kuba: „Čekal bych, až někdo přijde. 

Viktor: „Asi bych křičel hodně 

nahlas.“ 

Nikolas: „Volal bych o pomoc.“ 

Matěj: „Zůstal bych na místě a 

počkal do noci.“ 

Vojta: „Lesní zvířata by mi pomohly.“ 

Anetka: „Pomocí dvou klacků bych 

zpevnila nohu a nějak bych 

odešla.“ 

Zuzka: „Zvedla bych se a odešla bych 

do nemocnice.“ 

Zdenda: „Vyfotil bych si to a pak bych volal o pomoc.“ 

Martin: „Do lesa bych sám ani nechodil.“ 

Marek: „Udělal bych si z klacku berli a odkulhal bych se z lesa.“ 

Nikolas: „Ošetřil bych si to velkým listem.“ 

                                                                                                      

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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EVA SAMKOVÁ 

Eva Samková je naše velmi úspěšná snowboardistka. Zaměřuje se na 

snowboardcross.  

Letos poprvé ve své kariéře vyhrála titul mistryně světa. Na 

mistrovství světa startovala už po páté. Tento rok se konalo 

v Americe, v Solitude.  

Mimo jiné Eva Samková má také zlatou medaili z Olympijských her 

v Soči, je první ve Světovém poháru, vítězkou Univerzády a má bronz 

z Olympijských her v Pchjongčangu.  

Doufáme, že i nadále nám tato závodnice bude vozit úspěchy z celého 

světa. 

  

Tereza Hatlapatková 

 



Školní noviny ………………………………………………………… březen 2019 

11 
 

 

 

 

 

Dnes je tu rozhovor s paní učitelkou Palatovou, třídní učitelkou 1.B. 
 

 

Jak se jmenujete celým jménem? 

„Jmenuji se Monika Palatová.“ 

 

 

Odkud jste k nám přišla? 

„Přišla jsem ze Základní školy v Chrasti.“ 
 

 

Jak se vám líbí na této škole? 

„Moc se mi tu líbí, jsem tu spokojená.“ 

 

 

Na jaké škole se vám líbí víc ? 

„Víc se mi líbí tady, mám tu větší klid a je tu lepší kolektiv učitelů.“ 

 

 

 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

Ester Zavadilová 
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Vytočila jsem číslo 122 a vysvětlila operátorce, v jaké jsme situaci. 

Holky i já jsme byly neskutečně šťastné, že se odsud konečně 

dostaneme! Sabina začala radostí tančit jakýsi vítězný taneček. 

Běžely jsme si zabalit naše nejdůležitější věci, co jsme si chtěly vzít 

s sebou. Brzy jsme již stály na školní půdě, a čekaly. „Nevěřila jsem, 

že to řeknu, ale bylo to tu s váma fajn. Nevím, co bych dělala, 

kdybych tu byla sama,“ přiznala Ema.  

„Asi tak. Třeba to s tím mobilem - to by mě nikdy nenapadlo!“ řekla 

Sabča.  

„Myslíte si, že tam venku boudou novináři? Podle mě teď budeme asi 

celkem slavný,“ zeptala jsem se ostatních.  

„Néé,“ zaúpěla Ema „ podívejte se, jak příšerný mám vlasy! A oblečení! 

V tomhle se nemůžu ukázat na veřejnosti, natož před kamerou! 

Nemáte tu někdo alespoň hřeben?“  

„Jak můžeš v takovýhle situaci řešit vzhled?“ šťouchla ji Sabča.  

„Dokážete si představit, jak moc populární budeme ve škole?“ snila 

jsem dál.  

„Pokud nějaká škola vůbec je. Ta naše je, pokud vím, trošinku pod 

sněhem…“ odpověděla Sabča.  

„Musí být asi nějaké náhradní vyučování, ne?“ nadhodila Ema.  

„ Můžete si bejt jistý, že na tenhle zážitek nezapomenu asi nikdy“ 

řekla jsem.  

„Kdo by taky jo?“ řekla s úsměvem Ema. A měla pravdu. Na tenhle 

zážitek budeme vzpomínat všechny. Jak jsme vařily ve školní 

kuchyňce, jak jsme hledaly jakýkoli způsob, jak se odtud dostat. A 

vypadá to, že teď se to podařilo. Konečně zase uvidím svoji rodinu, 

dům… Přijde mi to skoro až neuvěřitelné. Přes střešní okno začínaly 

do temné půdy pronikat sluneční paprsky. A v tu chvíli už nám bylo 

všem jasné, že jsme zachráněny. 

Zuzana Matějová 
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ROZHLEDNY 

Ještěd 

Ještědský hřbet vysoký 1012 m nabízí nádherný výhled na všechny 

světové strany Liberce a okolí. Na jeho vrcholku naleznete známý 

hotel s vysílačem. Nahoru se můžete dopravit buď po svých, nebo 

lanovkou. V zimě (teď) je pod vrcholem zprovozněno lyžařské 

středisko. Rozhledna byla navíc oceněna mezinárodní architektonickou 

cenou. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhledna Štěpánka 

Kamenná Štěpánka je v Jizerských horách nejstarší rozhlednou. Sahá 

do výšky 959 m. n. m. Počala se stavět už v roce 1847. Opodál stojí 

kamenný kříž z dob 2. světové války. Každý rok se tu konají různé 

akce (hlavně v létě). Vstupné na rozhlednu je 10 kč.  

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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BLÁZNIVÉ NŮŽKY 

 

Bláznivé nůžky jsou jednou 

z nejznámějších a nejoblíbenějších 

inscenací Východočeského divadla. A to 

naprosto oprávněně. Není to totiž úplně 

obyčejné představení. Diváci mohou 

mluvit s postavami a aktivně zasahovat do děje. V kadeřnickém salonu 

Bláznivé nůžky dojde k vraždě – ve druhém patře je nůžkami 

zavražděna slavná klavíristka. Podezdřelí jsou čtyři - kadeřník 

Antonín Řezníček alias Tony (L. Špiner), 

kadeřnice Barbara Marková (P. Janečková), 

obchodník se starožitnostmi Eda Lorenc (M. 

Němec) a madam Šubrtová (D. Novotná). 

Případ řeší policisté Pankrác Rosický (P. 

Dohnal) a Alexandr Veverka (A. Postler). 

Během první části představení probíhá rekonstrukce. Diváci se 

z pozice svědků snaží vzpomenout, co přesně se odehrálo. V druhé 

části představení mohou diváci klást otázky všem postavám. Na konci 

probíhá mezi diváky hlasování, ve kterém se na základě získaných 

důkazů odhlasuje, kdo je vrah. A právě hlasováním si diváci vyberou, 

jaký konec hry uvidí. Mně se představení líbilo  především kvůli 

netradičnímu přístupu a výbornému 

zpracování. Oceňuji také to, že si herci 

dokázali poradit s leckdy složitými 

dotazy. Dle mého názoru se jedná o 

jednu z nejlepších inscenací. Nenapadá 

mě nic, co by se dalo zhodnotit 

negativně.  

Představení všem rozhodně doporučuji! 

Zuzana Matějová 

100% 
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… na planetě Saturn vznikly prstence až v době po vyhynutí dinosaurů 

na Zemi? 

 
 

… ovocné jogurty byly „vynalezeny“ v Československu? 
 

 

… lidi stráví průměrně 13 minut týdně tím, že nadávají na pondělí? 
 

 

… recyklací jedné tuny papíru zachráníte až 17 stromů? 
 

 

… když si ráno dáte jablko probudí vás to líp než káva? 
 

 

… dívky se naučí mluvit dřív než chlapci? 
 

 

… v New Yourku je restaurace, kde si každý den pozvou babičku jiné 

národnosti, která pak připravuje svoje speciální menu? 

 

 

 

 

Ester Zavadilová 
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Ivan Martin Jirous 

– – –  

Tak už hajinkej Františko,  

peřinku dáme na bříško. 

Slepičky šly už spinkat taky, 

utichl vítr, spí i mraky, 

broučci zalezli do jehličí. 

Vzhůru jsou jenom andělíčci, 

aby tě ohlídali v noci 

na nadýchaném obláčku. 

Dobrou noc, ty můj miláčku. 
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… MASKU NA KARNEVAL 

 

Potřebujeme: 

papírový talíř, nůžky, barvy a štětce, 

peříčka, nalepovací kameny a další 

ozdoby (flitry, korálky apod.), 

sešívačku a gumu (pro nošení masky 

na hlavě) nebo dřevěnou tyčku pro 

nošení v ruce, tužku 

 

 

 

Postup 

1. Papírový talíř rozstřihněte napůl. Každá polovina vystačí na jednu 

masku. 

2. Tužkou označte místa, kde bude třeba udělat otvory pro oči 

(naměřte nejlépe přímo na dětech, dejte si ale pozor  

na bezpečnost). 

3. Vystřihněte otvory na oči, vyzkoušejte dětem, aby skrz ně dobře 

viděly a případně upravte. 

4. Nyní přichází zdobící část. Je naprosto na vás, jaké barvy  

a ozdoby použijete. Nejlepší ovšem bude, pokud necháte samotné 

děti, aby se na tvoření masky podílely. 

5. Nejdříve masku pomalujte barvami. Nechte zcela zaschnout. Poté 

na masku nalepte kamínky, flitry a peříčka. 

6. Na okraje masky upevněte sešívačkou gumu do kalhot, aby mohla 

být maska nošená na hlavě. Pokud chcete masku, která se nosí  

v ruce a přidržuje u očí, nalepte zezadu dřevěnou tyčku na držení. 
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Anglická křížovka  

(doplňujte anglická slova) 

 

1. Slunce  

2. Moře  

3. Červená  

4. Dveře  

5. Nebe  

6. Domov  

7. Boty  
 

 
 
 
 

Jana Dvořáková 

 

Obrázkový hlavolam – Nerovnající se čísla 

Na obrázku můžete vidět zajímavý hlavolam. Je tam několik rovnic, 

které se ovšem nerovnají. Dokážete vysvětlit, podle jakého klíče jsou 

tyto příklady napsány? 
 

 

 

 

 

 

Řešení: 
Ve své podstatě se nejedná o rovnice. Znaménka + a = nemají vlastně žádnou funkci. Pouze oddělují čísla. 

Číslo vpravo je vždy tvořeno ze dvou číslic. První číslo vznikne, když se od čísla úplně vlevo odečte číslo 

uprostřed a druhé číslo vznikne, když se tyto čísla sečtou. 

Pokud je tedy příklad: 

3 + 1 = 24 

Tak odečteme 1 od 3 a získáme 2, poté sečteme 3 a 1 a získáme 4, celkem tedy 24. 

1.                                             

2.     

3.    

4.      

5.     

6.      

7.      
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„Pepíčku, kdy jsi naposledy viděl můru?” ptá se paní učitelka. 

„Právě teď,” odpoví Pepíček. 

„???” 

„No, stojí právě přede mnou a píše mi do žákovský pětku.” 

 

 

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ 

„Kdo, já?“ 

„Výborně, Pepíčku.“ 

 

 

 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 

„Smrdí, umývat!!!“ 

Otec odepsal: 

„Učit, nečuchat!!!“ 

 

 

 

 

Matka telefonuje učitelce: „Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly  

z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl 

celou noc usnout!“ 

 

 

Adéla Sehnoutková  
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Nela Sedláčková 


