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Milí čtenáři, 

 

právě čtete první číslo školního 
časopisu Dvaadvacítka v novém 

školním roce. Toto číslo bylo 
připraveno zcela novou redakcí 

a největší novinkou pro Vás 
čtenáře je, že během školní 
roku bude časopis vycházet 

častěji, než tomu bylo 
v minulých letech. Proto všichni 
doufáme, že se Vám bude toto 

číslo i další vydání líbit a 
přejeme Vám příjemné čtení. 

 

Vaše Dvaadvacítka 
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Rozlučkové odpoledneRozlučkové odpoledneRozlučkové odpoledneRozlučkové odpoledne    

Jako na konci každého školního roku nás opouštějí nejstarší žáci této školy. Loni tomu 

nebylo jinak. Rozlučkové odpoledne se konalo ve čtvrtek 26. 6. 2008 od 16:00hod. v doubravecké 

hasičárně. Pozváni byli všichni učitelé, žáci, rodiče i vedení školy. Odpoledne s velkým „O“ zahájila 

svým proslovem ředitelka školy Mgr. Božena Světlíková. Poté vystoupily naše malé mažoretky. Pak 

to přišlo – rozdání vysvědčení a výsledky absolventských prací. První přišli na řadu žáci 9. A, s ne 

moc velkým nadšením, někteří i 

se slzami v očích nastoupili před 

všechny přítomné. Společnými 

silami shrnuli a ohodnotili své 

působení na této škole. Po třídě 

9. A nastoupila 9. I, probíhalo to 

úplně stejně jako u předchozí 

třídy, ale navíc měli proslov i pro 

jejich bývalého třídního učitele 

Mgr. Igora Ježka, který krátce 

před koncem roku odešel z této 

školy. Poté, co těmto dvěma 

třídám bylo rozdáno vysvědčení, 

zhodnotily nám své působení na 

škole. O přestávce vystoupila 

taneční skupina „Zoro“, tehdy žáci 8. a 9. třídy. Nádherně zatancovali a konečně jsme se dočkali 

proslovu od 9. J, ti navíc dostali hodnocení jejich absolventských prací, které vytvořili jako první a 

jediní žáci z devátých tříd. Své gymnastické nadání s míčem nám předvedla Veronika Třísková z 9. 

A, její vystoupení vyrazilo všem dech, jelikož se této zálibě věnuje od 6 let. A na závěr nás velmi 

pobavili žáci tehdy 8. J, Vašek Šindelář a Milan Viták. Jejich výstup byl opravdu zábavný a zasmáli se 

i deváťáci, kterým zrovna do smíchu nebylo. Po skončení tam někteří žáci zůstali a loučili se při 

smutné písničce, kterou tam hráli. Poté se už všichni odebrali na „oslavu“ odchodu ze základní 

školy. Tu si každá třída pořádala sama. My osobně jsme na tomto rozlučkovém odpoledni byly. 

Hodně pracovaly emoce a myslíme si, že i pro učitele to nebylo lehké. Bohužel čas se nedá zastavit a 

všichni postupně jednou odejdeme a půjdeme dál…  

Nezbývá nám nic jiného než naší elitě jménem celé školy popřát mnoho úspěchů v jejich 

dalším studiu… 

Sabina Bernášková, Jitka Vondráčková 
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Nová redakceNová redakceNová redakceNová redakce    

Zde představujeme naši novou redakci, která spolupracuje s učiteli Alenou Pospíšilíkovou a 

Ondrou Hajduchem na tomto školním časopisu. V roli korektorky Zdeňka Radová.  

 

Alenka Pospíšilíková (paní učitelka IX. I a také šéfredaktorka): 
Jaké jsou vaše zájmy? 

Ráda čtu (různé knihy a časopisy), plavu, posedávám s přáteli, cestuji, 
poslouchám hudbu a luštím křížovky. 

Které předměty na škole vyučujete? 

Dějepis, rodinnou výchovu a pracovní činnosti.  

Co Vás vedlo k tomu, abyste po učiteli Igorovi Ježkovi převzala vedení školního 
časopisu? 

Už nemám na starosti prevenci, protože ji převzala paní učitelka Lucie 
Kepková, a tak místo toho mám časopis. 

Jak se vám líbí v nové funkci šéfredaktora školního časopisu? 

Ještě uvidíme podle prvního čísla časopisu. Vše záleží na redakční radě. Rada se 
snaží a zdá se, že je velice šikovná. 

Jaké chystáte novinky do školního časopisu? Co byste chtěla změnit? 

Mám v plánu, aby časopis vyšel vícekrát (4x ), plus vtipná stránka na konci.  

Jste spokojená s novou redakcí? 

Ano. Jsou pilní a mají vlastní nápady. 
 

 

Ondra Hajduch (grafický design časopisu) 

Jaké jsou vaše zájmy? 

Především počítače a všechno, co je s tím spojeno. Pak ještě rád jezdím na kole, 
chodím na vycházky a rád jsem s přáteli.  

Které předměty na škole vyučujete? 

Informatiku a zeměpis. 

Co vás vedlo k tomu, abyste se ujal funkce grafického designéra? 

Nevybral jsem si to sám, ale byl jsem k tomu určen jakýmsi přirozeným 
výběrem. ☺ 

Jste v této funkci spokojený? 

Ano, velice mě to baví, je to mým koníčkem. 

Jak víme, dětem z redakce věnujete svůj volný čas na to, aby mohli psát své 
články, nevadí Vám to?  

Ani ne, když se domluví se svými učiteli. (směje se)  
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Sabinka Bernášková 

Zájmy: sport, nákupy, přátelé … 

Oblíbené předměty: dějepis a informatika 

Nejoblíbenější učitel: Alena Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? Ano, výborně, jsou to spolužáci. 
 

Jituška Vondráčková 

Zájmy: sport, tanec, nákupy, zpěv, přátelé … 

Oblíbené předměty: tělocvik a hudební výchova 

Nejoblíbenější učitel:  Alenka Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? No jasný, výborně! 
 

Baruška Hyťhová 

Zájmy: sport, nákupy, tanec, přátelé … 

Oblíbené předměty: výtvarná výchova, informatika, dějepis, tělocvik 

Nejoblíbenější učitel: samozřejmě naše paní učitelka třídní, Ali Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? Naprosto skvěle. 
 

Sáňa Rothová 

Zájmy: tanec, sport, nákupy, přátelé, lenošení, noční život … 

Oblíbené předměty: informatika, dějepis, tělocvik a hudební výchova 

Nejoblíbenější učitel: naše paní učitelka Alča Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? Jsou to skvělí kamarádi, takže paráda. 
 

Kubík Freisleben 

Zájmy: florbal, počítače, televize 

Oblíbené předměty: hudební výchova, informatika, dějepis, tělesná výchova 

Nejoblíbenější učitel: jednoznačně Alča Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? Jo. 
 

Davídek Ježek 

Zájmy: televize, florbal, počítače 

Oblíbené předměty: Tělesná výchova, hudební výchova, informatika, dějepis 

Nejoblíbenější učitel: naše třídní paní učitelka Ali Pospíšilíková 

Spolupracuje se ti dobře s ostatními redaktory? Ano. 
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Poprvé ve školePoprvé ve školePoprvé ve školePoprvé ve škole    

Jak už to tak zpravidla bývá i letos 

k nám na školu přišli noví žáčci, pro které 

všechno teprve začíná. Zatímco si ve 

školce hráli a skotačili, tady už na ně 

čekají povinnosti a léta, později tvrdé 

práce. Paní učitelku Rymešovou jsme 

vyzpovídali, jak probíhal letošní první 

školní den prvňáčků. „Byl neobvyklý!“ 

řekla paní učitelka jedné z prvních tříd. 

Děti doprovázeli rodiče s mladšími i 

staršími sourozenci, ale byli tu i jejich 

prarodiče a další jiní příbuzní. Všechny 

první třídy byly zaplněny. V průběhu dne 

navštívil nejmladší žáky této školy pan primátor Pavel Rödl. Děti se na tento den velmi těšily a 

tvářili se slavnostně. Když se žáci představili a řekli básničku, dostali pamětní list na jejich první 

školní den. Velmi se zabavili, dostali různé úkoly, kreslili svůj první školní výkres, skládali básničku. 

Celkem chodí na naši školu 70 prvňáčků.  

Z prvních tříd jsme si vybrali dva žáky a na něco se jich zeptali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak si se těšil na svůj první školní den? 

Těšil jsem se… 

Kdo s tebou šel poprvé do školy? 

Babi, děda, taťka a mamka… 

Co se ti ve škole nejvíc líbí? 

Rádio… 

Co si myslíš o svojí pí. učitelce a máš tu už nějaké kamarády? 

Paní učitelka je hodná. Byla by lepší, kdyby dělala salta (a u toho jsme se velmi 

pobavili:-D). Mám tu „miliony“ kamarádů, mínus jeden, to je můj bratr, který chodí do 

druhé třídy. 

Péťa Balda, 6 let (I. C) 
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Do první třídy chodí mladší sestra našeho spolužáka (Adélku jsme si proklepli daleko víc než 

ostatní děti):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsme se zeptali také Marka Fleurena a Adélky Martínkové z 1.B, Alice Lukešové z 1.A a 

nakonec Sáry Lejdlové a Nguyen Manka (Michal) z 1.C. I tito žáci nám prozradili, že se jim ve škole 

moc líbí a mají plno kamarádů. 

 

Sabina Bernášková, Jitka Vondráčková 

 

Stará se o tebe tvůj bráška? 

Můj brácha Michal mě někdy chodí doprovázet do školy, někdy mě  vyzvedne i 

z družiny… 

Pomáhá ti brácha s domácími úkoly? 

Někdy… 

Dělá ti brácha svačiny? 

Ne, dělá mi je maminka, Michal mi nosí z automatu mlíčka… 

Těšila ses do školy? 

Těšila a moc… 

Kdo s tebou šel poprvé do školy? 

Mamka, babi a děda… 

Co tě ve škole nejvíc baví? 

Psaní… 

Máš tu už nějaké kamarády? 

Mám, hodně… 

Jaká je tvoje p. učitelka? 

Hodná… 

Jaké máš známky? 

Mám jedničku a hodně smajlíků… 

 

Adélka Chmelíková, 6 let (I. C) 
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Otázky a odpovědi pro vedení školyOtázky a odpovědi pro vedení školyOtázky a odpovědi pro vedení školyOtázky a odpovědi pro vedení školy    

1. Jaký máte názor na exkurze na škole? 
„Exkurze jsou součástí výuky. Pro každý ročník je stanoveno, kam žáci na exkurzi mohou jet, aby obsah 
exkurze doplňoval učivo.“ 

 

2. Proč se u školy postavilo nové školní hřiště? 
„Staré hřiště nevyhovovalo bezpečnostním předpisům. Doba pokročila dál a nároky na sportoviště 
stoupají. Dalším důvodem bylo vytvořit hezké prostředí, které by přilákalo děti i dospělé  
ke sportování.“ 

 

3. Proč nemohou být skříňky na oblečení alespoň pro druhý stupeň.  
„Skříňky by zabraly hodně prostoru. Na druhém stupni je v současné době asi 250 žáků. Malé skříňky 
nejsou řešením, protože se do nich nevejdou zároveň boty a bunda. Navíc je chodba v přízemí 
únikovým východem a ten musí splňovat určité požadavky – zejména je to šířka únikového prostoru.“ 

 

4. Jak bude škola vypadat za 2-3 roky? Kolik pater se přistaví? A jaké třídy tam 
budou? 

„Nástavba záleží na finančních prostředcích. Pokud se nám podaří peníze sehnat, bude přistavěno  
k 1. a 2. pavilonu a k pavilonu školní družiny jedno patro. Na prvním stupni by měly být dvě učebny a 
aula (společenský sál). Na druhém stupni plánujeme učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné 
výchovy, komunikační centrum (knihovnu, PC s připojením na internet) a odbornou učebnu cizích 
jazyků. Nad školní družinou a jídelnou by měla místnosti školní družina a navíc by tam měl být 
gymnastický sál.“ 

 

5. Jaký názor máte na absolventské práce, které budou psát letošní deváté třídy? 
Co to ta absolventská práce je?  

„Absolventská práce je pro všechny žáky 9. tříd výstupní prací, ve které mají prokázat, jak dokážou 
získávat informace, zpracovávat je, prezentovat je a svou práci také obhájit.  

Všichni deváťáci dostanou v průběhu měsíce října brožuru, ve které budou všechny potřebné 
informace pro zpracování této práce. Zdůrazňuji, že zpracovávat absolventskou práci budou deváťáci 
až po přijímacích zkouškách a je to jedna z forem výukových činností, kterou budou po dohodě 
s vyučujícími dělat i ve škole.“ 

 

6. Souhlasíte s pouštěním dětí v hodinách na WC? 
„Ale ano, když je to nezbytně nutné! Udělala jsem malou desetiminutovou obchůzku po WC ve 
2. pavilonu během vyučovací hodiny. Setkala jsem se tam s několika žáky/žákyněmi - jeden z nich 
ucpával výtok umyvadla papírovým ručníkem, další stál u bubnu s toaletním papírem, vytáčel ho na 
podlahu a sledoval, jak se skládá na zem, jiný seděl na topení, a když jsem se zeptala, proč tam je, 
odpověděl mi, že jen tak. Čtvrtý žák telefonoval. Další dva žáci z různých tříd se tam sešli na kus řeči 
(jeden z nich na WC lízal lízátko). Překvapivě se nikdo na WC nevěnoval tomu, k čemu je záchod 
určený ☺.“ 
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9 7. Jaký máte názor na dnešní učební plány? 
„V současné době se ve škole vyučuje podle dvojích plánů. 1. – 2. ročník a 6. – 7. ročník se učí podle 
Školního vzdělávacího programu „Radost z vědění, radost ze života“, který učitelé školy sami vytvářeli. 
Je zveřejněn i na webových stránkách školy. Žáci 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku se učí podle 
vzdělávacího programu Základní škola.“ 

 

8. Budou na 22. ZŠ nějaké jiné automaty, které by nahradily bufet (například 
s kávou)? 

„Automat na kávu základní škola mít nemůže. Ve škole jsou v současné době dva automaty – jeden na 
nealkoholické nápoje a druhý (velmi oblíbený) na mléko a jogurty.“ 

 

9. Zažijí letošní devítky nějakou novinku? 
„V plánu je zatím nové oplocení školního hřiště.“ 

 

10. Proč se ve všední dny nesmí jezdit na výlety? 
„Klasické výlety jsou nahrazeny exkurzemi, o kterých už jsem se zmiňovala.“ 

 

11. Jak dlouho jste ve funkci ředitelky? A jak jste se vžila do této role? Teď již 
nemůžete tolik učit. Neschází vám to?  

„V této škole jsem už 25 let – nejprve jako učitelka, dva roky jsem pracovala jako zástupkyně, 10 let 
jako ředitelka.  Na začátku to nebylo jednoduché, protože ředitel se nestará jen o žáky, ale o celou 
školu a kromě „učitelských“ problémů přichází starost o budovy školy, o zaměstnance, zajišťování 
peněz a mnoho dalších.  V současné době učím jen několik hodin týdně a se žáky jsem v kontaktu 
denně.“ 

 

12. K čemu bude určena učebna IT. Jaké tam bude zařízení? A kdy bude 
hotová? 

„V učebně IT by měla vzniknout multimediální učebna. Žáci si tam mohli nahrát vlastní video, CD apod. 
Záleží to na financích. Zapojili jsme se do projektu, a pokud bude schválen, začali bychom 
s vybavováním už během tohoto školního roku.“ 

 

13. Budou zde nové třídy s novými zaměřeními?  
„Jazyky se nyní učí žáci již od první třídy. Rozšířená výuka informatiky bude žákům i nadále nabízena 
od 6. třídy. Plzeňský atletický svaz má zájem u nás zřídit třídu se zaměřením na atletiku.“ 

 

14. Jste spokojená s chodem naší školy? 
„Chod školy“ nevznikne sám o sobě. Podílejí se na něm všichni zaměstnanci školy – učitelé, vychovatelé, 
administrativní pracovníci, školník, uklízečky, pracovnice školní jídelny a další lidé, se kterými se žáci 
ani nesetkávají.  Odpovím jinak. Jsem v této škole ráda, protože tady pracují lidé, kteří mají o práci 
zájem, věnují jí spoustu času a energie. Takových lidí si velmi vážím. 

Stejně tak je to s žáky – pokud se vyučování věnují, spolupracují s učiteli, jsou ke všem ve škole slušní 
(i když občas trochu zazlobí), vážím si jich.“ 

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová 
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AtlAtlAtlAtletický čtyřboj etický čtyřboj etický čtyřboj etický čtyřboj     

23. 9. 2008 se konal atletický čtyřboj pro mladší žáky v areálu Štruncovy sady, na který naše 

škola vyslala Jakuba Diviše, Patrika Gaborčíka, Štěpána Špice, Miroslava Nováka, Petra Tůmu, 

Blanku Šebovou, Zuzanu Hábrovou, Janu Salcmanovou, Nicolu Bauerovou a Editu Šnajdrovou. Tito 

žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách z pěti možných. Na výběr měli běh 60 metrů, běh 600/800 

metrů, skok do výšky, skok do dálky a hod míčkem. Z chlapců byl nejúspěšnější Jakub Diviš, 

kterému se podařilo vyhrát druhé místo, na čtvrtém místě se umístil Patrik Gaborčík, šesté místo 

vybojoval Štěpán Špic, patnácté místo obsadil Miroslav Novák a dvacáté sedmé Petr Tůma. Společně 

se jim podařilo zaujmout první místo mezi školami. Z dívek byla nejúspěšnější Blanka Šebová, která 

zaslouženě získala sedmé místo, hned za ní Zuzana Hábrová, dvacáté šesté místo vybojovala Jana 

Salcmanová, čtyřicáté třetí místo zaujmula Nicola Bauerová a čtyřicáté čtvrté Edita Šnajdrová. I 

dívkám se velice dařilo a mezi školami společně obsadily čtvrté místo. 

Starší žáci se účastnili atletického čtyřboje až o den déle, tedy 24. 9. 2008. Tam byli pro 

změnu vysláni žáci z osmých a devátých ročníků. Z chlapců jel Milan Viták, Juraj Kolesár, Adam 

Pivoňka, David Ježek, Filip Antony, Filip Hrubý a Karel Hons. Z dívek jela Jitka Vondráčková, Tereza 

Zelenková, Míša Marešová, Míša Uhrová a Tereza Horníková. Tito žáci si mohli pro změnu vybrat 

čtyři disciplíny z šesti. Měli na výběr běh 60 metrů, běh 800/1 000 metrů, skok do výšky, skok do 

dálky, hod míčkem a vrh koulí. Všichni byli dobří, ale přeci jen z chlapců byl nejlepší Milan Viták, 

který obsadil desáté místo, těsně za ním šestnáctý Juraj Kolesár, devatenácté místo vybojoval Adam 

Pivoňka, třicáté páté místo obsadil Karel Hons a šedesáté třetí Filip Hrubý. Z kategorie starších 

dívek se v nejlepším světle ukázala Jitka Vondráčková, která získala čtvrté místo, na šestnáctém 

místě se umístila Tereza Zelenková, třicáté čtvrté patří Míše Marešové, čtyřicáté šesté místo 

obsadila Míša Uhrová a čtyřicáté osmé Tereza Horníková.  

Celá tato akce probíhala za deštivého chladného počasí, ale žákům to nevadilo (chtěli si 

změřit síly s plzeňskými školami). Pan učitel Pešek řekl: „ Největší atleti nám odešli, byla to tedy 

zkouška, kolik práce nás čeká přes zimní období, co všechno musíme zlepšit na Atletickou ligu, 

která by měla probíhat v květnu nebo červnu roku 2009.“ Nejnovější zprávy ovšem jsou, že 22. ZŠ je 

nejlepší v Atletické lize 2008, do níž jsou započítány body z Poháru rozhlasu (6. – 9. tříd), Jarního 

trojboje (5. tříd), a již zmiňovaného podzimního čtyřboje (6. - 9. tříd). „Proto naše škola dostane 

putovní pohár,“ pochlubila se nám paní učitelka Pompová. Všem závodníkům děkujeme, 

blahopřejeme a přejeme úspěšnost v dalších sportovních akcích. ☺  

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová 
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Exkurze Exkurze Exkurze Exkurze ––––    RakouskoRakouskoRakouskoRakousko    

 

Ve čtvrtek 18.09. 2008 se žáci 22. základní školy vydali na exkurzi do Vídně. Doprovázela je 

paní učitelka Alena Pospíšilíková a pan učitel Martin Tomik. První zastávka byla v Pelhřimově 

v Muzeu rekordů a kuriozit. V muzeu nalezneme např. největšího dřevěného kačera, ježka v kleci 

sestaveného ze stavebnice Merkur, spacák pro šest lidí, šálu 356 kilometrů dlouhou (vystaveno 

bylo jen několik metrů), největší péřovou bundu, funkční dřevěné kolo a plno dalších kuriozit. Další 

zastávka byla opět v Pelhřimově, také v proslaveném Muzeu kuriozit. Většina děl spadá do oblasti 

umění. Nejkrásnější byl obraz z těstovin od neznámého autora. Nádherná díla však nebyla jen 

z těstovin, ale např. ze sirek či z vosku.  Byla tam i vyšitá mapa Evropy – dokonce se jednalo o dílo 

muže! Žáci 22. ZŠ opět doporučují toto místo navštívit. Třetí zastávka byla v Brně v Anthroposu. Ze 

zdí na nás shlížely pravěké malby a před, se hrůzně tyčily lebky pralidí a velký mamut. Žáci a jejich 

učitelé přespali v malebném hotelu na Moravě nedaleko Velehradu. Poslední a snad i nejhezčí 

zastávka byla ve Vídni na Tutanchamonovi. Ze začátku bylo malé promítání v němčině a s titulky 

v angličtině. Tak si žáci všechny egyptské památky, jako jsou šperky a sochy či osobní věci, alespoň 

prohlédli, ale Tutanchamona neviděli, protože nesmí opustit hranice Egypta. Na závěr si žáci mohli 

koupit suvenýry, ale stěžovali si, že to bylo moc drahé. Exkurze se povedla, žáci by si chtěli akci 

zopakovat a doporučit ji všem. Tuto exkurzi ukončila dlouhá cesta zpět domů. 

 

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová 
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Týdenní poznávací zájezd po jižní MoravěTýdenní poznávací zájezd po jižní MoravěTýdenní poznávací zájezd po jižní MoravěTýdenní poznávací zájezd po jižní Moravě    

První týden o letních prázdninách se několik žáků naší školy vydalo za krásami jižní Moravy. 

Spolu s nimi cestovali krom řidičů a psa také p. uč. Pospíšilíková a p. uč. Tomik. Ubytování bylo 

zajištěno v krásném chatovém areálu Hájenka. Žáci měli o zábavu postaráno. Navštívili spoustu 

turistických míst: lázně Luhačovice, ZOO ve Zlíně, Archeoskanzen v Modré u Velehradu, 

arcibiskupský vinný sklípek a zámeckou zahradu v Kroměříži, propast Macochu a také měli 

možnost proplout Punkevními jeskyněmi. Ve volných chvílích se žáci velice dobře zabavili. Dováděli 

ve vodě, hráli na hřišti s míčem a pořádali pingpongové turnaje, do kterých se s radostí zapojili i 

dospělí, kteří si to bezvadně užívali. Samozřejmě nesměl chybět ani správný táborák s buřty, 

kytarou a zpěvem, u kterého se všichni náramně bavili. Celý tento týden proběhl bez problémů a 

konfliktů. Všichni účastníci včetně učitelů byli s výletem nadmíru spokojeni a odnesli si plno 

krásných zážitků, na které budou určitě rádi vzpomínat. 

 

Jitka Vondráčková 
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Co se ještě událo …Co se ještě událo …Co se ještě událo …Co se ještě událo …    

Nestlé LifeInLine Tour 2008 

V neděli 14.9.2008 si žáci změřili svoje síly, techniku a především rychlost v Nestlé 

LifeInLine Tour 2008 na Borských polích na tří a pětikilometrové trati. Kromě zážitků ze 

samotného závodu si jistě odnesli pěknou vzpomínku na setkání s mistryní světa v rychlobruslení 

Martinou Sáblíkovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den jazyků 2008 

Dne 26. 9. 2008 proběhl na naší škole Den 

jazyků, akce, která u nás má již svoji tradici. 

Potřetí jsme se tak připojili k celoevropskému 

projektu vyhlášenému r. 2001 Evropskou radou 

pod názvem Evropský den jazyků. Sedmé třídy se 

tento den blíže seznámily nejen s mluvou 

některých našich evropských přátel, ale dozvěděly 

se  

i základní fakta o historii, zvycích, tradicích a 

současném životě v Rusku, Maďarsku, Německu, 

Španělsku, Francii a ve Velké Británii. Ohlasy byly 

velmi příznivé. Pozadu nezůstala ani školní jídelna, která celý týden nabízela zajímavé pokrmy 

patřící k národním specialitám nejen evropské, ale i světové kuchyně. 
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VtipyVtipyVtipyVtipy    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Hyťhová, Sandra Rothová  

 

„Nováku, na vaší lavici je 7 
much. Když zabijete jednu, 
kolik jich tam zbude?“ – 
„Jedna, ta mrtvá. Ostatní 

uletí.“ 

Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho 
sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle 
domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho 
potká a ptá se. "Tak co, Pepíčku, jak se 
daří sestře?" - "Jó, to já nevím, paní 

učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie 
další dopis, tak to chvíli potrvá." 

Ptá se učitelka při zkoušení 
žáka: „Proti komu bojovali 
husité?“ Žák odpoví: „Proti 
Křižákům.“ Jiný žák se 

přihlásí a řekne k tomu: „Oni 
umí pavouci bojovat?“ 

 

Učitelka se ptá žáků: „Jak 
se jmenují organismy, které 
mohou žít na souši i na 

moři?“ 
„Námořníci“ odpovídají žáci. 

Učitel k žákovi:  
„Kde leží 
Afrika?“ 
„Na mapě.“ 

„Hruško, když jsi takový filosof, 
řekni nám, jaký je rozdíl mezi 

pohromou a neštěstím.“ 
„Prosím, kdyby například začala 
hořet škola, byla by to pohroma.  
A kdyby ji uhasili, bylo by to 

neštěstí.“ 

„Paní učitelka se ptá Pepíčka:  
Jaké je to zvíře: „je hnědé a má čtyři nohy.“  

„Pes!“ 
„No dobře, ale mohla by to být třeba i kočka.“ 

„A řekni, jakého znáš hnědého ptáka.“ 
„Orel!“  

„Dobře, ale mohl by to být i jiný pták. Třeba takový 
vrabec, ten je taky dohněda.“ 
A paní učitelko, teď vy:  

Co je to:  
„Když se to strká dovnitř, je to tvrdé a suché a když to 

jde ven, tak je to měkké a vlhké.“ 
Učitelka se neudrží a vlepí mu facku.  

Pepíček na to:  
„No to by taky mohlo být, ale jinak je to žvýkačka.“ 

Student je u zkoušky. Odpovídal dobře, ale byl 
drzý. Profesora to vytočilo a napsal tedy do 
indexu: blbec.blbec.blbec.blbec. Student se vrátil a povídá: 

„Promiňte, pane profesore, vy jste se tu podepsal, 
ale zapomněl jste mi dát známku.“ 
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Pro bystřejší mysl …Pro bystřejší mysl …Pro bystřejší mysl …Pro bystřejší mysl …    

Lehké 

 

Střední 

 

Těžké            Velmi těžké 
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