
 

 

 

 
autobus žáků 5.A 

A kdo je tato tajemná postava?Více v časopise! 

 
Také v něm najdete:reportáže 

soutěže, perličky 
hádanky, vtipy 

křížovky 
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Úvodník 
A je tu poslední číslo v tomto školním roce. Stalo se toho hodně 
po celý tento rok, ale květen a červen to jsou měsíce, kdy to prostě 
ţije. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Je to čas výletů, (8.A zamířila 
přespat dokonce do Německa), škol v přírodě (tradiční Jizerské 
hory)i exkurzí. Do toho přišla organizace dětského dne, kterou 
naše škola zvládla na jedničku a také vítězství v soutěţi 
dopravního podniku. Jenom věřím, ţe jste se nezapomněli učit a 
dokázali si vylepšit známky. A určitě víte, ţe se na naší škole 
známky rozhodně nedávají zadarmo, ale za pilnou práci, coţ je 
dobře. Ostatně tu máme i zcela nové zkušenosti od našich 
loňských deváťáků. Ale ať to je, jak to je, prostě teď se všichni 
těšíme na prázdniny, takţe celá redakce Vám přeje hezké 
prázdniny se spoustou krásných záţitků. 

 
SOUTĚŽ VE SLUŠNOSTI A AKTIVITĚ 

 

V květnu máme jasně tři nejlepší třídy, 8.B, 8.A a 6.A. Všem 

blahopřejeme a 8.B přejeme dobrou chuť. 

 
 Dlouhodobě nejúspěšnější třída 8.A se vypraví ještě v červnu za odměnu do 

Prahy na krásnou výstavu o naší Planetě Zemi v Národním museu. Doprovodí 
je i nejaktivnější jednotlivci z ostatních tříd. O návštěvě Prahy budeme 

informovat v novém čísle v novém školním roce. 
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Jak se mají naši bývalí studenti? 
 
Větu „To máte znát ze základní školy!“ slýchávám ve škole docela často... 
Strašení na základce typu „Ještě rádi budete vzpomínat na základku!“ má něco do 
sebe, ovšem není to tak hrozný skok. Pravda, učení přibyde a jakmile chybíte ve 
škole více neţ týden je toho nemálo na doučení... Také skončila moţnost tvorby 
referátu formou: článek na netu => CTR+A => CTR+C => CTRL V => tisk... :D 
Důleţité je mít vlastní názor a nebát se mluvit. Další změnou je cestování po 
škole, kaţdou hodinu se stěhovat do jiné učebny, to je celkem výkon, kdyţ máme 
na škole sto tisíc schodů...:D  
Jinak vlastnost dělat všechno na poslední chvíli mi zůstala pořád, takţe nedávno 
jsem trávila pár nocí tvorbou seminární práce na zeměpis, ale nakonec jsem na 
sebe pyšná :D Ze základky vyuţívám hlavně skvělé znalosti z angličtiny, která mě 
vţdycky bavila a baví pořád. Nemám problém z dějepisem, zemákem a 
španělštinou. Poměrně horší je to v češtině, hlavně diktáty no coment :D No a 
matyka která mi nešla nikdy a asi ani nepůjde. Pak jsou předměty kterými 
proplouvám v pohodě, ale nebaví mě. Ale jsem ráda, ţe jsem si před rokem dala 
lístek právě na obchodku, jsme super kolektiv, pohodová škola, vtipní profesoři... 
Ale uţ abych maturovala... 

:D Šárka Neuţilová, lyceum OA MB  
Jak se daří? 
Tohle je výzva! :) 
Ono se lehko řekne, že "na střední se opravdu začnu učit" nebo "už to nebudu 
flákat. Najdu si čas!" jenže když se tomu tak nestalo na základní škole, nezmění 
se to ani na střední. a už mi tahle má vada přestává i vadit, prostě vím, že se 

pořádně učit nezačnu, dokud jsem v tomhle věku. Nejhorší byl první půlrok - 
uvědomit si, že z jedniček jsou rázem trojky a i ty jsou vydřené. Co mi ale střední 
škola dala je směr - vím, co chci studovat. A právě na to se snažím zaměřit, 
protože každému nemusí jít úplně všechno a důležité je vyzdvihnout své přednosti 
a ty nedokonalosti hodit za hlavu. Asi takhle to vidím já :)" 
Monika 
 
Takţe úvodem bych řekla,ţe chodím na šperkařskou školu v Turnově. Na 
zkoušky jsem se jít nebála,bylo to v pohodě,stres ze mě opadl uţ před školou.jsou 
tu skvělí učitelé,i spoluţáci.Hlavně tu mám větší volnost,prostor a necítím se uţ 
jako prcek,kterého hlídají na kaţdém rohu.Na druhé straně si někdy vyčítám,ţe 
jsem se neučila víc na základce,někdy to prostě chybí,ale snaţím se to 
dohánět.Více úkolů,domácích prací nám ale vynahrazují různými výlety,skrze 

studium.Například ve Francii,nebo jen třeba do Prahy.Je to tu skvělý,takţe se 
určitě nebojte,nervozitu si nechte aţ na maturitu :D, 
 
Andrea Bartáková 
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A jak to dopadne, kdyţ je  domácím   úkolem na konverzaci z angličtiny napsat 
bláznivou pohádku ?  
 

 
 

              Jednoho krásného dne v pátek 
pan učitel Ondřej Pardubský učil 8.A 
konverzaci v anglickém jazyce. 
Najednou se třída zachvěla  
a na tartanovém hřišti přistál zvláštní 
objekt, který svítil. Světla zhasla a stál 
tu létající talíř. Nikdo z učitelů se odváţil 
se jít podívat co se to tady děje, jenom 
pan učitel Pardubský se šel podívat  
k talíři blíţ. Najednou se otevřely dveře a z talíře vystoupili dva zelení 
muţíčci s anténkami a řekli: 
,,Dobrý den přijeli jsme na dovolenou. Vymyslete nám nějakou zábavu 
nebo vaše škola vyletí do vzduchu„„ 
Pan učitel si nevěděl rady. Pan učitel Chňupa chtěl nabídnout 
doučování dějepisu, ale pro ufony to bylo nudné. Přiběhl sem Jakub, 
syn pana učitele Pardubského, a s ním Vítek Buďa se samopalem a 
řekl: 
,,Ihned pusťte našeho pana učitele nebo střelím„„ 
UFONI zavřeli oči a střelili ze svých pistolek a samopal se změnili v 
sendvič z KFC. Jakub neváhal a snědl ho. V tom pan učitel dostal 
nápad a řekl: 
,,Můţu vás naučit jezdit kolečkových bruslích„„   
To bylo pro ufony to pravé, přičarovali si brusle a městský stadion byl 
plný. Pan učitel byl hrdinou dne a zachránil školu před ufony. O dva dny 
později se ufoni rozloučili a odcestovali zase zpět. Pan učitel mohl 
pokračovat ve své hodině konverzace a napadlo ho, aby celý jeho 
příběh ţáci přeloţili do angličtiny. 
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     Většina ţáků sedmých tříd a několik dalších zájemců se vypravilo na 
poznávací výlet ve středních Čechách.Cestovali jsme autobusem. Naší 
první zastávkou byl Nymburk. Zde jsme viděli katovnu,prohlédli jsme si 
starobylé hradby města, velký a malý val, gotický kostel a náměstí 
Přemyslovců. 

     Poté jsme jeli do Poděbrad,kde městu 
vévodí jezdecká socha Jiřího z Poděbrad. 
Prošli jsme si lázeňskou kolonádou s 
květinovými hodinami a ochutnali jsme ze 
zdejších pramenů Poděbradku.  
Další naší zastávkou byl soutok Labe s 
Cidlinou. Zde jsme krmili suchým chlebem 
kachny.  
Dále jsme viděli v Libici nad Cidlinou 
památník Slavníkovců Radima a Vojtěcha 
a nakonec jsme si prohlédli skanzen 
lidových staveb.  
 
 
 
 
 
 

Počasí se umoudřilo a náš výlet 
s panem uč.Kamínkem, 
p.uč.Chňupou a s p.uč. Petrovou 
se nám vydařil. 
 

 
    
 

    Renča 
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     Naše třída 5.A byla také se třeťáky na škole v přírodě.Sice nám 
nepřálo počasí, ale uţili jsme si. 
     První den jsme byli na výletě , bylo to tam hezké. Jídlo (obědy a 
večeře) nechutnaly moc dobře, ale byl tam kulečník , fotbálek a hlavně 
hezké pokoje. 
     Druhý den jsme byli také na výletě- na rozhledně Černá studnice, 
která byla zrovna zavřená, tak jsme 
se na ni aspoň koukli z dálky a cestou 
jsme se ještě stavili na Bramberku. 
     Třetí den byl osmiboj  ve kterém 
byly tyto disciplíny: skákání přes 
švihadlo za 30 sec., sedy-lehy za 30 
sec., kliky za 30sec., hod brčkem, 
kličkování míčem na čas, šťouchání 
třech míčů na čas, skok hod  na cíl.  

Za osmiboj byly hezké diplomy.  
    Čtvrtý den svítilo sluníčko a šli 
jsme na rozhlednu Slovanku která 
je asi 10m vysoká. 
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Také byla stezka odvahy a ta 
vyvolala pěkný rozruch. A nakonec, 
kdyţ jsem na té stezce odvahy o 
půlnoci byl, skoro jsem se nebál a na 
konci čekala dobrá sušenka. 
 
 
     Pátý den jsme se učili jen chvíli 
(učili jsme se kaţdý den 2 hod.před 
obědem) a pak jsme si sbalili věci do 

tašek a počkali na autobus  a dojeli jsme domů. 
 

 
 

 

 
A nakonec hádanka. Ve kterých horách jsme byli na škole v přírodě? 
Správné odpovědi doneste do kabinetu přírodopisu nebo pošlete na 
adresu 8redakce@centrum.cz 
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Cesta vlakem byla 

v pohodě, nikdo se 

neztratil ani nespadl 

pod vlak. Když jsme 

vystoupili, čekala na 

nás německá paní a 

celou cestu říkala, že 

tam za 10min budeme. 

Šli jsme 40min. Holkám 

cestou upadávala 

z kufrů kolečka, takže 

jim kufry nosili 

dobrovolníci, někteří dokonce jako nájemní nosiči za euro:-).   

Areál byl pěkný. Byla tam jídelna se švédskými stoly, roubené chatky, 

basketbalové hřiště, fotbalové hřiště a pingpongové stoly.  

Pan a paní učitelka se 

pořád snažili o 

společný program, tak 

jsme měli od 6 do 8 

společenské hry. Např. 

foukání  pinpongáče 

do brány nebo různé 

zručnostní úkoly 

poslepu.  

Mohli jsme se zabavit 

i kulečníkem nebo 

stolním fotbálkem. 

Večerka byla v 10h 

takže se šlo spát okolo 

2h. Rádi pojedeme 

zase.     (Rebell) 
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A ještě telegraficky z dalšího vyletu 

Vylet 6.A  

 
Rano v 8:00 jsme vyjiţděli od školy.Jela teměř 
celá třida aţ na par děti. Byla tam pani učitelka 
Verflovou s paní učitelkou Otomanskou a 
Kučerovou. Naše prvni zastavka byl Melnik. Šli 
jsme se podivat na soutok Labe s Vltavou ale 
byl tam kanal, tak jsme si ho pletli s řekou 
(Vltavou) . 
Posleze jsme se vydali do Kostnice a tam bylo 
asi 15000 mrtvych kostlivcu(nevím to jistě) a na 
zamek, kde jsme byli provedeni.Po prohlidce 

jsme šli zpatky do autobusu 
a jeli jsme do Zelčína kde 
jsme měli vynikající -  oběd 
kuřeci řizek s kaši. 
 
Někteři se projeli na koni a 
ostatni se byli podivat do 
staje na kone a ostatni 
zviřata a tam naše cesta 
skončila a jeli jsme zpatky 
domu. 

 
(Ĝubka) 
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Anketa z blogu 

  

 
 
 

 
Najdi šest rozdílů. Správné odpovědi doneste do kabinetu přírodopisu nebo 

pošlete na adresu 8redakce@centrum.cz 
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A coţ takhle kříţovka od Vlkodlaka? 
Správné odpovědi doneste do kabinetu přírodopisu nebo pošlete na adresu 
8redakce@centrum.cz 

 
Můţete nám také poslat název zvířete, které 
Pučálkovic ….. představuje a ve kterém ţije 
světadíle ve skutečnosti 

         MÍSTNOST 

         NEMOC PRŮDUŠEK 

         PUČÁLKOVIC…. 

         POVRCH POUŠTĚ 

         HODNĚ 

         1. ČSSR KOSMONAUT 

         IRON 

  X           XXXXXX 

        NEJSLADŠÍ NA SVĚTĚ 

        PŘEMYSL 

        JMÉNO 18.8 

        JODOVÁ TINKTURA 

        ČÁST POSTELE 

  X           XXXXXX 

        OZDOBA VLASŮ 

        CESTIČKA 

        MALÁ SKÁLA 

        DROBNĚ ANNA 

        VZNÁŠETI SE 

  X             

         DEN 1.4 

         OPAK LEVÁ 

         DEN V TÝDNU 

         ZASETÉ OBILÍ NA PODZIM 

         ŢENSKÉ JMÉNO Z ORDINACE V RŮŢOVÍ ZAHRADĚ 

         UMĚTI 

         CHEMICKÝ PRVEK Zn 

         UČEBNICE 

         VAK 

                
  
          NÁPOVĚDA: AJATIN, OKENA  
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PERLIČKY 
 
Rak má 1 pár klepetadel 
 
nové názvy pro škrkavku: škvrkavka, vrnivka, štacbabka 
 
Blechi se ţyvý naší krvý. 
 
penál anglicky: penal kase (pencil case) 
 
místo, kde se vaří pivo - pihovary 
 
Bourec morušový se vyzvrací a je z toho látka. 

 
 
 

Vymaluj si omalovánku  
Jestli si chceš zasoutěţit, vymysli, co si asi v duchu říká kocour Garfield 
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vtipy o prázdninách 
Maminka odvádí ţáčka od školy a říká:  
„No vidíš, co děláš, já nepochopím, jak jsi mohl zapomenout na to, ţe 
uţ jsou prázdniny!“ 

Učitel si o prázdninách přivydělává jako výčepní v jedné z hospod:  
„Chlapi, jestli mi budete do toho čepování kecat, tak vás rozsadím.“ 

Stojí Pepíček na poli a vedle něj stojí stará paní a říká:  
„To je hezká barva, viď?“ Dívá se přitom, jak zapadá slunce.  
Pepíček nato: „Hurá, hurá hoří škola. Budou prázdniny!“ 

“Co ses dneska naučil ve fyzice, Honzíku?”  
“Ţe věci se teplem roztahují a zimou stahují.”  
“A můţeš uvést nějaký příklad?”  
“Jistě, třeba prázdniny – v létě jsou delší a v zimě kratší ..” 

V poušti  …Člověk se plazí po poušti z posledních sil a najednou vidí 
studnu. Zařve: „Vooodaaa!!!“ Ze studny se ozve: „Kdeee???“ 

"Kdyţ mi dáš peníze na dovolenou u moře, budu tam myslet jen a jen 
na tebe!" "Hele, a nemohla bys myslet jen a jen na to moře doma?" 

Na potápějící se lodi přiběhne zděšený pasaţér ke kapitánovi a silně s 
ním lomcuje. Při tom se ho ptá: „Jak daleko je nejbliţší pevnina?” 
Kapitán mu odpovídá: „Dvě míle.” 
„Ano? To je přece úţasné! A kterým směrem?” 
„Směrem dolů!” 

Teplá letní noc. Tři trampové leţí ve spacácích pod širým nebem a 
pozorují noční oblohu. Ticho náhle přeruší hlas prvního trampa: 
„Podívejte, velký vůz. To je krása, co?” 
„Ano, to je přímo nadpozemské,” zašeptá druhý. 
A zatímco první dva zasněně zírají do tmy, třetí vyskočí a křičí: „Tak uţ 
konečně utečte, nebo vás ten náklaďák přejede!” 
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A kam se na prázdniny chystáte Vy? napište nám reportáţ, pošlete 
třeba obrázek nebo fotku. Nejhezčí příspěvky uveřejníme, vylosovaný 
odměníme!  

 

Příspěvky doneste do kabinetu přírodopisu nebo pošlete na adresu 

8redakce@centrum.cz 

POZOR POZOR !!! 

 Nezapomeň, ţe zase budeme hledat zase v září další přispěvatele, ať 
uţ článečků, reportáţí, básničky, povídky, obrázky, kříţovky, vtípky, no 

prostě všechno, co ke správnému časopisu  od vás pro vás patří  
TĚŠÍME SE I NA TEBE !!! 

Dále  děkujeme všem, kteří se na vydávání časopisu spolupodíleli,  

ať uţ jde o práci novinářskou, grafickou, vytisknutí, sešití i prodej 
časopisů. 

 

Toto číslo dali dohromady Renata Nováková, Tomáš Vlček, Lúbica 
Kolesárová, Jakub Pardubský, Vít Pardubský, Šárka Neuţilová, Andrea 
Bartáková, Monika Picková a šéfredaktoři Simona a Ondřej Pardubští 

HEZKÉ PRÁÁÁÁZDNINY !!!!!!  


