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 Autor titulní stránky: Alex Aouf 

 

Úvod 

Vážení čtenáři, 

v roce 2005 jsem byla zakladatelkou tohoto 

časopisu. První čísla jsem psala tak trochu na 

koleně s nahodilými přispěvateli, postupem 

času Záškoláka vydávaly školní redakční rady. 

Některé byly plné pohotových a akčních žáků, 

některé jsem musela do práce trochu 

postrkovat, ale neformální spolupráce mimo 

výuku byla vždy inspirativní a zábavná. Naším 

největším úspěchem bylo umístění v krajském 

kole soutěže školních časopisů, odkud jsme si 

odvezli 1. místo za hodnocení obsahu našeho 

časopisu. Ale říká se, že v nejlepším se má 

přestat. Předávám proto štafetu v rámci 

generační výměny a přeju: Ať se daří!     

Děkuji věrným spolupracovníkům z učitelského 

sboru, kteří nikdy neodmítli žádost o zprávu nebo 

komentář, což byli všichni. 

 

Redakční radě jsem dávala nejširší prostor 

pro vyjádření vlastních postojů, ale do tohoto  

čísla jsem vpašovala krátké poznámky Mýma 

očima.                           

                                          Miloslava Vaňková  

    

Tak už se to blíží, poslední  konec  školního 

roku na naší milované škole. Chtěl bych 

poděkovat za sebe i za celou redakční radu 

našim věrným čtenářům, kteří to zase rok 

vydrželi. Ale konce se neobejdou bez něčeho 

smutného, část redakční rady z 9.A vám už 

asi nebude moct přinášet skvělé články a 

postřehy do našeho skvělého časopisu. 

Ačkoliv k tomu byli lehce donuceni nátlakem, 

vždy se dostavila radost z dobře odvedené 

práce.                                     

                                                Matouš Pražák 
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Zabijáci času 

Každý z nás si určitě už jednou sednul za počítač a zapnul tam nějakou hru a najednou plynul čas mnohem rychleji, 

než by tomu bylo při učení na zítřejší písemku. Začíná to nevinně, člověk si řekne: „Dobře, pár minut mě nezabije…“  

a nakonec  se z minut stanou hodiny. Většina z nás tento pocit minimálně jednou už zažila. Minecraft, LOL, Counter 

Strike, World of Tanks – tyto hry se na naší škole umístily na nejslunnějších místech naší ankety. O nejhranějších 

hrách vám přinášíme recenze. 

League of Legends = (LOL)  

Hra, které od vás dostala nejvíc bodů, je gigantem mezi MOBA hrami. Co je MOBA hra? Taková, kde jsou dvě 

základny, tři lajny (cesty), deset hrdinů, miniony (jednotky ovládané počítačem) a jeden hlavní Boss- velké monstrum. 

Když ho zabijete, získáte patřičně velký bonus pro váš tým.  

Grafické zpracování hry.  Pokud jste fandy animované až kreslené grafiky, najdete v této hře zalíbení. Pokud ne, 

přejdete spíš ke hře DOTA2 ( Defence  of the Artemis 2). 

Hratelnost a ovladatelnost.  Hratelnost je jednoduchá, za pomocí tlačítek Q,W,E,R,D,F ovládáte vaši  postavu. Až 

budete pokročilejšími hráči, můžete zapnout tzv. SmartCast, což je funkce, kterou snížíte počet kliknutí za sekundu a 

to vám pomůže efektivněji odstranit protihráče. 

Realita? Ne, díky! Pokud hledáte věci reálné, nehledejte pod titulem League of Legends. Tato hra vám spíše nabídne 

dvojitou porci efektů a výbuchů vašich magických předmětů.  

Team (týmová hra). Tato hra je plná multiplayerových prvků, pokud jste s vašimi kamarády na teamspeaku atd., tak 

určitě neváhejte je přivést na tuto hru, a když vás bude pět, tak si založte tým a hrajte všichni. A pokud by vám to 

fakt šlo, tak můžete jet také na turnaje. 

Závěrečné hodnocení hry:  Abych tuto hru shrnul, tak se jedná o hru, která je mně asi ze všech uvedených her 

nejbližší a dle mého i nejzajímavější.  Hodnotím  9/10 z bodů možných. 

                                                                                                                                                                               Michael Myška, 7.B 

 

Jak v 5. A., tak i v 5. B. vyhrála hra Minecraft. 
V 6. A. zvítězila World of Tanks. 
V 7. A. jednoznačně překonala všechny hra LOL. 
V 7. B. zvítězila hra World of Tanks. 
V 8. A. vede zabijácká hra Counter -Strike. 
9. A. hry nepodporuje.(odpověděli  pouze dva respondenti ) 
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JEDEN SVĚT 2014 
V březnu probíhal v Mladé Boleslavi celotýdenní festival dokumentárních filmů Jeden svět, který je především o 

lidských právech. Stejně jako loni se některé 

třídy naší školy zúčastnily projekcí tohoto 

festivalu. A to je moc dobře. Měli jsme možnost 

zhlédnout zajímavé příběhy z různých koutů 

světa, mohli jsme o problému, který se 

v dokumentu řešil, diskutovat s odborníky, kteří 

provázeli vždy projekce tohoto festivalu. A teď 

si představte, že nás oslovili z Ekumenické 

akademie Praha, abychom se na jedné takové 

projekci podíleli v roli pomocníků pro 

moderátorku, v roli odborníků, kteří mohou 

odpovídat na případné dotazy diváků. A kdo byli 

tito diváci? Středoškoláci! O čem byl ten den 

dokument? O podezřelé čokoládě, o dětské 

práci na kakaových plantážích, o čokoládovém 

průmyslu. Tedy trému jsme měli, a jakou! 

Připravili jsme si dotazy na téma fair trade, připravili jsme 

si prezentaci o fair trade na naší škole a vyrazili. A jak to dopadlo? Světe zboř se, báječně. 

V sále se nahromadila po náročném dokumentu pohodová atmosféra, tréma opadla, předávali jsme si mikrofon, 

ptali se, odpovídali, prodali jsme 26 férových čokoládových tyčinek z naší klubkavárny. Fértrejďáci byli prostě 

skvělí a ti obávaní středoškoláci v sále taky.  

Odvahu účastnit se besedy k filmu Podezřelá čokoláda měli Jirka a Nikča Bednářovi, Káťa Kanalášová, Bára 

Holejšovská, Anička Hulínová, Lucka Škvrnová, Kája Švancarová. 

Díky za takové okamžiky…děcka, byla jsem na Vás moc pyšná! 
 

SOUTĚŽ FÉRTREJĎÁKŮ VE ŠKOLNÍM ČASOPISE 

 

V posledním čísle Záškoláka jsme pro první stupeň připravili soutěž o férovou čokoládovou tyčinku. Soutěžících se sice 

nezúčastnilo mnoho, ale pevně doufáme, že příště se mnozí z vás 

přidají.   

Férovou odměnu si zasloužili: 

Štěpán Rozsypal – 3.B 
Veronika Repšová –3.B 

Martin Repš – 3.B 
Aneta Škvrnová – 4.A 
Anna Pražáková – 5.A 

…přidali se ještě chlapci z druhého stupně, zřejmě si nepřesně 

pročetli, pro koho je soutěž určená. Vzhledem k nízkému počtu 

soutěžících a s přihlédnutím k velmi pečlivým výkonům, jsme 

Jaromíra Kučeru a Romana Javoru ze 7. A také odměnili.  

                                     Eva Pražáková 
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Co jsme pro vás připravili aneb Naši hosté 
Modeling 

V pondělí 17. března nás  ve škole navštívila půvabná a úspěšná modelka Iva 

Nezavdalová. Modelingem se zabývá osm let, nejprve fotila pro Elite Model, ale později 

si ji začali vybírat také další a známější značky jako H&M, Kenvelo a různé modní 

časopisy. Díky své kariéře procestovala mnoho států, a dokonce světadílů, kde 

podstoupila značně  náročné castingy.  Iva nám také prozradila s jakými druhy focení se 

v modelingu můžeme setkat a nakonec nezapomněla dodat  jak moc se těší na své 

nadcházející dvouměsíční focení v oblíbeném Miláně. Ivo, přejeme ti hodně štěstí a 

úspěchů v modelingové kariéře a také u státnic.                                                                                                                                                              

Nikola Bednářová, 8.A 

 

Kluci přítomní při besedě dodávají: Chtěli jsme také napsat reportáž, ale nemohli jsme se 
soustředit, jelikož slečna Iva plně zaujala naše oči, tudíž jsme nic jiného nevnímali. 
                                                                                                                 Jan Stehlík, Martin Krejcar, 8. A 

Mýma očima: Trochu jsem si představovala jednodušší blondýnu, která se bude 
pohupovat v bocích, špulit pusinku a na dotazy odpovídat stylem: „No tak jistě.“ 
Nekonalo se. Hezká, ale i inteligentní studentka měla připravenou zajímavou prezentaci, 
umí anglicky a francouzsky a v modelingu nevidí pupek světa, proto se po studiích se 
chystá na civilní zaměstnání. Nejvíc ale  vyrazila dech Veronice Klímové, když na dotaz: 
„Hádáte se někdy se sestrou?“ odpověděla: „Ne, my se máme rády.“                                     naše modelky 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Rallye Paříž – Dakar                                                                                  

Na začátku dubna se ve škole konala beseda s panem Vonšovským, účastníkem závodu Rallye Paříž – Dakar. 

Pan Vonšovský jel za Liaz, který už neexistuje, a je to asi škoda. Protože se chtěli reprezentovat, přihlásili se na tento 

obtížný závod. Ale auta si museli upravit a připravit zaměstnanci sami. Pan Vonšovský jel celkem pětkrát, hned při 

prvním závodě se těžce zranil, když jeho auto přeletělo dunu. 

a při dopadu se rozpůlilo. Závodníci přežili, ale těžce se zranili a závod pro ně skončil. Ale nevzdali se a za rok se 

zúčastnili dalšího závodu, i když tomu nikdo nevěřil. Celkem jeli pětkrát, nikdy nevyhráli, ale jen závod dokončit bylo 

velkým vítězstvím. Jezdili také trialy, což je sjíždění extrémně náročných terénů, třeba lomů apod. 

Na přednášku jsem se těšil, protože bych někdy také chtěl závodit, 

případně bych si dal i Dakar, i když na motorce.   

                                                          

André Križanec, 7. B 

Mýma očima: Obdivuju nadprůměrné činy. Postavit si závodní kamion, 

absolvovat s ním skok do dálky, léčit se se zraněnou páteří a znovu se 

ještě dokonce 4x postavit na start rozhodně není tuctovým 

rozhodnutím člověka bez vůle a odvahy. Místy šlo o život. Tak na to, 

André, mysli, než se za pár let přihlásíš.    

       

                                                                   Autor kresby: Jan Hroch, 7. B 
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Čím jste chtěli být, když jste byli opravdu malí? 
 
Kluci určitě popelářem nebo hasičem a holky letuškami nebo modelkami. Chtěli jsme 
vám jejich povolání přiblížit, proto jsme se za hasiči vydali do boleslavského 
Hasičského záchranného sboru a z modelek jsme na besedu přilákali Ivu 
Nezavdalovou, sestru naší paní učitelky Kateřiny. 
 

V hasičárně  
Prováděl nás Karel, příjmení neprozradil. 
Hasiči nás velmi překvapili, byli velice vstřícní a milí, provedli nás po celé 
hasičské stanici a pověděli nám pár zajímavostí. Ukázali nám svá vozidla, mezi 
nimiž byl i autobus, který vlastně skoro nevyužili, ale i jejich zajímává 
technika, se kterou vyjíždějí několikrát denně. Na naše dotazy nám sdělili, že 
pro práci hasiče musíte mít maturitu a musíte projít fyzickými i psychickými 
testy. Testy se musí po roce opakovat a každý den se povinně cvičí 2 hodiny 
v posilovně, kterou nám také ukázali. Největším zážitkem však bylo 
předvedení jejich vysouvacího žebříku, před námi ho vysunuli do výšky 36 
metrů.  Z našeho dolního pohledu vypadali hasiči na plošině jako mravenci.  
Pár zajímavostí o mladoboleslavských hasičích: Nemají ve sboru ženy, oblečení si 
sami perou v hasičárně, jsou to téměř profesionální florbalisti, protože na turnajích 
pravidelně vyhrávají.                                          Alex Aouf, Honza Hroch 
 
Mýma očima: Každá dívka by si přála, aby ji pan Karel zachraňoval z plamenů. Urostlý 
sportovec, lezec = specialista pro výšky, poutavě vyprávějící. A když se rozhodl ukázat nám 
vysunutý žebřík, nemalá část výpravy mu lehla k nohám. Viděli jste někdy se sepjatýma 
rukama prosit Dominika Salače a Radka Urbana?  

 

Rozhovor s hasičem 
Jednoho z hasičů, jménem Karel, jsme se zeptali na pár otázek… 
Kolik vám je let? 
„Třicet šest.“ 
Chtěl jste být v dětství hasičem? 
„Ano, jen hasičem.“ 
Jak dlouho ve sboru pracujete? 
„Pět let.“ 
Kolik vás ve sboru pracuje? 
„Dvanáct na každé ze tří směn.“ 
Jsou u vás ve sboru nějaké ženy? 
„Ne.“ 
Kolik kilogramů váží vaše výstroj? 
„I s dýchacím přístrojem asi dvacet kilogramů.“ 
K jakým událostem vyjíždíte a jak často? 
„Většinou k dopravním nehodám, vyjíždíme každý den, přes sedm set výjezdů 
ročně.“ 
Za jak dlouho musíte být u zásahu? 
„Vyjet do dvou minut, na místě do dvaceti minut.“ 
Šlo vám někdy o život? 
„O život jde často, akutně ale ne.“ 
Co považujete za nejvážnější případ, u kterého jste zasahoval? 
„Ošklivé autonehody, kde je smrt.“ 
Měl jste někdy strach? 
„Strach nemám, ale hasič musí mít patřičný respekt.“                                                     Autor kresby: Marek Loup, 6. A 
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Jak se slaví Velikonoce  

Střední Čechy 

U nás se chodí řehtat. Mají chodit jen kluci, ale ve Vinci 
je jich málo, tak chodí i holky. Začíná se ve čtvrtek 
odpoledne, kdy prý odlétají zvony do Říma      
– právě kvůli tomu se řehtá. Řehtá se pak  i navečer, 
ale nejnáročnější to je v pátek, kdy se řehtá ráno, a 
to poprvé v 5 hodin, pak v poledne i večer.  V sobotu 
už chodí pouze „páni“, nesou vyzdobenou bránu, 
odříkají modlitbu a vyberou peníze. Ty si potom 
všichni řehtači rozdělí a musím říct, že Vinečtí jsou 
docela štědří. Vybereme hodně. 
V pondělí se chodí hodovat s pomlázkou, každý musí umět 

nějakou velikonoční hodovačku a dostane malované 
vajíčko, balíček sladkostí nebo jinou dobrotu. Než 
obejdu vesnici, musím se stavit doma vysypávat, 
protože košík je brzo plný. 
     Vladimír Štecha, 7. A 

Slovensko 

Na Slovensku chlapci dívky polévají vodou, a to 

studenou třeba přímo z kbelíku. Není to nic 

příjemného, když vás vytáhnou z postele a zlijí vás 

třeba z vodovodní hadice. Starší paní, které by tento krutý zvyk nemusely 

přežít, jsou polévány voňavkou, dokonce se prodávají speciální velikonoční voňavky.  Kluci 

si za to odnášejí vajíčka a výslužku, ti větší panáka a podle toho vypadají. 

                      Mária Brynychová, 9.A 

Mýma očima:  

Tradice se sice mají dodržovat, ale neexistovaly svátky, které bych nenáviděla víc. Nikdy 

jsem nevěděla, jak se tvářit: nechat se šlehat a ještě se příjemně usmívat a dotyčného 

podarovat vajíčkem? Jak pozoruju emancipované mladé dámy, nebudou prožívat tento zvyk 

se správným nasazením.  A protože  ženy udávají společenský tón stále častěji, asi bude brzy 

po tradici.                                    
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Naši mazlíčci (seriál na pokračování) 

KOČKA: U tohoto zvířátka je to hodně o povaze. „Hodnou“ 

kočku vychováte v klidu a nechá se i hodně mazlit. Ten horší 

typ koček se jakžtakž ochočí, ale nepočítejte s tím, že 

bude přítulná. U kocourků je také důležité, jestli jsou 

vykastrovaní – kastrovaný kocourek bude určitě klidnější, 

mazlivější, a lépe se vychová. Kočky jsou čistotná zvířata, 

a zápach není tak hrozný – kočičky „chodí na bedýnku“ 

nebo jsou částečně venku- například náš kocour Drobek sice 

 

                                                                                       Johana Rejmonová, 8. A  

Oponentura: Z vlastních zkušeností musím oponovat. Máme doma dvě kočky a 

sice chodí na kočičí záchod a zahrabávají za sebou, ale jejich zápach je 

příšerný, nejde dlouho odstranit a mezitím jde na záchod druhá kočka a zápach 

je tu znovu.  

                                                                                                                    Jan Hroch, 7. B 

MORČE: Velice roztomilé, ale trochu 

hlučné zvířátko. Je náročnější na 

výchovu, protože je plaché, ale když 

se dobře ochočí, tak to může být 

mazel. Většinou uslyšíte, že mají lidé 

morče doma v kleci, ale kdybyste 

náhodou byli alergici, tak může být i venku- 

ale pozor na zimu. Zase dám jeden příklad z praxe naší 

„domácí minizoo“. Když si sestra přinesla o prázdninách morčátko 

domů, nebyl s ním žádný problém- s králíkem, se kterým je v králíkárně, se 

sneslo dobře (až na samici, která ho nemohla snést, takže jsme ho dali k 

samečkovi a s ním jsou kamarádi), ale strašně pískalo. Jakmile jsme otevřeli 

dveře, začalo strašně nahlas „řvát“. Nám to sice nevadilo, ale sousedi a náš 

kocour s tím asi moc spokojení nebyli…  Nicméně tato „ťuťu“ zvířátka patří v 

Peru mezi nejoblíbenější pochoutky- jejich maso prý připomíná chuť mezi 

králíkem a kuřetem!!!                                                     Johana Rejmonová, 8. A  

 Autorky kreseb: Tereza Pekárková, 6. A (kočka), Kateřina Šelemberková, 5. B (morče)                                                                         
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Z naší tvorby 

HADÍ VÁLKA 

(na motivy řeckých bájí) 

Vojtěch Lohniský, 6. A 

Ve městě Aistraii vládl král Xenofilius. Měl dva syny. Když král 

zemřel, ujal se vlády starší Hex. Mladší Nexus se vydal do 

světa na zkušenou a Hex se oženil s mladou dívkou Kélií. 

Jednou v noci však Hexe popadlo šílenství. Vyhnal z Aistraie 

Kélii i novorozeného syna Fenykla. Mladá Kélie se usadila 

v jeskyni, kde rozdělala oheň a Fenykla položila na hromádku listí. Tu 

se však k chlapcově přírodní kolébce připlazili dva hadi. Kélie ze strachu o 

novorozeně hodila po hadech kamenem. Jeden had na místě zemřel, ale druhý se odplazil 

k hadímu králi. Za trest svolal hadí král všechny hady na válečnou výpravu proti lidskému městu Aistraii. 

Zatím šílený Hex utekl do lesa, kde potkal moudrou Pýthii, kněžku a věštkyni.  Ta ho  vyléčila z šílenství a předpověděla 

mu hrdinské činy.  Hex se vrátil do rodného města, kde hadi oblehli Aistraii. Král nechtěl, aby bylo město zničeno, a proto vykřikl: 

„Netrestejte město, nabízím vám oběť za to, že město zůstane stát.“ Hadi se chvíli radili a poté odpověděli: „Chceš-li zachovat 

město, tak budeme muset zajmout tebe.“ Hex dlouho přemýšlel a nakonec svolil. Dal ihned poslat pro bratra Nexe (někdo musí 

zaplnit prázdný trůn), a sám se nechal hady odvést do skal. Od té doby ho už nikdo neviděl a nikdo o něm nic neví, ale všichni o 

něm mluvili jako o hrdinovi, který zachránil město před zkázou…   Vojtěch Lohniský, 6. A 

 

O žirafě a slonu 
(bajka) 
Byla jedna žirafa a měla za kamaráda slona. Hráli si spolu 
a smáli se spolu. Ale jednou šla kolem opice, podívala se 
na slona a vyprskla:  „Žirafo, ty se s ním kamarádíš? 
S takovou obludou?“  A smála se, až se za břicho 
popadala. Žirafa o tom, co jí opice řekla, začala 
přemýšlet. V duchu si řekla, že fakt ten slon vypadá 
strašně. A druhý den ráno se vypravila za slonem. Slon byl rád, těšil se na legraci. 
Ale žirafa ho zpražila: „S takovým tlusťochem já se kamarádit nebudu.“ A 
namyšleně odešla. Ale protože byl slon její jediný kamarád, tak zůstala sama a 
bylo jí dost smutno. 
ponaučení:  
Nesuď knihu podle obalu, nesuď zvíře (i člověka) podle vzhledu.   

Kryštof Fišer, 6. A 

O myši a vlku 
(bajka) 
Myš zlobila vlka, ale vždy, když se vlk ohnal, aby ji chňapl, schovala se 
drzá myš do stromu. 
jednou myš znovu vlka provokovala. Vlk si ale usmyslel, že na ni před 
stromem počká. Hladová myš po dvou dnech vyběhla ven. Vlk po ní 
chňapl a zabil ji. Teď už ho nikdo neštval... 
Dvojité ponaučení: 
S trpělivostí nejdál dojdeš. 
Provokovat se nevyplácí.                        Zbyněk Dujsík, Vojta Lohniský, 6.A 
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Úspěchy 

 Jan Hroch – desáté místo v okresním kole Matematické olympiády. (Tomu klukovi – 

členu redakční rady -  jde všechno. Někdy sice trpí samomluvou, ale to přetlak inteligence musí ven. 
Příště ovšem prosíme umístění na bednu). 

 

 Marie Brynychová – také desáté místo v okresním kole Chemické olympiády. Před ní 
byli pouze studenti gymnázií a dva žáci z 2. základní školy. 
 

 

 Několik žáků naší školy se v tomto roce zapojilo do soutěže Pohár vědy, v letošním roce s názvem Kvark 
2014. Tři týmy se pravidelně scházely ve volném čase: Ďáblíci (Luboš Behul, Matěj Šturma, Štěpán Špička, 
Vojta Černý, Vojta Hoffman), Šílenci z pětky (Štěpán Rozsypal, Šimon Fišer, Jana Kuchárová, Vendula 
Špičková, Jan Ruml, Mirek Vopršal), Airosoftmasters (Jan Hroch, Lukáš Ruml, Eva Svárovská, Jakub Šolc, 
André Križanec, Michal Myška, Míša Pavlanská). Týmy plní již čtvrtý (a poslední) úkol, nyní na téma vodní a 
větrné elektrárny. Každý úkol se skládal ze tří částí: kreativita (logo, pokřik, návrh trička, název soutěže pro 
další ročník), teorie a výzkum a nakonec praktická část, kdy vyráběli model dalekohledu, kompasu, 
hodiny (vodní, svíčkové apod.). Vyhodnocení proběhne během května a finále soutěže se bude konat 

v červnu v Nymburce. Držte jim všem palce!!! 

 Paní učitelka Špičková napsala špičkový projekt s názvem Sestavíš, pochopíš, zapamatuješ. 
Díky němu jsme získali grant na zakoupení edukačních sad elektronických stavebnic Merkur především pro 

žáky 8. a 9. ročníků. Grantové řízení vyhlásila Škoda Auto pro popularizaci vědy. Na nákupu pomůcek se bude 

finančně podílet i Unie rodičů a naše škola. 

Kde jsme byli 

Exkurze Terezín 

Letošní exkurze třídy 9.A do Terezína byla o něco jiná, než v letošních ročnících. První změnou byla účast, 

kdy se zúčastnilo 14 statečných. Další novinkou byla adrenalinová složka, protože jsme stíhali přestupy na 

vlak jen tak tak, nakonec se nám poslední vlak ujel, v důsledku toho třída nestihla celý program a napsala 

stížnost na ČD. Samotné město bylo velmi tiché, dalo by se říct dokonce i ponuré. Aby také ne, když ani ne 

před 70ti lety sloužilo jako židovská „přestupná stanice“ pro odjezd  na východ, do Osvětimi – do plynu. 

Samotné ghetto ale nebylo nic oproti Mále terezínské pevnosti. Ta byla velmi depresivní, stačilo jenom 

pomyšlení, že zde relativně nedávno ještě umírali Židé krutým způsobem. Závěrem – exkurze byla zajímavá 

a byly jsme rádi, že se naše třída mohla podívat do míst, kam jako normální návštěvník často nevstoupíte.                                                                                        

Matouš Pražák, 9.A 

Kam pojedeme 
Hurá na Paříž! 

slovníček: 
 

Dobrý den.   Bonjour. /bonžúr/ 

Ahoj!    Salut! /salí/ 

Na shledanou.   Au revoir. /órevuár/ 

Děkuji.   Merci. /mersi/ 

Prosím.   Je vous en prie. /ževuzánprí/ - odpověď na děkuji 

    S´il vous plait. /silvuplé/ - pobídka 

Nerozumím.   Je ne comprends pas. /ž n komprád pa/ 

Slovníček zpracovala naše školní polyglotka pí učitelka Pražáková. (A najděte si, kdo je polyglot). 
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Aktuality 

Férová snídaně se koná v sobotu 10. 5. od 10.00 h. 

v Havelském parku. Je to piknikový happening na podporu 

fair trade. S sebou fair trade čaj nebo kávu a třeba 

chleba namazaný domácí zavařeninou. Naše 

fértrejďačka Anička Marková tam bude hrát na kytaru. 
 

Atletický čtyřboj – je atletickou soutěží, 

zajímavou tím, že jeden sportovec musí být 

všestranný a absolvovat všechny disciplíny, tedy 

krátký a dlouhý běh, hod a skok, který 

z nominovaných to bude? 

Nominace (starší chlapci): M. Krejcar, M. Stehlík, O. Karli, 

E. , J. Hendrych 

 
Kdyby se náhodou nedařilo, reputaci si napravíme na Poháru Českého rozhlasu, což je 

soutěž družstev 

 

Na sportovní kurz pro osmáky  (2.–6. 6.) se osmáků přihlásilo málo, proto  počet 

doplňují šesťáci. 

 

Výprava do Paříže se nebezpečně blíží, 7. 5. bude další schůzka, kde se dozvíte další 

informace. Ale Eiffelovka je otevřená, poplašné zprávy nebrat. 

Chystáme se na Pohár Čs. rozhlasu = atletická soutěž družstev ve dnech 

 

Klub mladých diváků bude ve své činnosti pokračovat i v příštím školním roce, pokud 

se přihlásí dostatečný počet zájemců. Výpravy za kulturními zážitky do různých pražských 

divadel (4krát za školní rok) povedou paní učitelka Ludvíková a Musilová. 

Předplatné: 430 Kč + jízdné 

Hlásit se můžete již teď.  

 
Našeptávač (kdybyste náhodou nevěděli…) 
 

Casting –   výběr modelů či herců pro určitou zakázku, kteří splňují požadovaná   

                 kritéria 

Grant –     finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný  

                 projekt 

Polyglot – člověk ovládající mnoho cizích jazyků 

                                                 Autorka kresby: Zuzana Langerová, 7. A 
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Stránka pro nejmenší 
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