
 

4. číslo 

červen 2019 



Úvodník 

Milí spolužáci, stále slibuji konec školního roku a konečně je to tady. 

Budu se opakovat, ale jako vždy se událo mnoho zajímavých akcí. Ovšem tou 

nejzásadnější, alespoň pro deváté ročníky byly přijímací zkoušky, ze kterých 

většina šílela. Naštěstí se všichni umístili přesně tam, kam chtěli, a do konce 

roku odmítají znovu otevřít své mozkové závity. 

I přesto všechno se ale ve škole i mimo ni událo a ještě udá do konce roku 

spousta věcí. Nemyslím teď jen sportovní akce a školní výlety. Na ty se všichni 

těšíme. Po několika letech se uskutečnil zájezd žáků a učitelů do Anglie. Na 

konci května se již tradičně konala po dvou letech školní akademie. Letos nesla 

název První republika. Deváťáci se společně s osmáky podívali do Lidic a 

Terezína. O tom všem se v letošním posledním čísle dočtete, prohlédnete si 

fotografie.  

No a nebude chybět ani zábava, kterou pro vás ve všech letošních číslech chystal 

Sam Pol.  

 

Krásné léto vám všem! 

 

https://pixabay.com/cs/photos/obiln%C3%A9-pole-p%C5%A1eni%C4%8Dn%C3%A9-pole-p%C5%A1enice-195642/


Třídní písnička 7. B 

V jedné malé školičce je třída bláznivá maličce 

Je v ní dvacet žáků, dvanáct holek a osm kluků 

Lucka s Terkou dvojčata, Matěj má rád děvčata 

Dobré duše, srdce ze zlata – my jsme ale telata 

 

7. B, 7. B, 7. B (3x) 

My jsme bohové 

 

Učitelka povídá „Přátelé, neučte se tak kysele 

Vždyť je to přece veselé sedět v lavicích a psát jéjé“ 

Známky nám náš život kazí a oči nám potom slzí 

Bez brýlí si oči mařím, maminku známkami zmrazím 

 

7. B, 7. B, 7. B (3x) 

My jsme bohové 

 

Naše třída 7. B – nikoho se nevzdáme 

Holky, kluci, všichni spolu, všichni u jednoho stolu 

Při písemkách si věříme, o přestávkách řádíme 

Máme taky Fredyho – Je to hlemýžď – Nejez ho! 

 

7. B, 7. B, 7. B (3x) 

My jsme bohové 

 

(Otištěno s laskavým dovolením žáků 7. B, kteří vlastně nevěděli předem, co vytvoří . 

Nápěv je melodie písně Tři citronky.) 

 
  



Výlet do Anglie 

 

OXFORDSKÁ UNIVERZITA 

 

 

 

 

 

 

STONEHENGE 

 
 

 

 
  



LEGOLAND 

 

       

TOWER BRIDGE 

 



LONDON EYE 

 

 

 

   (FOTOGRAFIE POSKYTL MATYÁŠ PAVLÍČEK) 



Školní prostřeno 

V pátek 26. 4. 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili 

oblíbené kuchařské soutěže s názvem ,,Školní 

prostřeno“. Čtyřčlenné skupinky si pro porotu 

složené ze zástupců SRPŠ připravily tříchodové 

menu. Všem skupinkám se jídla moc povedla, a tak 

porota neměla jednoduchou úlohu. Ale nakonec 

vybrala nejlepší menu v podobě salátu s kuřecím 

masem a dresinkem jako předkrm, bramborové 

knedlíky s uzeným masem a zelím jako hlavní chod 

a dezertem - muffiny. Vítězství slavila chlapecká 

skupinka ve složení: Jakub Matějů, Matyáš Pelikán 

a Antonín Veselý. 

Antonín Veselý 

 

 

Provázení na zámku 

Pro žáky 9. tříd, kteří si chtěli vyzkoušet práci průvodců, se již tradičně naskytla 

možnost provázení na telečském zámku. Z 9. A se akce účastní: Alice Mašková, 

Martina Brychtová a Adéla Kulíková. Z 9. B to jsou: Jakub Matějů, Antonín 

Veselý, Elena Godlová, Vasil Nyisztor, Petra Janková, Lucie Císařová a Liběna 

Pokorná. Návštěvníky se svým projevem pokusíme informovat o historii 

telčského zámku a obohatit o cenné informace. Práce nás nečeká jednoduchá, 

ale my to zvládneme. Tak někdy na shledanou na zámku. 

          Antonín Veselý 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Památníky Lidice a Terezín  

aneb Putování za historií 

10. června uplyne sedmdesát sedm let ode dne, kdy nacisté vyhladili obec Lidice 

jako odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Na zahradě 

Horákova statku bylo popraveno 173 mužů, ženy a děti byly odvezeny do Kladna. 

Zde byly matky odděleny od svých dětí a odvezeny do koncentračních táborů, 

šedesát z nich se již nevrátilo. Ze sto pěti dětí se do nových Lidic vrátilo pouhých 

sedmnáct. Tato tragédie velmi zasáhla nejen naši zemi, ale takřka celý svět. 

Akademická sochařka prof. Marie Uchytilová vytvořila práv s myšlenkou na tyto 

děti Památník dětských obětí války.  

 

 

 



 

památník Lidice – za ním pohled na planinu původních Lidic 

 

    Horákův statek 

 



Malá pevnost Terezín sahá svou historií až k osobnosti Marie Terezie a Josefa II., 

kteří nechali po celé zemi vystavět několik podobných pevností na obranu před 

nepřítelem. V době druhé světové války se stal Terezín policejní věznicí gestapa. 

Vše souviselo s rozsáhlým zatýkáním nejen odbojářů, Židů, ale také vysokých 

důstojníků bývalé čs. armády. S tím souvisí také popravy, které zde probíhaly. 

Mnoho vězňů bylo ubito na terezínských dvorech. Pevnost byla pro mnohé 

z vězňů také jen „přestupnou stanicí“ před dalším transportem do vyhlazovacích 

táborů. Vězni zde byli také pracovně nasazeni.  

 

 



Věříme, že se deváťákům a osmákům exkurze líbila, že jim přiblížila a osvětlila 

válečné události. Velké poděkování patří panu PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D., 

který nás oběma objekty provedl a vše doplnil poutavým výkladem. 

      

 

   

 

                

 



Školní akademie 2019 v obrazech  

aneb Jaká byla první republika 

O krásné fotografie z letošní akademie se postaral pan Vojtěch Lojka. 

Děkujeme!  

 

     Četnictvo a sbor dobrovolných hasičů 

     Módní přehlídka 



 

Sokolský slet 

 

Osobnosti první republiky 



 

Zpěv  

 

 

Tanec  



 

Forbíny Voskovce a Wericha 

 

Prvorepublikový obchod 



 

Gastronomie 

 

Uvaděči 



 

Továrníci, obchodníci 

 

Průvodní slovo 



 

Škola 

 

 

Kulisáci a pravé ruce režie 



Čas na oddych 4 
 

Perličky ze školního prostředí: 

o Ani tahák nemám, to je hrozný, jaký jsem lajdák. 

o Mumie je mrtvola, které udělali postřiky a zabalili ji do 

hadrů. 

o Posvátné město na Arabském poloostrově je Mekeke. 

o Na tvrzích žili zemané. Byly ze dřeva. 

o Rákoska je podstatné jméno, které se nemá používat. 

o Vysavač je elektrický přístroj, který se řadí mezi savce. 

o Sopka je hora, která má nahoře díru. 

o Věty máme holé a chlupaté. 

o Měl krevní skupinu RC traktor. 

o Vegetarián nejí maso, protože je to pro něj zakázané 

ovoce. 

o Ladovy obrázky mám rád, protože z nich kouká kouzlo 

domova, zejména dětské rvačky. 

o Při školním výletě jsme zabloudili už na mapě. 

o Žákovská knížka je kniha přání a stížností na žáky. 
 

Logické hádanky: 

 

Kdo se živí zuby druhých?  (Zubař) 

Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát? 
(Písmeno M) 

Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě 
budete?(Na druhém) 

Co bylo první – kuře nebo vejce?  

(Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.) 
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