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- Anketa s prvními třídami  

- Dravci 

- Rozhovor s p.uč. Burdovou  

 

Rozhovor s p.uč. Ivanou Burdovou 
Zeptaly  jsme se na pár otázek paní učitelky Ivany Burdové. 

 

1)Jak se vám líbí  na naší škole? 

Líbí se mi tady hodně, jsem tu spokojená. 

2)Jaké třídy vyučujete? 

Vyučuji třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B a 7.C. 

3)Vaše nejtišší  a nejhlučnější třída? 

Nejhlučnější třída je asi 6.B a nejtišší je  6.A.   

 

A nyní přejdeme do soukromí. 

 

4)Kolik vám je let? 

Je mi 24 a v květnu mi bude 25 let. 

5)Máte nějaké sourozence? 

Mám bratra. Jmenuje se Antonín. Pracuje jako masér v jihlavské nemocnici. 

6)Máte přítele/manžela? 

Mám přítele, který pochází ze Slovenska. Chodíme spolu už 4 roky, jmenuje se Marek 

a má 2 sestry. 

7)Máte děti? 

Jsem zatím bezdětná. 

8)Kouříte?Ale po pravdě! 

Jenom příležitostně. 

9)Jaké jsou vaše hobby? 

Vycházky se psem do přírody, plavání, péče o dítě, kino, kulturní akce. 

 

A ještě otázka na závěr.                                     

                                                              
10)Jste pro legalizaci marihuany? 

Pokud lidem pomáhá tak ano, ale jinak ne. 

 

 

Tak to je vše o paní učitelce 

Ivaně Burdové. 
                                                                                  Prcek a Kaka Dudua  
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 Dne 2.10.2006 v dopoledních hodinách se na hřišti Sk Telč 

uskutečnila přehlídka dravců.  

K vidění zde byli nejen dravci z našich klimatických podmínek, ale i 

z cizích zemí. 

 Tato přehlídka dravců se mi líbila, ale neměli to moc dobře rozvržené. 

Podle mého názoru jsou taky docela trapní s tím rozdáváním pexesa za 

správnou odpověď. No, uznejte. Dokážete si představit třeba takové 

deváťáky, jak si hrají…??!! Já tedy rozhodně ne. 

 Zde jsou ukázky některých dravců: 

 

        
 

           

 Čahoj 

 
Tuto anketu jsem udělala, protože si myslím, že by vás mohl zajímat názor našich 

nejmladších spolužáků a zároveň si můžete porovnat jejich odpovědi se svými, kdyby vám 

bylo tolik let jako jim. 

Zeptala jsem se letošních žáčků 1. tříd (39) na 3 následující otázky: 
Jak se ti líbí ve škole?           Jaký předmět tě nejvíce baví?        Našel(a) sis ve škole 

                                                                               nové kamarády? 

a) moc se mi tu líbí   - 25         a) Čj   - 6      d) Vv   - 1             a) ano, hodně    - 31 

b) chodím sem rád/a  - 10        b) M   - 11      e) Tv   - 18           b) ano, ale jenom    

                                     c) Prv  - 1       f) Pč   - 2                málo           - 7 

c) radši bych byl/a                                                          c) své kamarády 

   ve školce            - 4                                                      jsem už znal(a)   

                                                                                  dříve            - 1 

d) nelíbí se mi tu      - 0                                                   d) ne, nenašel(a) - 0 

 

 

Všichni dotázaní prvňáčci byli moc milí. Pracovalo se mi s nimi velmi dobře. 

 

Děkuji prvňáčkům za jejich upřímné odpovědi a přeji jim, aby měli samé jedničky a 

trpělivé paní učitelky. 

                                                                                                                    

Ivana Holcová 
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     Vypsal jsem přehled těchto fotbalových mužstev, protože hraji fotbal za FSC STARÁ 

ŘÍŠE a abyste měli přehled o všech manšaftech na Vysočině.   

     Vybral jsem si 1.A třídu, protože za ně hraje naše áčko Staré Říše a také proto, že hraje 

za áčko Valentin Charvát a to je náš trenér. 

 

 
 

 

1.A třída mužů, skupina B: 

  1. Přibyslavice                                                  11. Náměšť nad Oslavou  

  2. Jemnicko                                                      12. Kamenice nad L. 

  3. Třebíč B                                                       13. Rantířov 

  4. Stará Říše                                                     14. Telč 

  5. Čáslavice 

  6. Jaroměřice nad R. 

  7. Bedřichov 

  8. Kouty 

  9. Třešť 

  10.Stonařov 
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Nikdo neví, kdo v historii basketbalu zasáhl koš jako první, 

ale stalo se to jednoho prosincového dne roku 1891. Jeden z 

osmnácti studentů, kteří vyzkoušeli novou hru vymyšlenou 

jejich profesorem kanadského původu Jamesem Naishmithem, 

si získal uznání, když se trefil míčem na fotbal do jednoho ze 

dvou košů na broskve, které visely na zábradlí balkonu tělocvičny 

sportovní školy Křesťanské asociace mladých mužů (YMCA) ve 

Springfieldu v Massachusetts. 
 

 
 

Tabulku jsem tam vybral proto, abyste měli přehled o umístění basketbalových týmů 

v České republice. 

                                                  Muži, Mattoni NBL                                      

                                                               ročník  2005/06 

1. ČEZ Basketball Nymburk 43 4798 111.58 

2. BK Prostějov 42 4526 107.76 

3. Mlékárna Kunín 46 4594 99.87 

4. A Plus OHL ŽS Brno BC 36 3451 95.86 

5. Sparta Praha 35 3176 90.74 

6. BK Synthesia Pardubice 36 3017 83.81 

7. BK Děčín 41 3352 81.76 

8. USK Praha 32 2584 80.75 

9. Handicap Brno 32 2514 78.56 

10. BK Ústí nad Labem 35 2739 78.26 

11. NH Ostrava 32 2493 77.91 

12. BK Sadská 32 2245 70.16 

V prvním sloupci si přečtete počet odehraných utkání. Ve druhém zhlédnete celkový počet 

bodů a ve třetím objevíte průměr bodů na utkání. 

 

                                                                                                       Napsal: Ráca 

                                                                                     : Fonzí 
                                                                      

http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=12
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=67
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=5
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=3
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=2
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=6
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=8
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=1
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=10
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=9
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=4
http://www.cbf.cz/supp/teamgms.php?d=133&t=61
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Mladý policista přišel do obchodu s obuví.                     Najděte skrytou hvězdu: 

„Prosil bych boty.“„Posaďte se. Jaké máte číslo?“        Dokážete najít pěticípou hvězdu, 

„12386.“                                                                                 která se ukrývá v obrazci? Než se   

                                                                                                 podíváte  na odpověď, chvíli se                                                                                                                                                                 
                                                                                                 snažte. 

                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                                      Podívejte se do pravého dolního rohu     
                                                                                                                      obrázku. 
                    Víc vám neporadím. 

 

 
 

                   Veverka Terka 

                                                                                                                              Jája 
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    Sedly jsme si jednou s kamarádkami a začaly jsme si prohlížet náš 
oblíbený časopis Top Dívku a zaujal nás v ní trapas, který si můžete přečíst i 
vy. 
 

 
 
 
 
   „Jednou jsme šly s kamarádkou do obchodu. Viděla jsem tam nádherné 
tričko. Už si ani nepamatuji, co jsme si vykládaly, ale já hrozivě házela rukama 
do všech stran. Smály jsme se tomu a  najednou jsem do něčeho tvrdého 
bouchla. Otočila jsem se a chtěla se omluvit, ale na nic jsem se nezmohla. 
Stál tam totiž můj idol! Zlomila jsem mu nos. Dnes se na mě už ani nepodívá, 
ale to nevadí, protože chodím s jeho bratrem.“  
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                           

 
 

                                                                        

  

KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA                                                                                                  

                                                                                                1)vyjmenované slovo 
                                                                                                     2)dům 
                                                                                                         3)anglicky „noha“ 
                                                                                                         4)umělé dítě            
                                                                                                           (zdrobněle) 
                                                                                                         5)vztažné zájmeno 
                                                                                                         6)německy ano 
                                                                                                         7)jméno princezny, která                
                                                                                                            měla hvězdu na čele                                                                                           
                                                                                                         8)domácí mazlíček -   
                                                                                                            zvíře 
 

Kajka a Esta  
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Ö Ö 

                                     
Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá,  

jestli se někde kolem nás nevylíhl mimozemšťan s  

velkýma ušima /ušounek/, prostě jiná forma života. 

O tuto věc se začaly zajímat už lidičky v antickém Řecku. 

Dosud se ale nenašly žádné známky jiných životů 

než jsou ty naše. 

V dnešní době je však nová věda. 

Jedná se o výzkum, který se snaží definovat život a 

formy, ve kterých se může vyvíjet. 

Kdo ví, třeba někdy přiletí malý chlupatý človíček 

a bude tu veselo. 

Ahoj 

  

 

 

 

 

 

Vlčák, Ajulka 

 

 

 

 

 

 

Dark Elf 
 

Jednou z nejprestižnějších her na netu je bezpochyby Dark Elf - hra ze středověkého 

prostředí na motivy úspěšného filmu Pán prstenů. Mě osobně tato hra velice vzala a 

rozhodně ji doporučuji dál. Perfektní ovládání, výborná grafika, možnost chatovat 

s účastníky hry, atd. 

www.darkelf.cz 
napsal: Jam 
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Vloni se jeden z nejpopulárnějších modelů automobilů v kategorii SUV 

na českém trhu dočkal důkladné inovace a pod jeho kapotou se konečně 

dostal turbodiesel. Vysoce ceněný motor 2,2 I-CTDI staví CR-V do pozice 

nejvýhodnější čtyřkolky ve své třídě.   

Nový model se mi velice líbí. Pro mě to je nová generace aut a zároveň 

nový druh luxusu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Napsal: Jam   
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Čtyři nejpopulárnější hudební styly a jak se k nim oblékat. 

 
 

PUNK: Punkem se kdysi označovala veškerá nekvalitní hudba. 

Teď je to styl podobný rocku a stejně jako on to není  jenom žánr, ale životní styl. 

Když posloucháš punk, tak musíš umět i „spešl“  tanec pogo, při kterém sebou házíš 

do rytmu bicích. Nejznámější punkovou kapelou je VISACÍ ZÁMEK a punkem se 

inspirovala  třeba i rebelka PINK. Jaký je punk style? KOSTKOVANÁ SUKNĚ, TRIČKO 

BACKSTAGE, PÁSEK NEWYORKER, KRAVATA,… 

 

POP: Populární hudba má dnes hodně tenké hranice a najde se v ní od všeho kousek. 

Chytlavé melodie, sexy hlas zpěvačky, proměnlivá rytmika a mix elektroniky s klasickými 

nástroji.V hitparádách pop reprezentují nakrucující se krásky, jako je BRITNEY 

SPEARS, CHRISTINA AGUILERA nebo MADONNA. A jaký pop style? PROSTĚ, KDYŽ 

POSLOUCHÁŠ POPÍK, MŮŽEŠ SI DOVOLIT VŠECHNO, CO JE JEDNODUŠE SEXY. 

 

HIP-HOP: Hip-hop je subkultura, která vznikla jako mix D Jingu, rapu, graffiti a break  

dance.Hip hopová hudba vzniká spojením rytmů namixovaných DJem a textů, které do 

nich vkládá raper zvaný  MC. Donedávna byl  doménou černých rapperů a černých 

krásek, své místo v něm ale našly i  bledé tváře, třeba EMINEM nebo MISSY ELLIOTT. 

HIP-HOPEŘI SI POTRPÍ HLAVNĚ NA POHODLNÉ OBLEČENÍ. DŮLEŽITÉ JE, 

ABY BYLO ZNAČKOVÉ. 

 

 DANCE: Dance neboli taneční hudba je sestrou elektronické hudby a stejně jako ona je 

spojena  s nekonečným řazením v klubcích. Kromě  bicích nástrojů a kytar v ní hodně 

dělají i počítače a syntezátory. Pod tento taneční styl patří třeba KARMA, KATE RYAN 

nebo DARA ROLINS. Hodně originální dance můžeš slyšet třeba od TATA BOYS. Dance 

style: DŽÍNOVÉ MINISUKNĚ, PRUHOVANÉ ŠATY, PŘÍVĚŠKY, NÁRAMKY,…             

 

                                                                                            

 

                                                                                                                    

ANDREA 
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PRIMÁRNÍ VZDĚLÁNÍ: tato školní docházka je povinná pro všechny děti, které dosáhly 

6. roku. Zahrnuje 1. až 4. ročník, který je společnou školou pro šestileté až desetileté děti. 

Po základní škole se děti mohou rozhodnout, zda půjdou na hlavní školu, reálnou nebo 

gymnázium. V květnu dostanou vysvědčení, které určuje, pro jaký typ školy se děti hodí.  

 

 

HLAVNÍ ŠKOLA: je od 5. do 9. nebo do 10. ročníku. Vyučování je zaměřeno silně 

prakticky vzhledem k budoucímu povolání. Žáci, kteří dokončují 9. třídu, dostanou 

vysvědčení, které jim umožňuje studium na středním odborném učilišti.  

 

 

REÁLNÁ ŠKOLA: je od 5. do 10. třídy. Zprostředkovává vedle všeobecného vzdělání i 

základní znalosti pro profesní dráhu. Na konci 10. ročníku se koná závěrečná zkouška. 

Ten, kdo ji úspěšně složí, získá vysvědčení.  

 

 

GYMNÁZIUM: je od 5. do 12. ročníku. Umožňuje prohloubené všeobecné vzdělání, které 

je předpokladem pro studium na vysoké škole. Po dokončení 10. ročníku získávají žáci 

vysvědčení  složením maturitní zkoušky. Potom mohou jít na vysokou školu. 

 

 

HODNOCENÍ: mají šest známek narozdíl od  našich škol: 1 – velmi dobře 

                                                                                               2 – dobře 

                                                                                               3 -  uspokojivě 

                                                                                               4 – dostatečně 

                                                                                               5 – chybně 

                                                                                               6- nedostatečně 

 

 

 

 

 

                                                                                             Káťa    
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Dostanou tě: EXTRÉMNÍ SVAHY - adrenalin na prkně 

Pětice profesionálních snowboardistů na závodě prknářů na Aljašce. Žádné speciální 

efekty, žádní kaskadéři. Neuvěřitelné výkony předvádí skuteční profíci, mezi nimi i vítěz 

na U-rampě z olympiády v Turíně Shawn White. 

 

 

 
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE - trefa do černého 

Výborná komedie se pěkně povrtala v tabákovém průmyslu. Cynický Nick pracuje jako 

propagátor jedné tabákové firmy, ale před svým synem chce vypadat jako hodný taťka. 

Jak na to? Proměnu obchodníka se smrtí si nenechte ujít. 

 

 

 

Lemra líná: Aby rodiče dostali svého syna konečně z domu, musí se obrátit na 

profesionálku. Ta se do něj ale zamiluje a vše se zamotá tak, jak to nikdo nečekal. 

Kdo má rád napínavé filmy, ať si tento určitě nenechá ujít. 

 

 

 

První po bohu: Finsko, 1994, tajná ruská ponorková základna. Jde o příběh o 

hrdinství, zradě, přátelství a lidech, kteří vyhráli válku. Co čeká vojáky v boji s nepřáteli a 

vlastním osudem? Baví vás válečné filmy? Tak tento vás určitě nezklame. 

 

 

 

 

Hustle a  flow - DJay je známá firma memphiského podsvětí. Celý život ho 

fascinovala hudba. Začne psát rapové texty a jeho touha se začíná pomalu naplňovat. Se 

slávou přichází i jeho změna k lepšímu… Skvělý film na jarní deštivý večer. 

 

                                                                                                                    

 

  Markéta 
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Školní drby: Haničincová Nikola (vedoucí rubriky) 

                                          Holcová Ivana 

                                          Malaníková Michaela 

                                          Rodová Kateřina 

 

Sportík: Foitl Michal (vedoucí rubriky) 

                                             Florian František 

                                             Muzikant Marek 

                                             Ratkovský Lukáš 

 

Svět zábavy: Burešová Tereza (vedoucí rubriky) 

                                             Pálová Klára  

                                             Pozlerová Ester 

                                             Šimková Jana 

 

Věda a technika: Valena Michal (vedoucí rubriky) 

                                                   Mácová Andrea 

                                                   Růžička Jan 

                                                   Vlková Nikola 

 

Kolotoč zajímavostí: Vařbuchtová Kateřina (vedoucí rubriky) 

                                               Ficová Anna 

                                               Haladová Andrea 

                                                       Sokolová Markéta 

 


