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Časopis, který vytvářel celý tým novinářů 

z 8. ročníků, se nám povedl. A to díky paní 

učitelce Marcele Švehlové a všem osobám, 

kteří nám s časopisem pomohli a 

spolupracovali s námi. 

Konečně to můžete posoudit sami. 

Doufáme, že se tento časopis bude líbit všem, 

kteří se do něj podívají. 

Jiří Lacina - šéfredaktor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Rozhovor s panem školníkem 

 
Baví vás práce v roli školníka?          
Určitě, to bych tady nebyl.  

   
Jak dlouho už pracujete jako školník? 

Už 16 let. 
                                                   

Kdy hodláte skončit s touto prací? 
Budu tady, co nejdéle to půjde. 

                                              
Bavilo by Vás dělat učitele pracovních činností, nebo něčeho jiného? 

Určitě, určitě ano. 
                                          

Zlobil jste Vy ve škole pana školníka? 
To nevím, jestli jsem ho zlobil, ale fackoval nás, kde mohl. 

 
Jaký jste měl nejoblíbenější předmět? 
Kromě jazyků naprosto všechny. 

 
Jaký je Váš koníček? 

Střelba, kynologie, potápění a všechny vodní sporty. 
(Lukyn, Jiří Lacina) 

 
 
 

 
 

Všichni už víme, že v této škole vyrostla nová přístavba. Tato přístavba stála 

dohromady 18,1 milionů korun. Velkou zásluhu na tom má město Telč, konkrétně pan 

starosta Roman Fabeš.  

Jsou zde učebny počítačů, výtvarné výchovy, keramiky, cizích jazyků a společenská 

místnost. Staví se další část přístavby, kde budou šatny, dílny a jiné. Dohromady se počítá, že 

přístavba bude stát 36 milionů. V naší škole byla také nedávno vybudována nová jídelna a 

výtah. 



Výuka žáků v novém pavilonu naší školy byla zahájena 4.9.2006 a kurzy občanů z 

obce a okolí budou zahájeny 1.3.2007. Náplní kurzů pro občany bude práce na počítači, 

výuka cizích jazyků a účetnictví. 

A) Podstatou těchto kurzů je, že budou financovány z peněz EU, ale jen pro matky na 

mateřské dovolené a děti budou hlídány paní vychovatelkou. Ostatní účastníci si budou 

muset platit své další vzdělávání sami.  

B) Tuto novou stavbu stavěly pozemní stavby Jihlava pod vedením pana stavitele Jaroslava 

Jeřábka.  

         Pan ředitel prostřednictvím tohoto časopisu velmi děkuje firmě, která přístavbu                                  

postavila. 

(Lukyn, Jiří Lacina)  

 

 

 
 

 

 

Návštěva skupiny Réva v naší škole 

 

Dne 5.9.2006 se konal koncert skupiny Réva pro žáky naší školy v Sokolovně. 

Skupina Réva pochází ze Zlína. Kapela se pojmenovala názvem Réva na základě toho, 

že pochází z kraje, kde se vyrábí víno a slivovice. Nechtěli název slivovice, tak dali jméno 

Réva, protože se z něj pěstuje víno. Skupina se skládá z 5ti členů: Radek Hanačík, Radek 

Hala, Vladimír Foukal, Pavel Brunclík, Jiří Holub. Skupina Réva vznikla v roce 1991.  

Proč byla skupina pozvána? Protože je uznávaná mezinárodně, nehraje jen u nás, hraje 

i na plesích a v cizině.  

Jaký má názor na tuto skupinu pan ředitel? „Je to velmi dobrá, uznávaná skupina. Tato 

skupina bude za 3 roky pozvána znovu.“  

Celkové náklady na uspořádání koncertu se skupinou Réva činily 14000 Kč. 

(Pepa) 

 



 

 

 

SPORTÍK 
 

ŠTAFETA EMILA ZÁTOPKA 
Dne 15. září 2006 se naše škola připojila k akci „Zátopkova desítka“. Ve štafetovém 

běhu na 10000 m závodilo 25 závodníků - 14 chlapců, 10 děvčat + 1 učitel z daného ročníku. 

Zbytek školy ZŠ Masarykova fandil všem závodníkům ze stejných ročníků.  

Akce se mi líbila a rozhodně  by se měla opakovat i příští rok. 

 

 

NYNÍ VÁS SEZNÁMÍME S VÝSLEDKY ZÁVODU ŠTAFETA 

EMILA ZÁTOPKA: 

 
2. ROČNÍK - se umístil na 8. místě s časem 44,07 min. 

3. ROČNÍK - se umístil na 7. místě s časem 44,37 min. 

4. ROČNÍK - se umístil na 6. místě s časem 39,38 min. 

5. ROČNÍK - se umístil na 5. místě s časem 37,28 min 

6. ROČNÍK - se umístil na 4. místě s časem 37,28 min. 

 

 

OBSAZENÍ PRVNÍCH TŘECH MÍST: 

 
7. ROČNÍK - 3. MÍSTO S ČASEM 34,18 MIN. 

8. ROČNÍK - 2. MÍSTO S ČASEM 32,43 MIN.  

9. ROČNÍK - 1. MÍSTO S ČASEM 31,01 MIN.  

 

ÚČASTNÍCI ZÁVODU Z ŘAD UČITELŮ ZA 7.,8. a 9. ROČNÍKY: 

 
7. roč. - RADKA NOVÁKOVÁ 

8. roč. - MARCELA ŠVEHLOVÁ 

9. roč. - VOJTĚCH VRÁNA 

 

ČAS EMILA ZÁTOPKA Z ROKU 1954 - 28,58 MIN. 

 

9. ROČNÍK DOSÁHL ŠKOLNÍHO REKORDU. 
(Rajče) 

 
 

 



 

 

 

Nejzdatnější prvňáček 

 
Sportovní klání našich nejmenších spolužáků - Nejzdatnější prvňáček se 

konalo 21.9.2006. Účastnilo se ho spoustu prvňáčků a 8.B spolu s třídními 

učitelkami prvních tříd – Ludmilou Šmikmátorovou a Šárkou Rodovou je 

provázely po celou dobu jejich sportování. Všechny soutěže doprovázel také pan 

ředitel. Disciplíny, které probíhaly na hřišti, prvňáčky zaujaly. Pro prvňáky byl - 

podle mého názoru - nejobtížnější běh jednoho kola kolem hřiště, při kterém ale 

pomáhal pan ředitel. Dřepů a sedů lehů bylo k nezapamatování. 
(Paprika) 

 

 

 
 

 

 

Akce, které proběhly v Českém národním hokejovém týmu 

v uplynulých třech měsících:   
Pojišťovna cup a  naši hráli takto: 

 

 Česko : Finsko    2 : 1 (samostatné nájezdy)            

                                         Česko : Švédsko  2 : 4 

                                         Česko : Rusko     3 : 4 

    

           V konečném pořadí se umístily:      TABULKA        
                 1. Rusko     3 12 : 9    8                                                                     

                 2. Finsko     3   7 : 8   4 

                 3. Švédsko   3   9 : 9   4 

                  4. Česko      3   7 : 9   2 

(Mrkev, Květák) 

 



 
 

 
 

Jdou dva chlapi po silnici a najednou kolem  

nich projede motorkář bez hlavy. Chlapi   

jen zavrtí hlavou a jdou dál. Za chvíli  

projede další motorkář, taky bez hlavy. Chlapi 

zase jen zavrtí hlavou a jdou dál. Když projel 

třetí motorkář bez hlavy, druhý chlap zaklepe 

prvnímu na rameno a říká: “Pepo, asi by sis 

měl dát tu kosu na druhé rameno!”              

 

    

 

                                                                                  

Víte, jak zaměstnat blondýnu na celý den?                          

Dejte jí papír, na kterém bude na obou stranách: 

“Otočte, prosím.” 

 

 

“Ahoj Franto, jak to, že jsem tě včera neviděl 

  na mysliveckém bále?” 

“Víš Karle, to bude tím, že jsem tam nebyl.” 

 

 

 

 



 

 
 

 

NAŠTVANÝ HROBNÍK                    DOBRÉ CHUTNÁNÍ       

Hrálo si dítě na písku                           V pytlíku z Vitany našel jsem myšku, 

na hřbitově za zítkou,                           asi tam potvůrka hledala klid. 

dostalo ránu do pysku                           Před hlukem, před světlem, už ji mám v bříšku, 

hrobníkovou lopatou.                            masový knedlíček tak, jak má být.  

 

 

TRENAŽER                                         RYCHLÍK 

Víte proč mě srdce bolí?                       Nestrkejte hlavu z okna,  

Vykopli mě z autoškoly.                       jedete-li rychlíkem, 

Víte proč? A já to beru.                         mohli byste totiž zažít 

Házím šavle v trenažeru.                       srážku s velkým patníkem. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

(Věrek, Jarek, Golem) 

 



 

                         
 

 

 

 

Nokia N73 
 

Nový mobil Nokia N73 váží pouhých 116gramů a měří110x49x19milimetrů. První, co tě na 

něm upoutá, je QVGA displej. Celá hračka běží na operačním systému Symbian v 9,1 a nabízí 

i 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Weiss a dvacetinásobným zoomem, 

automatickým ostřením, nahráváním videí a jejich přehráváním. Další, co tato Nokia 

obsahuje, je hudba. Kromě klasického přehrání základních formátů je tu i propracovaný 

ekvalizér, extra silné basy a mnoho dalších možností. Můžeš použít i FM rádio, snadno 

přejdeš na e-mail, Bluetooth a MMS. Je tu i tlačítko, kterým si můžeš svoje fotky vytisknout. 

Nezanedbatelná je i vnitřní paměť - 42 MB a dá se rozšířit pomocí mini SD karty. 

CENA JE OD 15 000 KČ. 

(Šárka) 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Nejvybavenější monitor Asus LCD 19“                  
 
 

Nový monitor firmy Asus s označením PG 191 ocení jak hráči, tak i běžní uživatelé 

multimediálních aplikací.Vedle nízké doby odezvy (2ms) nabízí ohromující zvuk díky 

vestavěnému 15W subwooferu. Nechybí vestavěná webová kamera (1,3Mpx), zajímavostí je 

technologie Splendid – monitor sám detekuje aplikace, které používají video a automaticky 

optimalizuje nastavení pro nejlepší kvalitu obrazu. 

CENA: 11 680 Kč                                                           (Fredy) 



Škoda Octavia RS 
 

 

Naftové řadění není u Škody auto Mladá Boleslav žádnou novinkou. 

Fabia RS byla nabízena jen s turbodieselem, nyní ho dostala i Octavia RS. 

Nejvýkonnější sériový čtyřválcový turbodiesel - to je velmi lichotivý titul. Právě ten nyní 

přísluší také Škodě Octavii RS. Pod kapotu této verze se totiž dostal také vznětový 

přeplňovaný čtyřválec 2.0 TDI.  

Co tedy Škoda Octavia RS nabízí? 

Vznětový přeplňovaný čtyřválec se chlubí turbodieselem s nastavitelnou geometrií 

lopatek se šestnácti ventily a bezúdržbovým filtrem pevných částic DPF. 

(Honza M.) 

 
 

 

 

Suzuki 
 

Suzuki  je jedna z nejméně poruchových motorek a to i ve třídě motokrosových strojů. 

Jedna z nejpovedenějších je RM 250´94. 

Svědčí o tom i její tehdejší účast na MS v motokrosu a odjezdy na věnce. Motor měl 

sice výkon posazený hodně nahoru (ostatně jako všechny „krosky“ té doby), ale zato měl 

ohromnou výdrž. 

Jeden závodník má tento stroj už 15 let a píst měnil až po 12 letech. Normálně by se 

měl měnit po 20 hodinách jízdy. 

Myslím, že se mu právem říká „žlutý nezmar“. 

 
 

(Pavlíček) 

                 



 

                                
                                   

                    Téma měsíce: Zacházení se psy 
 

 

Lidé si poslední dobou neváží svých domácích mazlíčků. Nejčastěji je vysadí u silnic, protože 

je nechtějí vzít s sebou na dovolenou. Psi tam jednoduše přivážou k patníku a jedou dál, přitom 

vědí, že tam pes může umřít. Nebo se třeba stěhují do menšího bytu a pro psa se tam už místo 

nenajde. Jednoduše ho přivážou u supermarketu nebo i v lese. Ovšem pokud má pejsek štěstí a 

najdou ho nějací hodní lidé, tak ho zavedou do útulku, nebo si ho nechají. Pes bývá po takové 

životní zkoušce agresivní a podrážděný. Majitelé ale vůbec netuší, jaké stopy tak traumatický 

zážitek, kdy pes najednou přijde o pána, kterému plně důvěřoval, na psí duši může zanechat. 

Bohužel také existují lidé, kteří psy nehorázně týrají. Ale také jsou časté případy, kdy to 

dopadá dobře a psi najdou své pány.   

 

                   

                   

                   Extra: Astronomický batoh 
 

Tento batoh byl původně vymyšlen pro americkou armádu. Batoh by mohl průměrný voják 

obsluhovat bez zdlouhavého cvičení. Let s batohem netrvá ani třicet vteřin, ale i přesto má dost 

obdivovatelů. Je poháněn na bázi peroxidu vodíku a aby se člověk vůbec vznesl, má vzadu dvě 

trysky. Pilot jej ovládá pravou rukou a levou řídí směr letu.  

První, kdo s tímto batohem letěl, byl Herold Grehem. 

A Stuart Ross byl prvním Evropanem, který si ho vyrobil úplně sám. 

 

                           

                         : Obezita 
 

Nejvíce obézní lidé jsou v USA. Pokud bude růst obezita jako doposud, budou ve 23.století 

všichni Američané obézní. Ale obezita už roste i ve státech, kde byste to vůbec nečekali, např. 

v Číně. Před 40 lety převládal v Číně hladomor. A teď, když přijedete do Číny, můžete 

navštívit show tlouštíků. 

Ve světě tloustnou hlavně děti, např. malí Britové a Rusové, ale děti v Číně je dohánějí. Pokud 

s tím nezačneme něco dělat, budeme tloustnout dál.  

 

(Kvádr, Krychle) 

 

 

 

 

 



                Nej…                 
Výšky  
Průměrná výška člověka se pohybuje okolo 170 cm až 180 cm. 
Avšak již dnes měří lidé mnohem více. Nejvyšší ženou byla Číňanka 
Čeng Tin-Lien, která zemřela v 17 letech a po smrti měřila 248 cm. 
Nejvyšší žijící ženou je Kanaďanka Sandy Allenová, která měří  
231 cm. 
Nejvyšším mužem světa byl Robert Wadlow ze státu Illinos (USA), 
který před smrtí měřil 272 cm. Nejvyšším žijícím mužem planety je 
Radnouan Charit (Tunisko), který měří 234 cm. 
Stav k roku 2000 podle Guinessovy knihy rekordů. 

 
 

 

Nejtěžší mozek  
Absolutně největší hmotnost savčího mozku má vorvaň. Jeho mozek váží v průměru 
1.45 kg. Hmotnost mozku člověka překonává i delfín skákavý, jehož mozek váží 1.7 kg.    
 

 
Největší  oči  
Nártoun západosunský – má mnohem větší oči než jiní savci stejně velcí jako on. 
V poměru k tělu má největší oči ze všech savců. Kdyby měl člověk oči ve 
stejném poměru k tělu jako nártoun, musely by být velké jako grapefruit. 
                                                 

                                                                                       (Hranol) 

       Neuvěřitelné… 

 
Záhadné zmizení 
Tato záhada se mi stala, když jsem byla se svojí nejlepší kamarádkou na chatě. 
Byly jsme, tak jako každý den, na procházce se psy. Nedaleko naší chaty je velký 
kopec a na vrcholu se nachází rozcestí. Kopec je holý, ale po stranách ho obklopuje les. 
Tudíž tam často jezdí lesníci. Jednou, když jsme šly kolem rozcestníku, zastavilo  
auto. Z auta vykoukl lesník a vynadal nám, co tam děláme se psy a hned nato 
odjel do lesa. Další den jsme ale na rozcestí šly zase. Zastavily jsme se, abychom 
si odpočinuly. Najednou jsme uviděly,  jak k nám míří červené auto a myslely jsme 
si, že to jsou zase lesníci a tak jsme se rychle schovaly za malé břízky. Auto zastavilo 
u rozcestníku, zhasla světla a my slyšely prásknutí dveří. Čekaly jsme, co se bude dít. 
Začaly nás napadat hrůzostrašné myšlenky. Po chvíli jsme se šly podívat, kam šel  
řidič, ale auto bylo pryč!!! Záhada byla v tom, že jsme neslyšely žádný zvuk  
auta, který by naznačoval, že vůz odjíždí. 

                                                                                                  (Ufouňák) 
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