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Jako každý rok, tak i ten letošní jsme do našeho časopisu zařadili rozhovory. 

Letos jsme se rozhodli rozšířit rozhovory nejen o zpovídání dalších učitelů, ale i o výslech 

ostatních zaměstnanců školy. 1. rozhovor bude tedy věnován panu školníku Miroslavu 

Jankovi, který je velmi pracovitý a velkou částí napomáhá k fungovaní školy tak, jak má. 

 

1. Kolik let už tady pracujete ? 

Přibližně 20 let. 

2. Jaké práce ve škole zastáváte ? 

Lautr všechny. Jsem jako Ferda mravenec. Práce všeho druhu. 

3. Obstaráváte školní zahradu ?  

Ano. Seču ji. 

4. Prošla škola za tu dobu velkými změnami ? 

Ano, prošla určitě velkými změnami. 

5. Líbí se Vám tady ? 

No jasně, je to úžasný, skvělý. 

6. Chodil jste v mládí na tuto školu ? 

Ano a byla hezčí než je tahle. Tahle je taková krabice. 

7. Vyrůstal jste v Telči nebo jejím okolí? 

Tady v Telči. 

8. Máte rád zvířata ? 

Ano, já je zbožňuji. Na jakýkoliv způsob. 

9. A které? 

Mám rád všechny. Já mám psa, hady, myši, osmáky, kočky,… 

10. Jaké máte záliby ? 

Všestranný. Od potápění, kynologie až ke střelectví. 

 

Děkujeme panu školníkovi za rozhovor. V příštím čísle na vás čeká rozhovor s p. uč. 

Romanem Fabešem.. 

 

 

 

 

(Terez, Kača, Jakobska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nejzdatnější                                                                                                                        

prvňáček 
Školní akce Nejzdatnější prvňáček proběhla ve čtvrtek 11.9.2008. Tato 

akce proběhla bez větších komplikací a na tom se podílely třídní paní učitelky a 

pomocníci ze třídy 9.A. Jak kluci,  tak i holky z 1. tříd odvedli skvělou práci. 

Myslíme, že tato akce se povedla i tento rok. 

Na hřišti naší školy proběhly tyto disciplíny: sprint na 60 metrů, dřepy, 

hod kriketovým míčkem, běh na 400 metrů a skok do dálky . 

Ohlasy pomocníků 9.A : ,,Byli velice šikovní a snaživí.“ 

  ,,Docela dobré.“ 

  ,,To ušlo.“   

Ohlasy účastníků prvních tříd: ,,Moc se mi to líbilo, jen škoda, že to není 

                                                        dvakrát ročně.“  

   ,,Byla to legrace.“  

   ,,Hrozně mě to bavilo.“   
 

  
                    S pozdravem : Čubis, Mařty a Tonda 

 

 



                                 PPllaavveecckkýý  kkuurrzz  
Každou středu a pátek od září až do listopadu vysílala naše škola žáky  3. a 

4. ročníků na kurzy plavání do plaveckého bazénu v Jihlavě. Každou středu 

jezdili žáci 3.A,3.B a 4.B  pod vedením  paní učitelky Kretové, Ondráčkové a 

pana učitele Remeše. V pátek bazén navštěvovala 4.B s novými školami s paní 

učitelkou Kaupovou. Žáci byli s tímto kurzem většinou velice spokojení a moc se 

jim tam líbilo.  

 

 

JAK SE VÁM TAM LÍBÍ? 

3.B-Moc ne, instruktoři jsou na nás přísní, ale jinak nás to tam baví. 

 

4.B-Moc se nám tam líbí, sice jsou na nás učitelé přísní, ale hlavně že se neučíme. 

 

CO DĚLÁTE, NEŽ JEDETE NA PLAVÁNÍ? 

3.B-První hodinu se učíme čtení. 

 

4.B-První hodinu se učíme dopravní výchovu. 

 

JAK JSTE TAM DLOUHO? 

4.B- Jedeme tam v 9 hodin a jsme tam do 12 hodin. Pak jedeme autobusem a jsme 

        doma ve 13:00 hodin. 

 
                       
                                                                              Autoři: Martin, Migel      
 

 



       
Dne 22.9.2008 se uskutečnila štafeta Emila |Zátopka. Zúčastnily se 

všechny třídy kromě prvních ročníků.  

1.stupeň závodil dopoledne. Třídy prvního stupně se umístily 

očekávaně. Vítězi byly páté ročníky, poté se umístily čtvrté, třetí ročníky a na 

čtvrtém místě skončily druhé ročníky. Za druhé ročníky běžela I. Kolaříková, za 

třetí ročníky D. Ondráčková, za čtvrté L. Kretová a za páté B. Pařilová.  
2.stupeň soutěžil odpoledne. Třídy skončily také očekávaně. Vyhrály 

deváté ročníky, za nimi již tradičně byly osmé ročníky, po nich následovaly 

sedmé a poslední místo obsadily 6. ročníky. Rekord z roku 2006 bohužel nebyl 

překonán, ale snaha byla. Štafeta byla ohrožena deváťáky, ale ti se stihli 

v posledních minutách převléct a štafeta proběhla. Za deváté ročníky běžel 

Martin Hadrava, za osmé Jiří Nerad, za sedmé Vojtěch Vrána, za šesté Dušan 

Rodek.    

 

Časy:  

2.třída - 47,13 minut                        6.třída - 38,50 minut   

3.třída - 43,44 minut                        7.třída - 35,24 minut 

4.třída - 41,25 minut                        8.třída - 34,20 minut 

5.třída - 40,40 minut                        9.třída  - 33,11 minut 

 

Ohlasy našich žáků:  

„Bylo to slabší.“ 

„Myslím, že se Zátopek podařil i tento rok.“ 

„Byla to sranda.“  

„Byl to propadák.“  

„Byla to parádní akcička a obdivujeme velice originální oděvy 9.tříd.“      

„Zátopek se povedl a měl by se běžet i příští rok.“           

 
                                                                                                 Fanda, Lukáš 



 

   
 

      Když se 18. 9. 2008 vrátili ze školy a z dopravního hřiště v Jihlavě žáci čtvrtých 

tříd, hrdě ukazovali všem příbuzným svoje řidičské oprávnění na kolo. Je to tak, svůj 

1. řidičák mají děti už v deseti letech. 

      Od 3. třídy se děti učily poznávat značky a povídaly si se svými třídními 

učitelkami Kaupovou a Kretovou o bezpečnosti nejen na silnicích, ale i na chodníku 

jakožto chodci. Poučily se, jaké vybavení má správné kolo mít, poznaly plno pravidel 

bezpečné jízdy. 

      V Jihlavě na dopravním hřišti je nejprve čekalo deset testových otázek, 

jednodušších i složitějších. Po teorii přišla praxe, a to nasadit helmy, sednout na kolo a 

poté projíždět hřiště, které se skládalo z křižovatek, kruhových objezdů i 

mnohaproudých silnic. 

      Polovina dětí si „hrála“ na chodce, procházely přes přechody a i 

ony musely dávat pozor na svítící semafory a na své kolegy, kteří si 

jízdu na kolech vyloženě užívali. Když si i „chodci“ projeli hřiště, 

nastala zmatená atmosféra: „Co když řidičák někdo neudělal?“ 

Obavy však byly zbytečné. Každé dítě obdrželo svoje oprávnění se skoro plným 

počtem bodů. 

      Dětem se tato akce líbila, paní učitelky však         byly skeptičtější. 

Nelíbilo se jim, že děti na kolech nikdo nehlídal a nekontroloval 

jejich případné chyby. Chtěly by také, alby byly pro tuto teorii 

vyhrazené zvláštní hodiny, které by se staly povinnými. 

      Na závěr jsem se ptala čtvrťáků, jestli opravdu jezdí na kole 

s helmou. Všichni bez zaváhání odpověděli, že ano. Doufejme, že je to pravda.  

 

Alena 

 

 

 

 

 



Turnaj v malé kopané 
Ve čtvrtek 25.9.2008 se uskutečnil regionální turnaj v malé kopané. Turnaj se 

měl konat na fotbalovém hřišti, ale z důvodu nepřízně počasí byl přesunut do haly. 

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů (ZŠ Hradecká, ZŠ Třešť, ŽŠ Nová Říše, ZŠ Masarykova, 

Gymnázium O.Březiny). Náš tým nedokázal obhájit loňské prvenství a nakonec jsme 

skončili až  jako třetí. Turnaj vyhrála ZŠ Třešť, druhé bylo Gymnázium Telč, dále se 

umístili - čtvrtí ZŠ Hradecká a na posledním místě ZŠ Nová Říše. Turnaj byl 

vydařený, jen ho trochu zkomplikoval pozdní příjezd Nové Říše. Doufáme, že na 

dalším turnaji dopadneme lépe. 

 

Školu reprezentovali tito žáci: 

František Florian    Michal Misař 

Jan Krejčí     Michal Valena  

Jan Procházka    Michal Streit 

Lukáš Ratkovský    Michal Foitl  

David Hejda               Miloš Valena  

Marek Muzikant    Martin Štokr                                   
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Tyto výsledky jsou z fotbalového meziškolního fotbalu,  kde samozřejmě 

nechyběli žáci z naší školy. Bohužel našim hráčům  se moc nedařilo, první dva zápasy 

se jim nepovedly, ale potom jako by se probudili a začali vyhrávat. Bohužel na stříbro 

to už nestačilo. Naši školu reprezentovali výše uvedení žáci. Skvělou práci odvedli 

všichni hráči, ale velký dík patří Františku Florianovi, který se hodně gólově prosadil a 

Michalu Misařovi, který hájil tři tyče. 

 
 



ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AKCE VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2008 / 2009 
 

 

 Školní kolo ve vybíjené nejmladších žáků  2.-5. TŘÍDA 
Putovní pohár ředitele školy 

Termín: pátek 12.12. 2008 

Pořadatel: Jiří Remeš 

 

 Školní kolo v Ringu starších žákyň 8.-9. TŘÍDA 

Putovní pohár ředitele školy 

Termín: pondělí 15.12. 2008 

Pořadatel: Lucie Kretová  

 

 Školní kolo v malé kopané nejmladších žáků 3.-5. TŘÍDA 

Putovní pohár ředitele školy 

Termín: úterý 16.12. 2008 

Pořadatel: Roman Fabeš  

 

 Školní kolo ve florbalu mladších žáků 6.-7. TŘÍDA 

Putovní pohár ředitele školy 

Termín: čtvrtek 18.12. 2008 

Pořadatel: Karel Navrátil  

 

 Školní kolo ve florbalu starších žáků 8.-9. TŘÍDA  

Putovní pohár ředitele školy 

Termín: pátek 19.12. 2008 

Pořadatel: Karel Navrátil 

 

 Sportovní den II. stupně 

Termín: pondělí 1. června. 2009 

Pořadatelé: Učitelé Tv 

 

 Školní atletické závody I. stupeň  
 Putovní pohár ředitele školy 

Termín 15.6. 2009 

Pořadatelé: J. Remeš, D. Ondráčková + TU 

 

 Školní atletické závody II. stupeň 

Termín: 16. června 2009 

       Pořadatelé: Učitelé Tv 

 
 



REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ AKCE 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 / 2009 
 

 

 REGIONÁLNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 

TERMÍN: ČTVRTEK 25.9.2008 

ZAČÁTEK: 8:00 

 KDE: SPORTOVNÍ HALA TELČ 

POŘADATEL: JIŘÍ NERAD 

 

 OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU STARŠÍCH ŽÁKŮ  
TERMÍN: STŘEDA 5.11.2008 

ZAČÁTEK: 8:30 

KDE: SPORTOVNÍ HALA TŘEŠŤ 

POŘADATEL: JOSEF SMETANA 

 

 REGIONÁLNÍ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ STARŠÍCH ŽÁKŮ 

TERMÍN: STŘEDA 10.12.2008 

ZAČÁTEK: 8:00 

KDE: HALA SOKOLA TELČ 

POŘADATEL: KAREL NAVRÁTIL 

 

 REGIONÁLNÍ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ STARŠÍCH ŽÁKYŇ 

TERMÍN: ÚTERÝ 16.12.2008 

ZAČÁTEK: 8:30 

KDE: SPORTOVNÍ HALA TŘEŠŤ 

POŘADATEL: JOSEF SMETANA 

 

 REGIONÁLNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE SMÍŠENÝCH 

DRUŽSTEV 

TERMÍN: STŘEDA 17.12.2008 

ZAČÁTEK: 8:00 

KDE: HALA SOKOLA TELČ 

 POŘADATEL: DAVID HAJN 

 

 OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

TERMÍN: STŘEDA 18.2.2009 

ZAČÁTEK: 8:30 

 KDE: SPORTOVNÍ HALA TŘEŠŤ 

POŘADATEL: JOSEF SMETANA 

 

 REGIONÁLNÍ FUTSALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ 

TERMÍN: ÚTERÝ 3.3.2009 

ZAČÁTEK: 8:30 

KDE: SPORTOVNÍ HALA TŘEŠŤ 

POŘADATEL: PAVEL SVOBODA 

 



 ATLETICKÉ ZÁVODY – O ŠTÍT MĚSTA DAČIC 

TERMÍN: KVĚTEN 

 

 REGIONÁLNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE STARŠÍCH ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ 

TERMÍN: ČTVRTEK 21.5.2009 

ZAČÁTEK: 8:00 

 KDE: VOLEJBALOVÉ KURTY U GYMNÁZIA TELČ 

POŘADATEL: D. HAJN A K. NAVRÁTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                  1.září se na telčském zámku již tradičně sešli prvňáčci jak z naší školy, tak i ze 

školy v Hradecké.Vítání se zúčastnil starosta Telče pan Roman Fabeš a za naši školu přišly 

přivítat naše nejmladší spolužáky zástupkyně naší školy Marcela Smejkalová a třídní učitelky 

letošních prvňáků p. uč. Šmikmátorová a p. uč. Rodová. 

                 Na zámku na ně čekal program, který letošní rok zajišťovala škola v Hradecké. 

Děti na památku dostaly pamětní list a malé dárečky sponzorované třeba i rádiem Vysočina. 

                 Po ukončení programu na zámku se děti přesunuly i se svými rodiči a třídními 

učitelkami do školy a na památku se vyfotily. 

 

                                                                                                     

 

 
 

    

                                                                                                             (Terez, Kača, Jakobska) 

 

 

 



Den bez aut 
 

Tato akce se uskutečnila 19. - 22.9.2008 a měla za účel nejen ukázat lidem, jak 

by se mohlo žít bez aut, ale hlavně snížit v tyto dny spalování emisí (výfukových 

plynů). I naše škola se zúčastnila prostřednictvím 8. ročníků, aby s policisty dohlíželi 

na ukázněnost řidičů. 

 

Rozhovor : Redaktor: Co si myslíš o dni bez aut? 

Anonymní vyslýchaný: Vůbec jsem o tom nevěděl, dozvídám se o     

tom od vás. 

Redaktor: Myslíš si, že bylo oznámení dnu bez aut nedostatečné? 

Anonymní vyslýchaný: Ano, vůbec se to ke mně nedostalo. 

Redaktor: Máš nějaké vozidlo? 

Anonymní vyslýchaný: Ano, cross fechtla. 

Redaktor: Jezdil jsi v těchto dnech? 

Anonymní vyslýchaný: Ne, nebyl benzín. 

 

Rozhovor s účastníkem školní akce:  
 

                     Redaktor: Jak akce probíhala? 

 

   Radek Hes:  Zastavovali jsme řidiče s policií ČR. Ty ukázněné jsme  

   odměnili pomerančem a ti, co neměli něco v pořádku, nebo jeli rychle, 

   dostali od nás kyselý citron. Akce nás bavila.  

 
Prochy a Růža 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sběr papíru 
Ve dnech 13. a 14.10.2008 se uskutečnil sběr papíru, kdy žáci prvního a 

druhého stupně se snaží za letní a podzimní měsíce posbírat co nejvíce papíru, aby 

vyhráli, nebo se alespoň dobře umístili. Za první tři místa se dostávají odměny peněžní 

hodnoty.        

     za 1.místo: 300Kč   

                           za 2.místo: 200Kč 

                           za 3.místo: 100Kč 

Za toto pololetí se sebralo celkem dost papíru, a to znamená, že sdružení rodičů 

této školy je určitě spokojeno. Myslím si, že i děti a především jejich rodiče jsou 

spokojení, že se zúčastnili a taky, že se sběru zbavili. Za tyto peníze, které škola utrží, 

se pořizují nové věci do tříd a kupuje se náčiní do školy a také se z těchto financí 

pořádají různé školní akce. 

I já jsem se účastnil. Sice jsem nedostal finanční odměnu, ale jsem rád, že jsem 

mohl přispět nějakými body pro naši třídu. 

Celkové pořadí tříd:     1. 7.A - 2.590 kg - odměna 700,- Kč 

                                        2. 3.B - 1.719 kg - odměna 500,- Kč  

                                        3. 5.A - 1.622 kg - odměna 300,- Kč 

 

Nejlepší sběrači:1. Brychtová Pavla – 632 kg - odměna 300,- Kč 

                           2. Brychta Miroslav – 631 kg - odměna 200,- Kč 

                           3. Boček Patrik – 500 kg - odměna 100,- Kč  

                         

                                                                           Jan Kovář 

Výlet za píli 
 

Tento rok se poprvé uskuteční výborná odměna za píli ve škole. Jedná se o 

dvoudenní výlet do Zvolenovic. Žáci se mohou zúčastnit této akce jedině tak, že budou 

sbírat papír a třída s největším počtem nasbíraných kilogramů pojede na výlet, nebo za 

nejlepší prospěch na 1. a 2. stupni za celý rok.  

Tímto vyzýváme všechny žáky této školy, aby sbírali nejlepší známky, anebo 

donesli nejvíce papíru ve dnech 13. a 14. října a na jaře… 

 

Informace o místě pobytu: Ubytování je v bývalé škole anebo ve stanech. Je tam 

prostor pro  mnoho sportů, tak že je o zábavu postaráno…  

Prochy, Růža 

 

 

 

 

 

 



STÁTNÍ SVÁTKY A ZAJÍMAVOSTI 
 

„Škola je základ života.“  Tak tuto památnou větu určitě všichni známe. Škola nás 

pronásleduje už odmala. Ve školce jsme si říkali, jaké to bude super, až se z nás 

stanou školáci. A nyní, když už školáky jsme, těšíme se na prázdniny a na různé 

státní svátky, abychom si od školy zase na chvíli odpočinuli. 

„Ale kdy vlastně máme státní svátky,  a tudíž kýžený odpočinek?“ 
 

28. září – Den české státnosti 

Slavíme den úmrtí svatého Václava. Václav byl 

synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Jakožto 

nejstarší člen rodu měl nastoupit na trůn,  což se 

nelíbilo jeho bratru Boleslavovi. A proto ho nechal 

právě tento osudný den v roce 935 zavraždit. 

Později byl Václav svatořečen a stal se patronem 

české země. 
 

 Roku 1931 byla otevřena ZOO v Praze. 

 

28. října – Den vzniku samostatného československého státu 

Po rozpadu Rakouska-Uherska vzniká na našem území 

Československá republika. Jejím prvním prezidentem byl 

Tomáš Garrigue Masaryk, po němž se jmenuje i naše ulice. 
 

V roce 1981 se narodil český fotbalista Milan Baroš. 

 
 

 

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 

V Praze se konala na počátku druhé světové války (při příležitosti 

50. výročíí studentských manifestací) demonstrace studentů. Na 

Václavském náměstí bylii však zastaveni pořádkovou policií a 

násilně rozehnáni. To vedlo k dalším protestům studentů a 

veřejnosti proti československému komunistickému režimu 

(Sametové revoluci), Došlo k pádu vlády a nastolení 

demokracie. 
 

Tento den se také narodila naše výborná střelkyně Kateřina Kůrková - Emmons. 
 

1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu 

 Po rozpadu Československa vznikly nové státy Slovenská republika a 

Česká republika. Bylo to roku 1993.  
 

1. leden je počátkem roku pro větší část obyvatel Země, ale pro mnohé tomu tak 

není (Čína, islámské země atd.)  
 

8. května – Den vítězství 

Od počátku roku 1945 bylo připravováno celonárodní 

povstání, které mělo zajistit osvobození od německé 

nadvlády a minimalizovat válečné škody. Až 8. května bylo 
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dohodnutu mezi povstalci a německými vojsky příměří, proto tento den nazýváme Den 

vítězství. 
 

Tento den je také známý jako Mezinárodní den červeného kříže 
 

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

Slavíme příchod Konstantina (později se nechal biřmovat na Cyrila) a 

Metoděje roku 863 na Velkou Moravu. Svatí věrozvěsti byli pozváni na přání 

knížete Rastislava na území Velké Moravy, aby šířili mezi lidmi křesťanství a 

písmo v jazyce, kterému by lidé rozuměli.  
 

 V České republice máme celkem 1498 Cyrilů, ale jenom 24 Metodějů.  
 

 

6. července – Den upálení mistra Jana Husa 

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, který  kázal v Betlémské 

kapli proti tehdejšímu úpadku katolické víry. Proto byl povolán do 

Kostnice, aby odvolal své učení. Jan Hus si však stál za svými slovy, 

a tudíž byl roku 1415 upálen. 
 

Mistr Jan Hus se v roce 2005 umístil na 7. místě v anketě Největší 

Čech. 

 

 

 

Alena 
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Malování po zdech 
Malování nejrůznějších obrázků po zdi je zábavné a někdo by si to chtěl někdy 

zkusit. Děje se to i na naší škole a žáci ví, že se to sice nesmí, přesto se to občas děje. 

Mnohým z nás se to naštěstí nelíbí. Ani mně se to nelíbí a nesouhlasím s tímto 

vandalským chováním některých žáků. 

 

Názory žáků: 

1. Co se líbí: Je to pěkné a máme to rádi. Chtěli bychom, aby byla speciální tabule, kde 

bychom mohli graffity malovat. 

 

2. Co se nelíbí: Vandalové ničí svými výtvory školní majetek, musí se to uklízet a 

vůbec se nám nelíbí namalované tvary. 

 

3. Způsob potrestání: Ponejvíce bychom to trestali dvojkou z chování nebo trojkou a 

někdy i vyhozením ze školy. Někteří by to trestali tak, že by se ten jedinec měl dát do 

nápravného zařízení, aby se naučil lépe chovat. 

 

Poučení: Vy sami víte, že vás jednou chytí nebo to na vás někdo oznámí. Tak bych 

vám radil, abyste toho nechali a nedělali takovou hloupost, kvůli které byste byli 

zbytečně potrestáni. Obejdete se i bez toho a budete mít hned klidnější spaní.               

 
Jan Kovář 



Přístavba 
V letošním roce byla dostavena druhá část přístavby, která se zatím 

dovybavuje. V přízemí se nachází zázemí pro TV: šatny, sprchy, WC, 

sklad a kabinet pro učitele TV. V prvním patře bude cvičná kuchyňka a 

pracovní dílny. Připravuje se i keramická dílna, která bude na místě 

provizorních dílen, které jsou zatím v učebně vedle učebny Výtvarné 

výchovy. Přibližně v lednu  by měl v této učebně začít dobrovolný 

keramický kroužek. Ve druhém patře pak bude hudební sál se zázemím 

pro kroužky a s devadesáti místy k sezení a pódiem.  

Peníze na vybavení přístavby byly získané z evropských fondů.  

Dále se plánuje dovybavit zbylých devět tříd ve staré budově školy 

novými lavicemi a židlemi přibližně za půl milionu korun.  
 

Autoři: Jakobska, Kača a Terez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Jak všichni jistě víte, na hodinu tělesné výchovy, pokud probíhá na hřišti, 

se chodí přes přístavbu, resp. přes část přístavby. V suterénu  se převlékají 

chlapci i děvčata (samozřejmě zvlášť). V převlékárnách jsou vypůjčené lavičky, 

ale zatím to postačilo. Slíbené byly i sprchy, ale zatím nejsou v provozu. Podle 

informací od některých učitelů by měly být k dispozici až v prosinci. 

Nevýhoda  podle mého názoru je v tom, že když má někdo službu, 

například v šatnách, musí buď dřív opustit službu, nebo obcházet zvenku celou 

přístavbu, protože je průchod uzamknutý. 

Dále zde mám pár názorů: 

„Přeju si, aby byly sprchy co nejdříve provozu.“ 

„Mělo by tam být uklizeno, mám od toho špinavé pantofle.“  

„Lepší by bylo obcházet celou přístavbu, tohle je moc komplikované.“ 

 

Celkem bylo 10 dotazovaných žáků. 

Pro chodit přes

přístavbu (30%)

Je jim to jedno

(10%)

Proti chodit přes

přístavbu (60%)

 
Většina dotazovaných žáků se shodla na tom, že chození na tělesnou 

výchovu přes přístavbu je značně nevýhodné, jelikož jsou například zvyklí 

chodit kolem přístavby. Když mají poslední hodinu tělesnou výchovu a nechodí 

na obědy, musí se dvakrát přezouvat. Pozitivní na tom je, že se může chodit ze 

školy na převlékání bez bund, nemusíme se převlékat venku, proto není tak 

velké riziko krádeží.  

     Schwarz 
 

 



 
BEATBOXING vznikl v NY. Mnozí ho považují za 5.element v HIP HOPU. Je to 

dovednost vytvoření beatů, rýmů a melodií použitím úst. Může také napodobit zpívání, 

scratching, repliky, struny a obrovské množství zvuků a nástrojů. 

BeatBox v překladu znamená "Bicí krabice" nebo tak něco podobného. Jedná se 

vlastně o jakýsi "hudební styl", kde všechny zvuky, které beatboxer ze sebe vydává, jdou buď 

z úst, nosu, nebo krku. Jde vlastně o to naučit se ovládat rty jazyk, a to vše zkombinovat s 

písmenky. Ano, například základní zvuk "bubnu"(classic bass sound) se dělá buďto z písmen 

"B","Bo" nebo "P", to vše za účasti rtů! I mnoho dalších triků se dělá podobným způsobem a 

nakonec zjistíte, že vlastně kombinujete pár triků v nějakém rytmu!  

Mnoho lidí, kteří dělají beatbox třeba půl roku si o sobě myslí, jací to nejsou mistři, 

ale věřte tomu, jen prskají! Jsou i výjimky. Někteří zvládají již základní triky beatboxu na 

výbornou za jeden měsíc!  

 

 
 

Michal 
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