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Naši milí čtenáři, 
 
       Právě držíte v ruce zbrusu nové dvojčíslo školního časopisu Kolovrátek. 
Tentokrát některé příspěvky spojuje nitka s informacemi a zajímavostmi o znameních 
zvěrokruhu.  
        A protože se cítíme být školním časopisem, začneme u těch, kteří školu dělají 
školou, kromě žactva, samozřejmě… 

Jan Amos Komenský: „Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje 
ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“  

Jaké je ideální znamení zvěrokruhu pro učitelskou profesi? Beran, Blíženec, Rak, 
Lev, Vodnář a Ryby. Náš průzkum vám ukáže, zda je toto tvrzení pravdivé. Dočtete 
se také, v jakých znameních se narodili naši žáci. 

        Víte, jaké státní svátky slavíme v České republice? Přinášíme vám vysvětlení, 
proč se v tyto dny neučíme. 

        Můžete nahlédnout pod pokličku školních akcí, otevřeme vám sportovní okénko 
a potěšíme vaše oko pohledem na výtvarné práce dětí. Naším prostřednictvím se 
dozvíte, jak nahlíží na svět dvě odlišné věkové skupiny. 

         A jako tradičně se nevyhneme nostalgii z loučení s žáky devátého ročníku. 

Pokud chcete vidět tyto mladé lidi před odchodem z instituce, kde strávili podstatnou 
část života, udělejte si čas ve čtvrtek 21. června a zavítejte na tradiční Zahradní 
slavnost. 

       Theodor Fontane: „Slova na rozloučenou musí být krátká jako vyznání lásky.“ 

Přejeme vám slunečné prázdniny plné pohody a neopakovatelných zážitků. 

                                                                                        Vaše redakce 
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Zvěrokruh (též zvířetník nebo zodiak) je myšlený pás 
 na nebeské sféře, ve které se při pohledu ze Země pohybují  
všechny známé planety Sluneční soustavy. 

Beran 

21. březen až 20. duben  
Planeta: Mars 
Živel: Oheň 
Klíčové vlastnosti: iniciativní, odvážný, podnikavý, důvěřivý, srdečný, netrpělivý 

Známé osobnosti: Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Marlon Brando, Sir Elton 
John, Lady Gaga, Mariah Carey, Celine Dion, Johann Sebastian Bach, Vincent van 
Gogh, Steve McQueen, Alec Baldwin, René Déscartes 

Býk 

21. duben až 20. květen  
Planeta: Venuše 
Živel: Země 
Klíčové vlastnosti: klidný, tolerantní, stabilní, trpělivý, opatrný, praktický, materiálně 
založený 

Známé osobnosti: Královna Alžběta II., Adele, Barbra Streisand, Michelle Pfeiffer, 
Sigmund Freud, Salvador Dali, Jan Pavel II., Al Pacino, David Beckham, Bono, 
Enrique Iglesias, Andre Agassi, Janet Jackson 

Blíženci 

22. květen až 21. červen 
Planeta: Merkur 
Živel: Vzduch 
Klíčové vlastnosti: komunikativnost, výmluvnost, dychtivost, pohotovost, změna, 
přátelství 

Známé osobnosti: Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Anna 
Kurnikovová, Venus Williamsová, Paul Gauguin, Richard Wagner, Jamie Oliver, Clint 
Eastwood, Johnny Depp, Kylie Minogue, Naomi Campbell 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava


Kolovrátek Stránka 4 

 

Rak 

22. červen až 22. červenec  
Planeta: Měsíc 
Živel: Voda 
Klíčové vlastnosti: náladovost, citlivost, spořivost, péče, uzavřenost 

Známé osobnosti: Princezna Diana,Tom Cruise, Tom Hanks, Sylvester Stallone, 
Harrison Ford, Dalajláma, Rembrandt van Rijn, Nelson Mandela, Ernest Hemingway, 
Lionel Messi, David Hasselhoff, George Michael 

Lev 

23. červenec až 22. srpen  
Planeta: Slunce 
Živel: Oheň 
Klíčové vlastnosti: vůdčí typ, hrdý, štědrý, velkorysý, silný a schopný 

Známé osobnosti: Madonna, J. K. Rowling, Jennifer Lopez, Alexandre Dumas, Henry 
Ford, Fidel Castro, Alexander Fleming, Usain Bolt, Neil Armstrong, Arnold 
Schwarzenegger, Barack Obama, Robert De Niro 

Panna 

23. srpen až 22. září  
Planeta: Merkur 
Živel: Země 
Klíčové vlastnosti: spolehlivost, přesnost, hospodárnost, bystrost, empatie 

Známé osobnosti: Michael Jackson, Ronaldo, Pink, Cameron Diaz, Sofia Lorenová, 
Goethe, Macaulay Culkin, Sean Connery, David Copperfield, Stephen King, Mickey 
Rourke, Claudia Schiffer, Peter Sellers 

Váhy 

23. září až 23. říjen 
Planeta: Venuše 
Živel: Vzduch 
Klíčové vlastnosti: nerozhodnost, vlídnost, opatrnost, smysl pro spravedlnost, jsou 
pohostinné a laskavé 

Známé osobnosti: Michael Douglas, Sting, John Lennon, Luciano Pavarotti, Alfred 
Nobel, Franz Liszt, Mahátma Gándhí, George Gershwin, Catherine Zeta-Jones, 
Margaret Thatcherová, Kate Winslet, Marcelo Mastroianni 
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Štír 

24. říjen až 22. listopad  
Planeta: Pluto 
Živel: Voda 
Klíčové vlastnosti: trpělivost, vášeň, svobodná duše, bystrý úsudek, má rád tajemství 

Známé osobnosti: Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Pablo Picasso, Diego Maradona, 
Larry Flynt, Julia Roberts, Whoopi Goldberg, Marie Curie, Hillary Clinton, Annie 
Girardotová, Winona Ryder, Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

Střelec 

23. listopad až 21. prosinec 
Planeta: Jupiter 
Živel: Oheň 
Klíčové vlastnosti: sebejistota, smělost, prostořekost, svobodomyslnost, ochota 
riskovat 

Známé osobnosti: Brad Pitt, Steven Spielberg, Walt Disney, Bruce Lee, Beethoven, 
Winston Churchil, Mark Twain, Britney Spears, Scarlett Johansson, Tina Turner, Kim 
Basinger, Edith Piaf, Frank Zappa, Sinead O'Connor 

Kozoroh 

22. prosinec až 20. leden 
Planeta: Saturn 
Živel: Země 
Klíčové vlastnosti: rozumný, cílevědomý, zodpovědný, čestný, realista 

Známé osobnosti: Elvis Presley, Mel Gibson, Nicholas Cage, Jim Carrey, Kevin 
Costner, Tiger Woods, Muhammad Ali, Johannes Kepler, Kate Moss, Annie Lennox, 
Marlene Dietrich, Gerard Depardieu, Rod Stewart 

Vodnář 

21. leden až 20. únor 
Planeta: Uran 
Živel: Vzduch 
Klíčové vlastnosti: tolerantní, vynalézavý, originální, zvědavý, vtipný, zasněný 

Známé osobnosti: Paul Newman, John Travolta, Michael Jordan, Justin Timberlake, 
Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, Galileo Galilei, Thomas Alva 
Edison, Abraham Lincoln, Shakira, Jennifer Aniston, Paris Hilton 
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Ryby 

21. únor až 22. březen  
Planeta: Neptun 
Živel: Voda 
Klíčové vlastnosti: citlivost, intuice, duchovní hodnoty, zasněná, má ráda pohyb a 
změnu 

Známé osobnosti: Albert Einstein, Bruce Willis, Chuck Norris, George Washington, 
Antonio Vivaldi, Bedřich Smetana, Michelangelo Buonarroti, Sharon Stone, Elizabeth 
Taylorová, Elton John, Steve Jobs, Daniel Craig, Jon Bon Jovi 

 

                                       Čtyři živly znamení zvěrokruhu 

 

 

 

 

 

Všechna znamení zvěrokruhu jsou rozdělena mezi čtyři základní živly, kterými 
jsou: oheň, země, vzduch a voda. Protože znamení je dvanáct a živly jsou pouze 
čtyři, připadají na každý živel právě tři znamení zvěrokruhu. Pro charakteristiku 
jednotlivých znamení zvěrokruhu jsou živly jakousi esencí, která určuje jejich 
podstatu a temperament. 

 

Oheň 

Znamení: Beran, Lev, Střelec 

Typ: cholerik 

Roční období: léto 

Klíčové vlastnosti: výbušní, spontánní, ctižádostiví, srdeční, nadšení 

Živel ohně propůjčuje těmto lidem bohatou fantazii a skutečnou vášeň. Člověk 
narozený s živlem ohně nerad připouští chyby, je nedočkavý, obvykle málo tolerantní 
a ve vztazích rád hraje dominantní roli. 

 

 

 

 

 

 

http://horoskopy.etarot.cz/znameni-beran.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-lev.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-strelec.php
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Země 

Znamení: Býk, Panna, Kozoroh 

Typ: melancholik 

Roční období: podzim 

Klíčové vlastnosti: opatrní, střízliví, konzervativní, praktičtí, spolehliví 

Země zosobňuje hmotu, a proto lidé s tímto živlem jsou založení materialisticky. 
Hmotné statky a pevné zázemí jim přináší klid a jistotu. Nejsou obvykle příliš 
nápadní, ale zato pozorní k drobnostem a detailům. Reagují pomaleji a nemají rádi 
rychlé a velké změny. 

Vzduch 

Znamení: Blíženci, Váhy, Vodnář 

Typ: sangvinik 

Roční období: jaro 

Klíčové vlastnosti: bezprostřední, komunikativní, zvědaví, přelétaví, rezervovaní 

Živel vzduchu s sebou přináší lehkost a veselou náladu. Lidé s tímto živlem jsou 
komunikativní, zábavní, rychlí, plní nápadů, ale bohužel také zbrklí, nestálí, přelétaví 
a lehkovážní. Dokáží se snáze než ostatní povznést nad strasti a nezdary. 

 

Voda 

Znamení: Rak, Štír, Ryby 

Typ: flegmatik 

Roční období: zima 

Klíčové vlastnosti: náladoví, uzavření, citliví, duchovně založení 

Vodní živel je v principu ženský, a proto je mu vlastní silná intuice, emoce a 
přizpůsobivost. Lidé se s elementem vody umí obvykle vyjít s každým za všech 
okolností. Lépe snášejí zátěž a jsou to tajnůstkáři. Mají soucit a jsou empatičtí. To je 
však může činit zranitelnými. 

 

 

 

 

http://horoskopy.etarot.cz/znameni-byk.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-panna.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-kozoroh.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-blizenci.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-vahy.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-vodnar.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-rak.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-stir.php
http://horoskopy.etarot.cz/znameni-ryby.php
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                                                          Anketa                       

 
   V jakém znamení se narodili žáci nižšího stupně naší školy? 
 
Beran                                 ………………….25 beránků…..oheň 
 
Býk                                    ………………….25 býčků……..země 
 
Blíženci                              ………………...30 blíženců….vzduch 
 
Rak                                    …………………22 ráčků…….voda 
 
Lev                                    ………………….31 lvíčků…….oheň 
 
Panna                                …………………25 panenek….země 
 
Váhy                                  …………………20 vážek…….vzduch 
 
Štír                                     ..……………….20 štírků……..voda 
 
Střelec                               …………………22 střelců…….oheň 
 
Kozoroh                             …………………15 kozorohů…země 
 
Vodnář                               …………………14 vodnářů….vzduch 
 
Ryby                                  ………………….29 rybiček…..voda 
 
 
 
 
 V pedagogickém sboru je nejvíce BLÍŽENCŮ.  
 
 
 
Lidé narození ve znamení Blížence potřebují kontakt s novými a novými lidmi. 
Stereotyp je unavuje, a tak potřebují i změnu, ale i nutnost komunikovat s okolím, 
seznamovat se a navazovat kontakty. Proto se skvěle uplatní jako lektoři, učitelé a 
osobní asistenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Koštová, Adéla Kostínková 
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                   Otázky „na tělo“… 

 

 

  

 

 

 

PRVŇÁČCI                                                                                        DEVÁŤÁCI 

 

 

1. V kolika letech budeš starý? 

 

2. Jaké povolání bys chtěl dělat? 

 

3.  Baví tě chodit do školy? 

 

4. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

 

5.  V jaké zvíře by ses proměnil? 

 

6. Je těžší kilo železa nebo kilo peří? 

 

7.  Jaký je tvůj oblíbený zpěvák nebo skupina? 

 

8. V jaké zemi bys chtěl jednou žít? 

 

 

 

 

 

18, 60, 70, 70, 80, 90 let 
90 let 

Nevím. Veterinářka. 

Ve škole. Uklízečka. Učitelka. 

Učitelka. Fotografka. 

Automechanik. Elektrikářka. 

Jak kdy. Dříve mě to bavilo 

více. 

Jo. Jo. Jo. Jo. Ne.  Ne. 

Výtvarka. Výtvarka. Výtvarka. 

Matematika. Čeština. Čeština. 
Němčina. 

Tělocvik a němčina. 

V kočku. Ve slona. V geparda. 

V tygra. V páva. Ve lva. 

V zebru. 

V tygra. V kočku. 

Železo. Železo. Železo. Železo. 

Železo. Železo. Železo. 

Stejné. Obojí má stejnou 

hmotnost. 

Réva. Réva. K. Gott. Slza. Slza. 

Slza. Barbie Girl. 

Avici. Poslouchám 

vše kromě metalu a 

hip hopu. 

Rumunsko. Afrika. Amerika. 

Plzeň. New York. Francie. 

Asie. 

ČR. Španělsko. 

Ptaly se: Nikola Koštová, 

Adéla Kostínková 

Odpovídali: Martina, Kristýna, 

Natálka, Terezka, Kristiánek, 

Markétka, Robík, Nelinka, 

Adélka 
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                       Státní svátky v ČR 
 

Den obnovy samostatného českého státu 

 1. leden 

 1. 1. 1993 došlo na základě usnesení Federálního shromáždění k rozdělení 
federativní republiky (ČSFR) na dva samostatné státy: Českou republiku a 
Slovenskou republiku. 

Nový rok  

1. leden 

Nový rok je svátkem a oslavou začátku nového roku. Na našem území dle 
gregoriánského kalendáře připadá právě na 1. ledna. Oslavy začínají vždy poslední 
den v předchozím roce, což připadá na datum 31. prosince, kdy se slaví Silvestr a 
oslavy se protáhnou do časných hodin.  

Velký pátek 

 Je to svátek pohyblivý (Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku). 

Velký pátek je součástí „Svatého“(neboli Pašijového týdne), ve kterém si křesťané 
téměř všech vyznání připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho 
smrt na kříži a vzkříšení.  

V lidových pověrách je Velký pátek spojován s magickými silami. V tento den se měly 
otevírat hory, které vydávaly poklady; nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc 
by mohla být očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát 
prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. 

Velikonoční pondělí 

 Je to svátek pohyblivý. 

 Je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českých zemích i 
na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou. Šlehání přes hýždě doprovází 
odříkávání různých koledních říkanek. Velikonoční mrskání děvčat jim má předat 
část jarní svěžesti vrbového proutí. Velikonoční koleda je spojena s odměnou 
pro koledníky. Tradičně to jsou především malovaná vajíčka neboli kraslice.  

Svátek práce 

 1. květen 

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se 
od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť 
vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila 
v Haymarketský masakr a následné soudní řízení.  

Den vítězství 

 8. květen 

V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové války 

 (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země uznávají 9. květen.  

 
 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Zmrtv%C3%BDchvst%C3%A1n%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poml%C3%A1zka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1890
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1889
https://cs.wikipedia.org/wiki/II._internacion%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://cs.wikipedia.org/wiki/1886
https://cs.wikipedia.org/wiki/Haymarketsk%C3%BD_masakr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD_(9._kv%C4%9Btna)
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Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

 5. červenec 

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie 

na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který 

Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. Papež Lev XIII. je v roce 

1880 svatořečil a v roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou 

také hlavními patrony Moravy. 

 Den upálení mistra Jana Husa 

 6. červenec 

Slaví se jako připomenutí upálení kněze a reformátora Mistra Jana Husa  

během kostnického koncilu v roce 1415.  
Den české státnosti 

 28. září 

Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech 

a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho 

zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto 

datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna 

většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu. 

 Den vzniku samostatného československého státu 

 28. říjen 

Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru 

československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon 

o zřízení samostatného státu. 

 Den boje za svobodu a demokracii 

 17. 11. 

Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin spojených 
se studenty českých vysokých škol.  

V reakci na nepokoje spojené s pohřbem studenta Jana Opletala rozhodlo 
vedení nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci 
z 16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně 
a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských organizací a internovat ostatní 
studenty. Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 1939 
v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla 
právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala 
takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento 
den Mezinárodním dnem studentstva.  

Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí  
 nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. V pátek  
17. listopadu se na Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. 

 
 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Solu%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroslov%C4%9Bn%C5%A1tina
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Štědrý den 

 24. prosinec 

Je posledním dnem přípravy na vánoční svátky. Ve středověku se někdy jednalo 
o poslední den roku, který začínal nejčastěji právě na slavnost Narození 
Páně 25. prosince. Se Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských 
i křesťanských vánočních zvyků a pověr, například štědrovečerní večeře a 
rozsvěcování vánočního stromečku nebo pověra, že kdo se během dne postí, uvidí 
večer zlaté prasátko. 

Štědrý den je vlastně chybný název. Po staletí byl vždy jen Štědrý večer, jakožto 
předvečer Narození Páně. A to zřejmě proto, že židé počítají počátek dne od západu 
slunce, a nikoliv od půlnoci. Proto narození Ježíše, který se narodil do židovského 
národa a víry, bylo slaveno na počátku dne narození, tedy po západu slunce. Štědrý 
den jako sváteční den vznikl vlastně omylem poslance Ivana Fišery na jaře 1990, 
který si toto neuvědomil a navrhl 24. prosinec jako státem uznaný svátek. Od té doby 
mají Češi a Slováci jako téměř jediní na světě na Štědrý den státem uznané volno. 
Podobně se i některé jiné církevní svátky slaví v předvečer. 

 

 

1. svátek vánoční 

 25. prosinec 

Slavnost Narození Páně či Boží hod vánoční (lat. nativitas Domini) je vlastním dnem 
oslavy narození Ježíše Krista, tedy Vánoc.  

Nese se ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda a večeře. Obvykle se 
v českých zemích podává pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna. 
K tradičním zvykům patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou 
od Štědrého dne vystaveny jesličky. Slouží se zde i tradiční vánoční mše, oslavující 
narození Ježíše Krista.  

 

 

2. svátek vánoční 

 26. prosinec 

Svátek svatého Štěpána připomíná prvomučedníka sv. Štěpána. 

V českých zemích je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou.  

„Na Štěpána“ odcházeli ze služby čeledíni, případně i děvečky (které někdy čekaly 
až do Nového roku). Na odchodnou sloužící dostával zvláštní koláč, tvořený třemi 
spletenými prameny do kruhu a ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi. 

 

V roce 2018 má Česká republika celkem 13 dní, které jsou vyhlášeny 
jako oficiální státní svátek.  

                                                                         Nikola Koštová, Adéla Kostínková 
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Dne 15. 3. 2018 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců III. kategorie. 

Naši kluci se postupně utkali s týmy ze ZŠ Milín, ZŠ Bratří Čapků, 1. ZŠ Dobříš, ZŠ 
Školní a ZŠ Pod Svatou Horou.  

V minitabulce týmů se stejným počtem bodů jsme se umístili jako poslední, a tudíž 
jsme v celkové tabulce skončili na páté příčce. 

Střelecky se prosadila většina našich hráčů, nejvíce bodů zaznamenal J. Veltruský, 
který dal 10 bodů. Školu reprezentovali tito žáci: F. Dušek, M. Fotr, K. Kluk a V. Kluk, 
V. Kočovský, M. Mašek, J. Veltruský, M. Vitík, Š. Zemek a M. Žáček. 

                                                                                          Za vyučující TV Martin Zárybnický 

  

 

 

 

 

 

 
         SPORTOVNÍ OKÉNKO 

 

 

 

 

 

 

  

Honza Hrubý, Jindra Sikora 
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Dne 27. 3. 2018 se konalo okresní kolo v basketbalu dívek III. kategorie. 

 

Naše děvčata si vylosovala skupinu se ZŠ Březové Hory, 1. ZŠ Dobříš, ZŠ Milín a          
ZŠ 28. října. Obsadila postupové 2. místo. V semifinále se ZŠ Školní i v boji o třetí místo 
se ZŠ Jiráskovy sady sice dívky prohrály, ale 4. místo na okrese je skvělý výsledek. 

Školu reprezentovaly tyto žákyně: V. Brotánková, K. Černá, A. Fiřtíková, E. Krepopová, B. 
Krotká, T. Krotká, J. Sousedová, K. Šebelová, P. Šoffrová a A. Veselá. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme 
mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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Dne 6. 4. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v odbíjené dívek. 

Soutěže se naše škola zúčastnila a v celém průběhu podávala děvčata pěkné výkony. 

Po úvodním zápase proti družstvu nasazené ZŠ Školní, v němž se dívky pomalu 
„rozkoukávaly“, porazily ve třech setech družstvo 1. ZŠ Dobříš. Z druhého místa 
ve skupině postoupily do semifinále společně se ZŠ Pod Svatou Horou, ZŠ Březové Hory, 
ZŠ Školní. Děvčata si užila každý zápas, nebála se bojovat o každý míč a v konkurenci 
těchto kvalitních družstev zahrála pěkný výsledek a obsadila 4. místo na okrese. Pochvalu 
a poděkování za reprezentaci školy zasluhují Kurfiřtová Kristýna, Krotká Nikola, 
Kačurová Alžběta, Pospíchalová Štěpánka, Sousedová Dominika, Rychterová Kristýna, 
Zlatohlávková Michaela. 

Za vyučující TV Mgr. Iva Ceradská 

 V úterý 17. dubna se konal okrskový fotbalový turnaj pro žáky ve věku 6-11 let. Naši školu 
reprezentovali chlapci z prvních, druhých a třetích tříd: Kubík Sedláček, Péťa Korecký, 
Míša Šedivý, Štěpán a Matěj Zemkovi, Matyášek Milan Benda, Kubík Krotký, Nicolae 
Mihailov, Davídek Hampejs, Péťa Motejzík, Adámek Novák, Domča Krůta a Patrik Hrach. 

     Na hřišti 1. FK Příbram se našim malým fotbalistům podařilo porazit mužstva ze ZŠ 
Hvožďany a ze ZŠ Bratří Čapků. Jediná prohra s týmem ze ZŠ Březové Hory jim zajistila 
druhé místo ve skupině a postup do okresního finále, které se konalo 23. dubna 
na Dobříši. Hoši ze ZŠ Březnice se umístili na pátém místě. 

                                                                      Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. 
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Dne 9. 5. 2018 se konal 50. ročník atletického Poháru rozhlasu mladších žáků. 

Díky úpravě věkových kategorií jsme vyrazili na atletické klání převážně se žáky 
ze šestého ročníku. Chlapci závodili na sportovišti na Dobříši v těchto disciplínách: štafeta 
4 x 60 m, 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem a běh na 1 000 m. 
Děvčata absolvovala v Příbrami stejné disciplíny, jen závěrečný běh měl „pouze“ 600 m. 

Děvčata i chlapci obsadili shodné osmé místo na okrese. 

Školu reprezentovali tito žáci a žákyně: D. Benettová, J. Čámská, K. Černá, A. Fiřtíková, 
T. Kasíková, E. Krepopová, J. Sousedová, K. Šebelová, P. Šoffrová, Z. Zíková, F. Csicsö, 
F. Dušek, V. Kluk, V. Koňas, L. Mikeš, M. Vitík, J. Vrátný a M. Žáček. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme 
mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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 Dne 10. 5. 2018 se konal 50. ročník atletického Poháru rozhlasu starších žáků. 

Chlapci závodili v Příbrami v těchto disciplínách: štafeta 4 x 60 m, 60 m, skok daleký, skok 
vysoký, vrh koulí a vytrvalostní běh na 1 500 m.  Děvčata soutěžila na Dobříši ve stejných 
disciplínách, jen závěrečný běh měl „pouze“ 800 m.  

Z děvčat bych chtěl pochválit především M. Zlatohlávkovou a N. Krotkou. Míša zaběhla 
800 m za 2 min a 46 s, k vyrovnání školního rekordu jí chyběly dvě sekundy. Nikola 
vyhrála ve vrhu koulí výkonem 890 cm. Z chlapců největšího úspěchu dosáhl M. Koňas, 
který zaběhl 60 m za 7,7s a zaostal 0,1 s za školním rekordem. Co se Matějovi nepodařilo 
na "šedesátce", to se mu povedlo ve skoku vysokém. Matěj ovládl "výšku" a výkonem 171 
cm překonal o 1 cm školní rekord trvající 18 let. Tímto si Matěj drží oba rekordy ve skoku 
vysokém v obou věkových kategoriích na školní nástěnce rekordů. V obou disciplínách 
obsadil první místo v soutěži. Druhé místo u skokanů obsadil D. Hroch. Ve skoku dalekém 
P. Šmerda a D. Hroch překonali 500 cm a zůstali těsně pod stupni vítězů. 

Děvčata obsadila 6. místo na okrese, chlapci skončili pátí. 

Školu reprezentovali tito žáci a žákyně: J. Adamová, D. Kadlecová, N. Krotká, T. Krotká, 
Š. Pospíchalová, A. Ranglová, K. Rychterová,V. Sladká, A Veselá, M. Zlatohlávková, A. 
Dítě, V. Eichelman, J. Formánek, L. Hartl, P. Haštava, D. Hroch, M. Koňas, L. Ovsík a P. 
Šmerda. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme 
mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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                                              Krajské kolo ve vybíjené 

     Je čtvrtek 10. května 2018. Před budovou březnické školy je již brzy ráno nezvykle 

živo. Vítězky okresního kola ve vybíjené odjíždějí do Benešova, kde se utkají s nejlepšími 

školami Středočeského kraje.                                                                                                                           

Děvčata ze ZŠ Březnice ve složení: Majerová D., Süssmilichová A., Poláková V., 

Frohlichová K., Brňáková A., Márová B., Nesvedová T., Hořejší I., Hájková L.,         

 Brotánková K., Lakomá L. a Šoffrová S. se postupně utkala s devíti školami.      

Od začátku do konce holky bojovaly jako lvice, rvaly se o každý míč…A výsledek?  

Děvčata si odvezla z krajského finále bronzové medaile za krásné 3.místo.                                                                                  

Dík patří všem za příkladnou reprezentaci školy. Musíme poděkovat také Klárce Hrubé, 

která nám velkou měrou pomohla vybojovat postup, ale nyní jí zradilo koleno, takže se  

odjelo bez ní.                                                              

                                                                                                       

I. Ševrová a P. Tuháčková   
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Olympijský den 

Dne 28. 5. 2018 se konal tradiční olympijský den na naší ZŠ. Za krásného slunného 
počasí spolu v atletických disciplínách závodili nominovaní sportovci z prvního stupně. 
Tento den je brán jako nominace na atletickou všestrannost, která se koná začátkem 
června ve sportovním areálu u Svaté Hory. Z každého ročníku byli vybráni nejlepší atleti a 
atletky. Tři chlapci a tři děvčata z každého ročníku budou v Příbrami reprezentovat naši 
školu. V areálu naší školy proběhly tyto disciplíny: běh na 60 m a skok daleký, od třetí třídy 
se soutěžilo i v hodu míčkem. Poté se všichni závodníci přesunuli do stínu stromů 
do parku v Sadové ulici, kde proběhl vytrvalostní běh. Děvčata běžela 500 m a chlapci 
800 m. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci v atletice a do budoucna jim 
přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Nikola Koštová, Adéla Kostínková 
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     AKCE ŠKOLY 

     Beseda s paní Forejtovou 

          V lednu a v únoru jsme se v předmětu 

 náš svět učili o druhé světové válce,  

zejména o tom, jak to bylo v Březnici a v okolí. 

        Ve středu 14. února k nám do třídy přišla březnická rodačka paní Vlasta Forejtová. To 

je paní, která zažila druhou světovou válku jako malá holčička. Hodně mluvila o svém 

tatínkovi, který se jmenoval Stanislav Kolofa a byl velitelem březnických hasičů. Za války 

byl zatčen, vyslýchán v Klatovech na gestapu a potom uvězněn v koncentračním táboře 

Terezín. Zemřel 5. května 1945 na zápal plic právě v Terezíně, těsně před osvobozením 

celého tábora.  

          Dále vyprávěla, jak válku prožívala ona se svou maminkou. 

     Ukazovala nám dopisy, které jim mohl psát jejich tatínek pouze v němčině. Mohli mu 

vozit jen oblečeni a toaletní potřeby. Viděli jsme i jeho vyznamenání a obraz, na jehož 

zadní straně byly dopisy od jeho spoluvězňů, a také oznámení o jeho úmrtí. 

      P. Forejtová vzpomínala také na průběh války v okolí našeho města. Slyšeli jsme 

o smutném osudu rodiny Dlabačových z Boru, o statečnosti pana inženýra Lízla, který  

u Hudčic raději skočil pod vlak, než aby byl vyslýchán na gestapu. Vyprávěla také o rodině 

Königsmarkových na Dědku. A také o smutném osudu třinácti březnických občanů, kteří 

zemřeli 10. května, když už celá Evropa slavila konec války. 

     Nakonec jsme paní Forejtové s Klárkou za celou třídu poděkovaly za to, že mezi nás 

přišla a vyprávěla nám. Celá beseda byla velmi zajímavá a moc se nám líbila. 

                                                                                                        D. Majerová a K. Hrubá  
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Návštěva Terezína 

       Ve středu 9. května jsme navštívili pevnost Terezín, která sloužila za 2. světové války 

jako pracovní koncentrační tábor a ghetto. Nejdříve jsme se vydali do Malé pevnosti, kde 

jsme mohli pozorovat strašlivé životní podmínky, jež v tomto koncentračním táboře 

panovaly. Nacisté využívali Malou pevnost jako věznici pro politické odpůrce tehdejšího 

režimu. Prostřednictvím povídání paní průvodkyně jsme se dozvěděli, že pod celým 

Terezínem vedou podzemní chodby. Byli jsme rádi, že jsme měli tu možnost jednu 

z mnoha chodeb projít. Po prohlídce druhého dvora jsme se dostali k samotkám. Ty 

sloužily k izolaci nakažených infekčními chorobami, a také k zajetí vězňů podezřelých 

z neplnění rozkazů. Velkou zajímavostí pro nás byla cela číslo 1, kde byl vězněn Gavrilo 

Princip, atentátník následníka trůnu Rakouska-Uherska Františka de Este a jeho manželky 

Žofie Chotkové. 

   Po ukončení prohlídky Malé pevnosti nás autobus převezl k Muzeu ghetta. Zde jsme 

mohli načerpat nové zajímavé informace ohledně života lidí v koncentračních táborech a 

poznat brutalitu nacistického mínění. Tuto děsivou brutalitu dokazovaly obrázky a básně 

dětí, které zažívaly kruté podmínky cel. Po návštěvě muzea jsme se vydali 

do Magdeburských kasáren, sloužících jako dočasné ubytování pro židovské rodiny. 

Židovské rodiny měly velmi omezený prostor. Pro jednu rodinu zde byla připravena 

obyčejná palanda, pro ně bylo ale hlavní, že jsou spolu. Naší poslední zastávkou 

v Terezíně bylo krematorium. Jelikož kapacita hromadných hrobů nestačila, bylo založeno 

krematorium, kde od roku 1942 až do konce války bylo zpopelněno přibližně 30 tisíc lidí.  

   Úplně poslední zastávkou dnešního dne byla vycházka na Plešivec. Jedná se o přírodní 

památku a vrch vysoký 500 metrů. Důvodem ochrany je mimojeskynní výskyt ledu 

v čedičové suti. 

   Z celého projektu jsme si odnesli mnoho. Uvědomili jsme si, jak je rodina, domov a pocit 

jistoty důležitý, a proto bychom se měli snažit, aby se tato ukrutnost již neopakovala, ale 

zároveň bychom na ni neměli zapomínat.                             

                                                                                      Natálie Veselá a Kristýna Kurfiřtová 
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Vídeň 2018 

    Před dvěma lety měli žáci druhého stupně možnost navštívit hlavní město Německa 
Berlín a minulý rok rakouský Salzburg. Letos jsme se 16. dubna vydali spolu s průvodcem 
z cestovní kanceláře do hlavního města Rakouska, do Vídně. 

    Historické centrum Vídně je od roku 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Dozvěděli jsme se, že Vídeň je také centrem kultury, vzdělání, sportovních 
zařízení, a proto se v celosvětovém seznamu měst podle kvality života v roce 2011 Vídeň 
umístila na první příčce. 
    Nejprve jsme zamířili do barokního zámku Schönbrunn, letní rezidence rakouských 
císařů. Tam jsme měli individuální prohlídku se sluchátky s komentovaným výkladem 
v českém jazyce. Zámek obklopují barokní zahrady, které jsme si kvůli dešti nemohli 
v dostatečné míře užít a pořídit si pěkné fotky. 
    Dále jsme měli možnost navštívit interaktivní expozici Time Travel, kde jsme prožili 
magickou jízdu časem vídeňské historie. Nejvíce si všichni užili 5D kino, které nám 
umožnilo vidět Vídeň z ptačí perspektivy a vychutnat si adrenalinový zážitek na horské 
dráze nebo let v oblacích. 
    Odpoledne jsme prošli historickým centrem Vídně, zhlédli jsme zimní rezidenci 
rakouských císařů Hofburg, sídlo parlamentu, vešli jsme do katedrály Stephansdom a 
nechyběly ani menší nákupy na nákupní třídě Kärtner Straße, kde měl každý možnost 
nakoupit suvenýry a ochutnat pravý vídeňský čokoládový sachr či vídeňskou kávu. 
Exkurze se pomalu, ale jistě blížila ke konci. 
   Předposlední zastávka byla u bílých lipicánských hřebců. Poté nás autobus zavezl 
k závěru naší prohlídky, a to ke stavbě Hundertwasserhaus od významného architekta 
Hundertwassera. Tento dům je přesným výsledkem snahy o stavbu zapadající do přírody, 
tudíž žádné rohy a hrany, stěny porostlé pnoucími keři a stromy, okna různých velikostí a 
celé to zpestřené různorodými barvami.  
     Tímto byl náš poznávací zájezd u konce a všichni jsme mohli plni čerstvých dojmů 
nasednout do autobusu, který nás zavezl zpátky ke škole. Děkujeme za skvělý zážitek!  

                                                                                                  Michaela Zlatohlávková, 9. b  
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       Den Země    

 

Den Země v šestých třídách 

Ve čtvrtek jsme se všichni sešli před školou a vyrazili na Vinici. Tam na nás čekali hajní a 
jejich pomocnice. Vysvětlili nám, jak se sázejí stromky a pověděli nám něco o lese. Každý 
si mohl zasadit jeden nebo dva stromky. Po úspěšném a zajímavém sázení jsme opékali 
vuřty nebo klobásy. Na zdravém vzduchu a po práci nám moc chutnalo. Vydali jsme se 
o kus dál na louku, kde někteří hráli míčové hry, ostatní se jen tak vyhřívali na sluníčku. 
Byl to báječný den strávený v přírodě. 

V pátek jsme jeli autobusem do Příbrami do domu Natura. Tam nám paní průvodkyně 
vyprávěla spoustu zajímavostí o Brdech. Obdrželi jsme také pracovní listy, abychom si 
ověřili, zda nám ze zajímavého výkladu něco zůstalo v hlavě. Další expozice jsme si mohli 
projít sami. V první byli různí plazi a obojživelníci. Ve druhé expozici se nacházeli motýli 
lišajové. Všichni jsme se dozvěděli něco nového a prohlídky jsme si užili. Následoval 
rozchod v Pražské ulici. 

Oba výlety byly super. 

                                                                                                              Linda Kazdová  
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Den Země v pátých třídách 

Čtvrtek jsme skoro celý strávili v přírodě. Na stadionu jsme hráli různé míčové hry, kluky 

bavil především fotbal, holky dávaly přednost vybíjené a vyhřívání na sluníčku. Pak na nás 

v tělocvičně školy čekali záchranáři, kteří nás učili, jak poskytnout pomoc. Nacvičovali 

jsme masáž srdce, ošetření popálenin, zlomenin a podobně. 

V pátek 20. dubna jsme se autobusem vydali do Rožmitálu pod Třemšínem. 

V Podbrdském muzeu jsme měli přednášku o odpadech. Odpadky jsou celosvětově 

velkým problémem, je třeba je třídit a recyklovat. Byly tam pro nás připraveny zajímavé 

dílničky a pak jsme šli na hřiště. V Rožmitálu jsme navštívili i knihovnu. Tam jsme 

vyhledávali různé zeměpisné informace a zajímavosti o Zemi a vyplňovali zábavné kvízy.     

                                                                                                                 Adina Kazdová 
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Den Země v devátém ročníku 

 

Ekocentrum Spálené Poříčí 

 

 

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 jsme se i s celým 9. ročníkem vydali na exkurzi do Spáleného 

Poříčí, kde jsme navštívili zdejší ekocentrum. Třídy se rozdělily na dvě skupiny. První 

skupina se vydala na krátkou procházku přírodou, na jejímž konci jsme našli 

kořenovou čističku odpadních vod. Zde jsme si od našeho průvodce vyslechli výklad 

na téma „Čištění odpadních vod“, od tohoto tématu jsme se dostali až 

k celosvětovému problému, jako je třeba globální oteplování. Poté jsme se vydali 

zpět do ekocentra, kde jsme se vystřídali s druhou skupinou a mohli jsme si 

prohlédnout zvířata, která tu kvůli zdravotním problémům našla svůj nový domov. Po 

vyslechnutí, co se v takovém ekocentru děje, jsme měli krátký rozchod a po 

celodenním výletu hurá domů. 

 

Třídění odpadu 

Projektové vyučování s prvňáky 

Projektové vyučování se konalo dne 20. 4. 2018, kdy jsme se hned brzy ráno sešli 

před školou, abychom mohli připravit vše potřebné na náš den s prvňáky. Vše začalo 

krátkou tematickou pohádkou, kterou si děti moc užily. Poté naše stopy zamířily 

do tříd, kde nás čekalo vytváření veselých obrázků z víček, při kterém jsme se mohli 

blíže seznámit s dětmi. Když byly naše obrázky hotové, vydali jsme se i s dětmi 

na školní zahradu, kde mohly začít zábavné soutěže, které se týkaly třídění odpadu. 

Tento den byl pro děti velmi poučný a všichni si užili spoustu zábavy. 

                                                                 Dominika Sousedová, Marie Sejkorová 
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 Den Země v osmém ročníku 
 
 
 
            Den Země jsme tentokrát oslavili již 19. dubna v plzeňském science centru 
Techmania.   
Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny, přičemž každá měla rozdílný program. 
          Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o smyslech člověka, a také o přírodě.  
Den jsme ukončili návštěvou záchranné stanice ve Spáleném Poříčí a kořenové 
čističky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ve čtvrtek 20. dubna nás čekal den plný zábavy. S paní učitelkou Marcelou 
Jelínkovou jsme vyzkoušeli několik zajímavých chemických pokusů. 
Dále jsme s paní učitelkou Naděždou Červenkovou vyráběli housenky z víček 
od PET lahví. 
S paní učitelkou Lucií Karasovou jsme navlékali víčka z PET lahví na provázky a 
vyráběli přívěsky z korku od vína. 
Pan učitel Zdeněk Jelínek nás vzal do školního atria na stolní tenis. 
Celý den byl zaměřen na recyklování a byl vymyšlen tak, že každého z nás něco 
zaujalo a také pobavilo. 
 
 
 
 
 
 
 
          „Mapování školního pozemku“ byl náš program na pátek 21. dubna. 
Ráno nám paní učitelka Červenková a paní učitelka Klímová rozdělily školní 
pozemek na více částí. Každá skupinka svůj úsek zmapovala a vyfotografovala 
všechny rostliny, které se zde nacházely. 
Poté jsme se vrátili do budovy školy, kde jsme na počítačích měli za úkol vyhledat 
názvy těchto rostlin a další informace o jejich pěstování a využití.  
 
Děkujeme všem vyučujícím za naplánování a uskutečnění všech aktivit! 
 
                                                                  Veronika Kostínková a Vendula Karasová  

 

 

 

 

  

http://8.ro/
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Den Země v sedmém ročníku – aneb Pat a Mat za volantem 

 

 

 

 

       Dne 20. dubna se obě sedmé třídy vydaly v rámci projektového vyučování 

do ZOO v Plzni. Pan řidič našeho autobusu zrovna neoplýval profesionalitou. Neznal 

cestu, neměl mapu a na navigaci jsme se ani neodvážili pomyslet…Jedním místem 

jsme „pro jistotu“ projeli hned třikrát. Nakonec jsme kýženou zoologickou zahradu 

našli. Hurá! 

      Po zakoupení vstupenek jsme obdrželi pracovní listy a šli jsme se sebevzdělávat 

mezi zvířátka. Moc se nám tam líbilo a užili jsme si to.  

      Cesta domů se nám však zamlouvala o poznání méně. Při přejíždění mostu jsme 

uslyšeli podezřelý rachot. Kluci na zadních sedačkách se podívali z okének, aby 

zjistili, co se stalo. Křičeli na celý autobus, že pan řidič nabral semafor a teď tam leží 

na zemi. Samozřejmě ten semafor, ne řidič… 

        V nejhorším horku, jaké si umíte představit, jsme dvě hodiny čekali na příjezd 

policistů, aby příhodu vyšetřili. Pan učitel Trangoš po celou tu dobu řídil na mostě 

dopravu, aby nedošlo k další nehodě.  

         Po příjezdu mužů zákona jsme konečně mohli přejet na hřiště. Zde jsme čekali 

další dvě hodiny, jelikož selhala technika. Pak policistům „naskočil“ počítač, zapsali 

nehodu a my mohli odjet. Měli jsme mírný, několikahodinový skluz, ale zážitek to byl 

nezapomenutelný! 

                                                                    Terka Krotká, Péťa Šoffrová 
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                             Výtvarné práce žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelinka Chalupná, Marianka Šmatláková 
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Lukášek, Nelinka, Karolínka, Julinka 
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Šneček 

Honem za mnou! 

 Šneček – něčí - pod malinou 
tady brečí, 
po tvářičkách slzy mydlí, 
zapomněl, kde máma bydlí. 

Čí jsi šnečku? „Maminčinej." 
Jak ti říká? „Kluku línej." 
Jak vypadá? „Jako táta, je 
taková šnekovatá." 
 

 

Kampak jsi šel?  

„Tam a zpátky.“ 

Odkud lezeš?  

„Ze zahrádky. 

Jak se do ní dojde? 
„Pěšky." 
Cos tam viděl? 

 „Čtyři ježky." 
 
 

 

Co ti řekli? 

 „Nebreč, šnečku." 

Co ty?  

„Já vlez do domečku." 

A zas pláče. A zas brečí! 

Je moc malý, škoda řečí. 

Po tvářičkách slzy mydlí, 

nevíte, kde chudák 

bydlí? 

  

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/B%c3%a1sni%c4%8dky_a_p%c3%adsni%c4%8dky_o_zv%c3%ad%c5%99%c3%a1tk%c3%a1ch
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Jazykolamy_a_logopedick%c3%a1_%c5%99%c3%adkadla
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                   Mezinárodní den dětí 

Žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky soutěže v zámecké oboře. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honza Hrubý, Jindra Sikora 
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                       Rozhovor 

 

1. Je náročné pracovat v převážně ženském kolektivu? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Nejnáročnější, co jsem zažil. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Ne. 

 

2. V jakém znamení jste se narodil? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Jsem BLÍŽENEC, rozdvojená osobnost. Vždycky jsem se 
musel rozhodovat mezi dvěma alternativami s rozdílnými úspěchy. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Jsem LEV. 

 

3. Čím jste chtěl být jako malý chlapec? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Lesní inženýr, biolog nebo botanik. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Nevím. 

 

4. Co Vás ve škole nejvíce bavilo? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Zoologie, botanika, fyzika. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Matematika, fyzika, tělocvik. 

 

5. Jak dlouho již na naší škole působíte? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Letos to bude 20 let.  

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: 20 let. 

 

 

 

Pan Ing. Jozef Trangoš Pan Mgr. Zdeněk Jelínek 
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6. Jaké předměty vyučujete? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Matematiku a fyziku. Učil jsem i tělocvik, angličtinu a 
přírodopis.  

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Chemii, matematiku, tělocvik a hudební výchovu.  

 

7. Co rád děláte ve svém volném čase? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš:  Plavání, horské kolo, motorky. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Sport. 
 

8. Co Vás rozesměje? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Dobrý vtip, lidská naivita. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Dobrý vtip. 

 

 

9. Co Vás rozzlobí? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Bezohlednost, závist, lidská hloupost. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Hloupost a neomylnost. 

 
 

10. Co byste vzkázal svým žákům? 

Pan učitel Ing. J. Trangoš: Že je mám rád a že mě práce s nimi baví. 

Pan učitel Mgr. Z. Jelínek: Učte se!!! 

                                     

                                                           Nikola Koštová, Adéla Kostínková 
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                            Kam směřují naše kroky…   

JOHANA ADAMOVÁ – gymnázium 

NATÁLIE BENDOVÁ -  gymnázium 

SABINA BOUČKOVÁ – střední zdravotnická škola 

JANA HAŠKOVÁ -  gymnázium 

DAVID HYBRANT-  gymnázium 

ALŽBĚTA KAČUROVÁ – integrovaná střední škola hotelového provozu 

BARBORA KASÍKOVÁ -  gymnázium 

MATĚJ KOŇAS – střední odborná škola – požární ochrana 

EVA LIŠKOVÁ – obchodní akademie 

SIMONA MÁZDROVÁ -  gymnázium 

JAKUB NĚMEC – střední průmyslová škola 

TOMÁŠ NĚMEC -  střední průmyslová škola 

PAVEL PÁCA -  střední odborná škola 

JINDŘICH PODOLSKÝ -  střední odborná škola 

ALENA RANGLOVÁ -  střední zdravotnická škola 

IVO REJMAN -  střední odborná škola 

TEREZA REZKOVÁ – střední škola služeb a řemesel 

VERONIKA SLADKÁ -   střední zdravotnická škola 

LUKÁŠ ŠEDIVÝ -  střední průmyslová škola 

PETR ŠMERDA -  střední odborná škola 

ELIŠKA TUHÁČKOVÁ – gymnázium 

ONDŘEJ VINTER -  střední průmyslová škola 

LUKÁŠ VLČEK – střední odborné učiliště 

MICHAELA VRÁTNÁ -  střední zdravotnická škola  
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SELEN MELEK ANDELKOVIC -  střední integrovaná škola-cestovní ruch, hotelnictví 

LUKÁŠ BŘICHÁČEK – střední odborné učiliště  

ROBIN ČÍŽEK – střední rybářská škola   

MARTIN FRYČ – střední odborná škola   

ADAM HANZL – gymnázium 

PETR HAŠTAVA – střední průmyslová škola 

DOMINIK HROCH – střední odborné učiliště 

DENISA CHLANDOVÁ – střední škola dostihového sportu a jezdectví 

MICHAL KADLEC – střední odborné učiliště  

ŽANETA KRÁLOVÁ – střední škola dostihového sportu a jezdectví  

NIKOLA KROTKÁ – obchodní akademie 

KRISTÝNA KURFIŘTOVÁ – gymnázium 

ANETA LUHANOVÁ – střední odborná škola  

ANTONÍN MRÁZEK – střední odborné učiliště 

VÍT NEKL -  střední průmyslová škola 

ŠTĚPÁNKA POSPÍCHALOVÁ -  gymnázium  

MARIE SEJKOROVÁ – gymnázium 

DOMINIKA SOUSEDOVÁ – gymnázium 

MARTINA SÝKOROVÁ -  gymnázium   

ANTONÍN ŠVEJDA – gymnázium 

JAKUB ŠVEJNOHA – střední průmyslová škola 

NATÁLIE VESELÁ – gymnázium 

MARTINA VRŠŤALOVÁ – střední škola obchodu, služeb a řemesel 

MICHAELA ZLATOHLÁVKOVÁ – gymnázium 

NATÁLIE ZVAROVÁ – střední integrovaná škola – kuchař, číšník 
 

 

„Až jednou půjdeš přes most 

života, který tě vede z dětství 

do dospělosti, nespěchej.  

Podívej se na řeku života, která 

pod tebou tvoří víry. Postůj a 

podívej se. Touto cestou půjdeš 

naposled, nemůžeš se už vrátit. 

Jen bláznům je dopřáno vracet 

se.“  

                   John Lennon 
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                                             DEN NARUBY 
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Akce ŠKOLNÍHO parlamentu. 

16. května si žáci vyzkoušeli 

učitelskou profesi. 


