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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

         přinášíme vám nové číslo našeho školního časopisu Kolovrátek – podzim, zima. Hned 
v úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří poslali příspěvky a podíleli se na tvorbě tohoto 
čísla. S novým školním rokem je tu i nová redakce, která se vám představí na dalších 
stránkách časopisu. Chtěli bychom se věnovat tématům, která vás zajímají. Pokud rádi 
píšete a chcete se podílet na jeho tvorbě, ať už trvale, občasně nebo třeba povídkou, určitě 
nám dejte vědět, budeme moc rádi. 

        Doufám, že se při čtení časopisu nebudete nudit a s chutí budete obracet stránku po 
stránce. 

        Nové číslo přináší sportovní reportáže, články o školních aktivitách jednotlivých tříd, 
těšit se můžete na rozhovor, fotografie a mnoho dalšího. 

 

 

                                                                                           Za redakci Nela Bartoníčková
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Představujeme vám naši redakční radu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj, jmenuji se Tereza Bělková a je mi 10 let. 

Mám ráda, když trávím čas s kamarády a je u 
toho zábava a legrace, nebo když jsem s rodinou. 
Také ráda čtu, sportuji a získávám nové 
informace o přírodě. 

 Je mi 10 let, jsem kamarádská. Ráda čtu a hraji 
divadlo. Baví mě ruční práce, hraji na flétnu, 
cvičím jógu. Obdivuji pěkně, chytře a napínavě 
sepsané knihy. Představuji si, že bych se 
v budoucnu mohla pokusit také něco napsat. 

                                             Linda Kazdová 

Ahoj, jmenuji se Šarlota Lakomá, je mi 15 let a 
chodím do 9. třídy. Bydlím v Tochovicích a mám 
dvě mladší sestry Sofii a Lindu. Jsem snílek, takže 
si ráda představuji věci, které by se ve skutečnosti 
nestaly. Svoje sliby vždy plním. Umím udržet 
tajemství. Ráda pomáhám lidem, kteří moji pomoc 
potřebují. Mám strašně ráda malé děti. Nesoudím 
lidi, spíš se snažím udělat si o nich obrázek, až 
když je lépe poznám. Mám ráda vtipy, hudbu, 
zvířata, malé děti, svou rodinu a samozřejmě svoje 
kamarády. Ráda poznávám nové lidi, nové věci a 
nová místa. 

 

Je mi 14 let. Ráda sportuji a trávím čas s mojí 
rodinou a přáteli. 

                                      Bětka Klozarová 

Jmenuji se Nela Bartoníčková, jsem žákyní 

8. ročníku. Baví mě čtení a zajímám se o historii. 

Je mi 8 let, jsem veselá, kamarádská, 
zvídavá i zvědavá. Moc ráda čtu a hraji 
divadlo. Baví mě zjišťovat, co všechno se dá 
dělat na počítači. Hraji na flétnu, cvičím jógu, 
plavu. 

                                              Adina Kazdová 

 
Je mi 14 let. Ráda kreslím, hraji na klavír a cvičím 
mažoretky. 

                                            Jana Fiřtíková 
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                               ROZHOVOR            
 

Ahoj, jmenuji se Aneta Růžičková, je mi 15 let a chodím do 9. B. Mým koníčkem je natáčení 
a na Youtube mě sleduje téměř 25 tisíc lidí. Poznáte mě podle berle, ale to se snad 
v budoucnu změní, protože mě tento školní rok čeká operace pánve. 

 Jak vznikla přezdívka AnyOli ? 

Any - od mého pravého jména Aneta. 

Oli - zkráceně Olivia, jméno z jedné hry. 

 Jak vznikl pozdrav „tužka lidi“? 

Hrávala jsem jednu hru, kde se bojovalo s kartami, na jedné kartě byla tužka (ta karta byla 
nejsilnější). V tu dobu jsem hledala originální pozdrav pro mé fanoušky, tak jsem si to z toho 
odvodila. 

 Co tě přivedlo k natáčení? 

Je to tak trochu zvláštní, ale k natáčení mě přivedla má nemoc. V roce 2012 mně zlatý 
stafylokok způsobil hnisavý zánět v kostní dřeni. Celý prosinec jsem ležela v nemocnici, a tak 
jsem si pouštěla videa na Youtube a narazila jsem tam na Menta a Goga. Pak jsem ještě dva 
měsíce byla doma a nesměla chodit. A protože jsem se nudila, tak jsem začala zkoušet 
natáčet. 

 Jak se ti podařilo se zviditelnit na Youtube? 

V roce 2013 jsem se přihlásila do jedné soutěže. Šlo o dabování videa My little pony, kde 
jsem musela k obrazu vytvořit scénář a zvuk. Zkusila jsem to a postoupila do užšího výběru. 
Bylo nás šest a byli jsme pozváni do Prahy na akci 4FANS, kde jsme soutěžili, každý se 
svým videem. V porotě byli známí youtubeři a Ruda z Ostravy. Umístila jsem se na 2. místě. 
Soutěž moderoval Fimlar s Atim a nabídl mi, abych s ním natočila video, a tak jsem se 
dostala do povědomí více fanoušků Minecraftu. 

Co přesně natáčíš? 

Vlogy a Let'splaye. 

Kolik času věnuješ natáčení? 

Sestříhání videa trvá plus mínus sedm hodin. Někdo to zvládne rychleji, ale mně záleží na 
kvalitě. Dříve jsem natáčela častěji, ale nyní mě čekají přijímací zkoušky na střední školu, tak 
jsem natáčení omezila. 
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Čím bys chtěla být? 

Chci se věnovat multimediální tvorbě, kameře nebo střihu. Kvůli zdravotnímu stavu to musím 
odložit, školy jsou daleko. Proto zatím budu studovat na nějaké střední škole v Příbrami. 

Jaké předměty jsou pro tebe nejoblíbenější? 

Nejoblíbenější byl vždycky tělocvik. Teď jsem z tělocviku uvolněná. Mám ráda informatiku a 
v přírodopisu mě baví všechno o těle člověka. 

Jakou radu bys dala někomu, kdo by chtěl začít natáčet? 

Hlavně se nevzdávat, když to ze začátku nejde, nebo když se ti někdo směje. A snažit se 
video „ neodfláknout“. 

Změnila bys něco ve svém životě? 

To je těžká otázka. To, co bych chtěla změnit, není v mé moci. 

                                                                                                        Šarlota Lakomá 
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                   AKCE ŠKOLY 

  

PODBRDSKÉ MUZEUM 

Dne 22. 10. 2015 navštívila třída 4. A výstavu IGRÁČEK v Podbrdském muzeu. Děti si mohly 
vyzkoušet oblečky „igráčků“, pracovat na poště, také si mohly hrát na prodavačku, sednout si 
do starého auta a udělat si test. Naučily se básničky, koupily si figurky „igráčků“, pečetě, pohledy a 
měšce. 

       

 

 

                                                                                                                           Tereza Bělková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOW FILM FEST 

V pátek 6. 11. bylo pro druhý stupeň připraveno promítání cestopisných filmů a beseda. Tu si pro 
nás připravil místní nadšenec pro cestování Pavel Bukovjan, který zajímavě hovořil o horolezectví 
a svých zálibách. Žáci měli pro Pavla připravené dotazy, které rád zodpověděl. Po besedě 
následovalo promítnutí filmu. Dokument se jmenoval „ The Pamir Game“. Byl o dvou českých 
cestovatelích, kteří se vydají na nejvyšší horu bývalého sovětského svazu Pik Komunisma (7 495 
m.n.m.). Jejich výstup však zastaví obrovská lavina a její následky. Dokument byl velmi zajímavý. 

                                                                                                              Nela Bartoníčková 
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PROKOPSKÁ ŠTOLA 

11. prosince jsem se jako redaktorka vypravila s prvňáčky na výlet do HORNICKÉHO MUZEA 
v Příbrami. Nejdříve jsme šli přímo do muzea, kde si děti prohlížely expozice. Později jsme se 
svezli vláčkem v podzemí a navštívili jsme rodinu chudého havíře. Poznali jsme, jak horníci 
prožívali Štědrý den. Výlet se vydařil a děti byly opravdu nadšené. 

                                                                                                                   Šarlota Lakomá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolovrátek Stránka 8 

 

PODBRDSKÉ MUZEUM 

V předvánočním čase naše třída navštívila tematickou výstavu Vánoce v Podbrdském muzeu 
v Rožmitále pod Třemšínem.  

Nejprve se promítal film o Jakubu Janu Rybovi, který vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ 
v Rožmitále pod Třemšínem. Potom nám průvodkyně vylíčila, jak to vypadalo ve škole, kde učil 
J. J. Ryba. Také se nás ptala na to, co jsme si zapamatovali po zhlédnutí filmu. Dokonce jsme si 
mohli zkusit zahrát na housle. Nakonec jsme měli možnost vyrobit si drobné vánoční dárečky. 

Všem dětem se v muzeu líbilo, dověděli jsme se také spoustu nových informací. 

                                                                                                                             Tereza Bělková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKUB JAN RYBA 

Navštívili jsme výstavu Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. 

Dozvěděli jsme se tam o něm mnoho zajímavého. Život J. J. Ryby byl velmi těžký. 

Studoval hudbu, kterou miloval. Složil spoustu písní a básní, nejslavnější je Hej mistře – Česká 
mše vánoční. Z rodinných důvodů se stal učitelem. Rodiče dětí, které učil, však s jeho výukou 
spokojeni nebyli. Chtěli, aby jim děti raději pomáhaly v domácnosti nebo na poli. 

Jakub Jan Ryba se oženil a měl třináct dětí, šest z nich bohužel zemřelo. Ze ztráty svých dětí a 
také kvůli stálým neshodám s úřady a s rodiči dětí byl velice nešťastný. Proto se rozhodl 
dobrovolně ukončit svůj život. Je pohřbený v Rožmitále pod Třemšínem. 

                                                                                                                           Linda Kazdová 
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PROJEKT „JAKUB JAN RYBA“ 

Každým rokem se osmé třídy v období před vánočními svátky zapojí do projektového vyučování 
pod názvem Jakub Jan Ryba. Ani letos tomu nebylo jinak. Vypravili jsme se do Rožmitálu pod 
Třemšínem, kde jsme navštívili dvě významná místa spojená s J. J. Rybou. Prvním z nich bylo 
Podbrdské muzeum, ve kterém se nachází expozice věnovaná životu a dílu tohoto rožmitálského 
učitele a hudebního skladatele. Zde se nám věnovala paní Ivana Hoyerová, zástupkyně ředitele v 
ZUŠ. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen o Rybově životě, ale také o době, ve které žil. 
Zaujalo mě, že Ryba hrál na osm hudebních nástrojů: varhany, klavír, flétnu, lesní roh, klarinet, 
housle, violu a violoncello. Na závěr jsme vyplněním pracovních listů prověřili své znalosti. Druhým 
cílem našeho putování byl kostel Povýšení svatého Kříže, k němuž vede příjemná cesta alejí 
Johanky z Rožmitálu. Před kostelem nás již očekával pan Hoyer, který nás také zavedl dovnitř. 
Zde jsme byli stručně seznámeni s historií kostela. Hlavním předmětem našeho zájmu byly však 
varhany, na které zde hrával sám J. J. Ryba. Kostelem zazněla mimo jiné ukázka z Rybova 
nejpopulárnějšího díla, České mše vánoční, v podání pana Hoyera. Přímo na kůru jsme měli 
možnost seznámit se s tím, jak varhany fungují, dokonce jsme si zde spolu s doprovodem varhan 
zazpívali část Rybovy mše nazvanou Gloria, kterou jsme nacvičili v hodinách hudební výchovy. 
Jsem ráda, že jsem měla možnost získat mnoho nových poznatků o významné osobnosti našeho 
regionu. 
                                                                                                                          Markéta Prüglová 
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 HRA „FINANČNÍ SVOBODA“ 

 

 

 

 

 

       26. listopadu nadešel den, na který jsme se těšili. Byl to den finanční gramotnosti spojený 
s předmětem výchova k občanství. Akce se uskutečnila v učebně matematiky. Sešli jsme se jako 
každý den v osm hodin.  Každá skupina si vybrala svůj hrací stůl. U stolu jsme seděli po osmi. 
Paní učitelka Hrubá nám celou hru podrobně vysvětlila a k lepšímu pochopení pustila prezentaci. 
Ve třídě bylo podle očekávání velmi rušno a brzy se do hry zapojili úplně všichni. 

     Všichni jsme dostali stejnou virtuální rodinu a museli jsme nakládat s jejím rodinným rozpočtem. 
To znamená s jejich penězi a bankovními účty. Ve hře bylo možno používat různé karty (akcie, 
dluhopisy) a papírové peníze. Seznámili jsme se s virtuálními rodinami Korunkových a Moudrých. 
Měli jsme pro ně zajistit finanční svobodu. Každá rodina chtěla koupit byt za 2 500 000 Kč. Jedna 
rodina chtěla bazén, druhá chtěla jet na dovolenou a obě chtěly mít našetřeno do důchodu 
3 000 00 Kč. To se povedlo pouze první rodině. 

    Hlavním cílem hry bylo připravit se na problémy, které nás čekají v dospělosti. Celý program byl 
pro nás poučný a zajímavý. 

                                                                                                       Lucie Kudějová, Míša Hlavínová 
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ADVENTNÍ JARMÁREK SRPŠ 

 

Jako každoročně se sešli dobrovolníci z řad dětí a rodičů 3. B a 4. A, aby společně vyrobili něco 
pěkného na adventní jarmárek. Letos jsme tvořili drátěné vánoční ozdoby a dekorace – 
sněhuláčky. Je to taková naše milá tradice „předadventního“ setkávání. Já si vždycky právě tady  

hmatatelně uvědomuji, že se Vánoce už opravdu blíží. 

Společné vyrábění se ujalo i v některých dalších třídách. Napříč všemi ročníky na jarmárek 
přispívá mnoho dobrovolníků. Maminky a babičky napekly opět nádherné a hlavně dobré vánoční 
cukroví, perníčky, muffiny, věnečky, vánočky, slané pečivo… A letos opravdu bylo co prodávat! 
Když jsem přišla 29. 11. do ZUŠ na jarmárek pomoci s prodejem, měla jsem radost, že se naše 
výrobky líbily, prodaly a někomu doma zpříjemní atmosféru. 

Letošní výtěžek byl opět rekordní. Do pokladny SRPŠ přibyl čistý zisk 28.000 Kč! Děkuji touto 
cestou všem, kteří přispěli – něco vyrobili, napekli dobroty, věnovali se organizaci nebo 

přišli nakupovat. Udělali jste dobrý skutek. Vážíme si toho. 

 

                                                                                                               Linda Kazdová 4. A 
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PLANETÁRIUM 

 

 

 

V prosinci si naše třída udělala výlet do planetária v Plzni. Nejprve jsme si prohlédli prostory 
planetária. Tam jsem viděla modely různých raket, gyroskop a kouli, na kterou jsme si promítli 
několik filmů a sluneční soustavu. Také jsme si mohli roztočit Saturn a jezdit s vozítkem na Marsu. 
Později jsme se přesunuli do obří poloviny Slunce, kde jsme se dívali na 3D film „Hluboký vesmír“. 
Program se mi moc líbil a doufám, že jsem planetárium nenavštívila naposledy. 

 
                                                                                                                Jindřiška Zíková 6. A 

 

KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK 

 

 

 

V kulturním domě v Březnici se konalo kulturní představení Vánoce za časů našich prababiček. 
Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková nám vytvořily báječnou předvánoční atmosféru, 
seznámily nás s tajemnými adventními postavami. Mně se moc líbili čerti. Do děje byli zapojeni i 
někteří naši spolužáci. Na závěr jsme prožili Štědrý večer se starodávnými zvyky a zazpívali jsme 
si koledy. Představení se vydařilo. 

                                                                                                                                Tereza Bělková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Bára Poslušná 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 
  
Co je to parlament? 
Demokratický orgán školy, kde mohou žáci tříd prezentovat své názory a nápady a tím se podílet 
na vedení školy. 
Náš školní parlament má celkem 26 členů ze 4. - 9. ročníků. 
  
V čele stojí: 
Předseda, koordinátor (vedou schůzku) Barbora Doulová, Mgr. Marie Hrubá. 
  
Co na parlamentu řešíme? 
Většinou to, co se děje ve škole. Vymýšlíme projekty a akce. 
  
Máme za sebou dva úspěšné projekty - Barevný den a soutěž o nejhezčí hnětynku. 
Do budoucna plánujeme mnoho dalších akcí. 
 
                                                                                                               Bětka Klozarová 
 
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HNĚTYNKU 
 
  

Třída 3. B vyhrála soutěž, vyhlášenou parlamentem, o nejkrásnější posvícenskou hnětynku. 

Skromně si myslím, že to bylo vítězství zasloužené . Už při vymýšlení, jak by měl náš výtvor 
vypadat, byla celá třída velmi aktivní, padala spousta nápadů. Konečný návrh jsme pak střežili 
před ostatními třídami, aby od nás nikdo „neopisoval“. Velkou péči jsme pak věnovali pečení 
obrovské hnětynky ze šesti dílů s paní učitelkou Duspivovou v kuchyňce školy. Následně se 
všichni žáci ve skupinkách podíleli na zdobení jednotlivých dílů. 

Pan ředitel naši snahu ocenil vstupenkami do příbramského divadla na Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda. Udělali jsme si tak v neděli 15. listopadu s paní učitelkou super odpoledne. Jeli jsme tam 
i zpět vláčkem a představení se nám všem moc líbilo. 

 

                                                                                                                         Adina Kazdová 
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PROŽITKOVÝ KURZ ČLENŮ Z PARLAMENTU 
 
         V neděli 25. 10. jsme se v pět hodin sešli ve společenské místnosti, kde jsme strávili naší 
první noc ve škole. 
         Po večeři proběhlo zasedání parlamentu, kde jsme řešili problémy týkající se naší školy a 
navrhovali jsme možnosti řešení. Večerní program jsme si zpestřili bojovou hrou a filmem. 
        Ráno jsme se nasnídali a přesunuli se do učebny matematiky, kam přijeli lektoři z Prahy. 
Zapojili nás do zábavných aktivit zaměřených na rozvíjení spolupráce. Dali nám mnoho cenných 
rad, aby náš parlament lépe fungoval. Vysvětlili nám důležitost komunikace mezi členy parlamentu. 
Poskytli nám náměty na činnosti a aktivity, které bychom mohli v budoucnosti realizovat. 
  
                                               
                                                                            
                                                                                                                        Bětka Klozarová 
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ZÁJEZD DO SKOTSKA 

V měsíci říjnu měli žáci 8. ročníků spolu s několika žáky z 9. ročníků možnost zdokonalit se 
v anglickém jazyce, během devítidenního pobytu ve Skotsku.  

11. 10 ve večerních hodinách se sešli účastníci zájezdu do Skotska před budovou školy. Rozloučili 
jsme se s rodiči a okolo desáté hodiny jsme vyrazili na cestu. Ráno jsme dorazili do belgického 
městečka Bruggy. Zde jsme strávili odpoledne a večer jsme pokračovali trajektem.  Noc prožitá 
na trajektu byla příjemným zpestřením. 

Třetí den jsme dorazili do hlavního města Skotska, Edinburghu. Prohlédli jsme si město,vystoupili 
na Arthurs Seat a večer se ubytovali v hostitelských rodinách. 

Čtvrtý den dopoledne nás čekala procházka po Královské Míly v Edinburghu a prohlídka zajímavé 
jachty Britannia, která patřila britské královně. Odpoledne jsme zdokonalovali své dovednosti 
v angličtině v místním centru. 

Pátý den ráno po snídani v rodinách jsme se opět vzdělávali. Po ukončení lekcí angličtiny nás 
autobus nejprve odvezl k Wallace Monument, odkud byl krásny výhled do okolní krajiny. A poté 
do bývalého hlavního města Stirling, tam byl k vidění monumentální hrad Stirling Castle.  

Šestý den nás hned po ranním vstávání čekala dlouhá cesta do krásné oblasti Highlands, a také 
jezero Loch Ness. Celou oblastí Highlands, která byla poměrně dlouhá, jsme projížděli autobusem 
po klikaté cestě. Nenudili jsme se, protože se bylo na co dívat. Dělali jsme krátké zastávky 
u krásných výhledů. Odpoledne následovala projížďka po Lochneském jezeře na vyhlídkové lodi. 
Projížďka se vydařila. Na břehu byla zajímavá socha Nessie neboli Lochneské příšery, se kterou 
jsme si pořídili fotku. Tato noc byla poslední v našich prvních hostitelských rodinách.  

Sedmý den ráno jsme se rozloučili s rodinami a následoval odjezd z Edinburghu do jižní části 
Anglie, města York. To také nebyla krátká cesta. V odpoledních hodinách jsme si prohlédli 
historické město York a večer jsme se opět ubytovali v hostitelských rodinách. I když jsme u této 
rodiny strávili jen jednu noc, velmi se nám u ní líbilo. 

Na závěrečný den se každý těšil. Poslední den v Anglii jsme strávili ve městě Londýn. Hned nás 
napadají slova jako Big Ben, Tower Bridge, London Eye a pro Velkou Británii typické vysoké 
červené autobusy Double deckery. Prohlédli jsme si historickou část města jak při pěší procházce, 
tak i z výšky - z Londýnského oka. Na Londýnském oku se nám velmi líbilo, bylo to opravdu 
vysoko, ale úžasný zážitek. Tuto návštěvu doplnilo ještě 4D kino se stejnou tematikou. 
Při posledních chvílích zde strávených se už začalo stmívat, díky tomu se nám tu líbilo ještě více, 
jak bylo všechno nádherně osvícené. Poté následovala možnost nákupů na Oxford Street, ačkoliv 
už většina obchodů byla zavřená. Následoval odjezd domů. Velmi se nám líbily jak tyto země, tak 
způsob života místních obyvatel a jejich pohostinnost.   

                                                                                                                                     A. Cibulková, E. Brychtová 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
                                   Highla                     

 

Highlands 
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Tower Bridge 

Pohled z London Eye 
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ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ  
 
 
Soud 

V neděli 11. 10. 2015 jsme téměř všichni osmáci a několik deváťáků. Rozdělili jsme se do 
rodin, které byly moc milé. Hned druhý den jsme všichni šli do jazykové školy, kde nás čekali 
tři obětaví učitelé. Dvě milé paní a jeden mladý pán. Ve škole jsme hráli mnoho divadel a 
různých scének. Jednou z nich byl soud. Všichni jsme si rozdělili role, připravili kulisy a 
mohlo se hrát. Děj soudu byl napínavý. V soudu se jednalo o ukradený šátek, který prý 
ukradla spolužačka Aneta v Bětčině obchodě. Jak už to u soudu bývá, obě měly právníka a 
svědka. Vše řídil samozřejmě soudce Jan. Soud doplňovala velká skupinka poroty, která na 
konci rozhodla, kdo vyhraje soud. Nikdo nevěděl, jak to dopadne, nikdo neměl žádný scénář, 
proto bylo vše ještě vtipnější. Po dlouhém půlhodinovém, napínavém soudu, který všichni 
pojali vážně, porota rozhodla, že ukradený šátek nebyl ukradený a v tom případě ani Aneta 
nebyla vinna. Všichni jsme se zasmáli a prožili moc zajímavý, i když dlouhý den. Po škole 
jsme se vrátili do svých rodin. Prožili jsme mnoho zážitků, na které já, ani moji spolužáci 
nezapomeneme. Jsem ráda, že jsem na tento zájezd jela.                             

                                                                                                       Denisa Nesvedová, 8. C 

 

 

Náš Forrest Gump 

 Jak asi většina z vás ví, téměř celý 8. ročník se na podzim zúčastnil zájezdu do Skotska. 
Procházeli jsme zde mnoho památek, ale jeden hlavní bod našeho programu mne děsil už 
od úplného počátku. Byla to škola. Jak už to tak u mě bývá, byla jsem nervózní. Hodně 
nervózní. Když jsme stáli před naší malou školou, vylezli z ní tři vyučující, kteří s námi měli 
trávit budoucích devět hodin. Byly zde dvě starší dámy a jeden mladší muž. Samozřejmě, že 
jsem si přála, aby naši skupinku vyučovala jedna z milých dam. Opak byl však pravdou. Naši 
skupinku vyučoval muž, který se jmenoval Conor. Abych mu nekřivdila, musím říct, že se z 
něho vyklubal příjemný a vtipný vyučující. V průběhu školy nám Conor zadával různé úkoly a 
jedním z nich bylo herecké ztvárnění našeho oblíbeného filmu s podmínkou, že vše bude 
anglicky a každý z nás bude muset říct alespoň jednu větu. Rozdělili jsme se tedy do 
několika menších skupinek. Byla jsem se svými dobrými kamarádkami, takže nám námět na 
hru zabral sotva pár minut. Nenapadlo nás samozřejmě nic jiného, než-li známý film Forrest 
Gump, který zná snad úplně každý. I zde se ukázalo, jak hluboce se mýlím. Sepsaly jsme si 
scénář, který byl rozdělen do několika částí, z nichž se film skládal. Byla to například známá 
scéna:,,Utíkej, Forreste, utíkej!‘‘, Buba a krevety nebo postřelení Forresta kulkou do zadku, 
když bojoval ve Vietnamu. Venku jsme si rozdělily role a začaly nacvičovat. Velmi jsme se u 
toho nasmály a zdálo se nám, že naše vystoupení bude ze všech nejlepší. Když jsme se 
přesunuly dovnitř, kde skupiny měly zahrát svůj film, nebyly jsme vůbec nervózní. Byly jsme 
na řadě a představení mohlo začít. Musím říct, že se u našeho vystoupení nikdo nesmál, 
ačkoliv jsem se snažila napodobit Forrestův běh s konstrukcemi na obou nohou nebo 
schytala kulku do zadku. Smály jsme se jenom my. Neumíte si představit, jak to pro nás 
později bylo trapné. Přestože jsme se dozvěděly, že polovina naší skupinky tento film vůbec 
nezná, že se nikdo nesmál, protože jim naše vystoupení přišlo nedostatečně herecky 
ztvárněné, tak na to dnes vzpomínám velmi ráda a s úsměvem.  

                                                                                                        Barbora Doulová, 8. B 
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Londýnské oko 

Poslední den našeho zájezdu jsme měli naplánovaný výlet do Londýna. Dlouhou cestu 
autobusem jsme vyměnili za rychlejší, ale o to méně pohodlnější, cestu metrem, a tak jsme 
se ocitli během půl hodiny v centru Londýna. Procházeli jsme se městem a zastavovali na 
všech významných místech, abychom se od průvodkyně dozvěděli různé zajímavosti a mohli 
si vše vyfotit. Nakonec jsme si nechali právě Londýnské oko. Už na první pohled mě 
překvapila jeho velikost. Připomnělo mi obrovské ruské kolo z pouti. U jeho vchodu stáli 
hlídači, kteří si od nás vzali vstupenky a zkontrolovali naše batohy, teprve potom nás mohli 
pustit dál. Tam jsme měli možnosti se vyfotit a fotografii si vložit do takové kartičky a 
uschovat na památku. Teprve potom jsme mohli nastoupit do kabiny. Ten výhled stál za to. 
Když jsme vystoupali až nahoru, měli jsme celý Londýn jako na dlani. Byl to jedinečný 
zážitek, na který nikdy nezapomenu.  

 
                                                                                                 Natálie Lakomá, 8. C  
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

 

Provozní doba:            7.00 – 11.00 

                                     11.30 – 15.00 

 

Služby, které Vám knihovna poskytuje:  

- půjčování knih a časopisů 

- knihovnické besedy a soutěže 

- on-line katalog a vyhledávání na internetu 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: 

e-mail: knihovna.brez@volny.cz 

tel.: 326 531 606 

 

Nela Bartoníčková 

 

Adina Kazdová 
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MÁ OBLÍBENÁ KNIHA 

 

MALÝ PRINC 

Malý princ je kniha od francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Jedná se 
o nejznámější pohádkový příběh moderní světové literatury. Je inspirovaný autorovými 
zážitky. Vypráví ho pilot, který na Sahaře havaruje s letadlem. Uprostřed pouště potká 
malého světlovlasého chlapce - Malého prince. Přiletěl z neznámé planety B612, která je 
menší než dům, a na které žil pouze s květinou. Malý princ planetku opustí a putuje 
vesmírem. Postupně navštěvuje jiné planety, objevuje různé světy a lidi. Nepochopil svět 
dospělých, všude byla závist a faleš. Malý princ byl zklamaný a smutný. Sedmou planetou 
byla Země. Při své cestě po Zemi potkal princ lišku a ochočil si ji. Liška mu ukázala sílu 
přátelství. Malý princ získal nový pohled na život. Kniha končí smutně. Četla jsem ji dvakrát a 
vždy jsem si odnesla jiné ponaučení. Myslím si, že je to kniha, kterou můžete číst v dětství i 
dospělosti. 

                                                                                                       Nela Bartoníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. 

L. 

Blahnov 

 

Antoine de Saint – Exupéry 

( Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, hrabě de Saint Exupéry) 

- francouzský spisovatel, letec a filosof 

- narozen: 29. 6. 1900 

-  zemřel: 31. 7. 1944 (havárie letadla) 

Citát: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 

 

 

 

Autor: Cathryn Constableová 
Druh literatury: Dobrodružná 
Charakteristika knihy:  

Sofii se splní její vysněný sen a jede na školní výlet do Petrohradu v Rusku. Náhle se ocitá se svými 
dvěma kamarádkami uprostřed liduprázdné, mrazivé pustiny. Dočkají se však vysvobození. Ivan, 
kterého poslala princezna Anna Fjodorovna, je zaveze do zámku Volkonských. Vypráví jim 
o ztracených diamantech a o tragické minulosti. Sofii ale zajímá, proč ji tak přitahují bílí vlci. Pak se 
dozvídá, že ona je vlčí princezna. Anna Fjodorovna pouze touží po náhrdelníku z pravých diamantů a 
je schopna udělat vše pro to, aby je získala. Ale zaplatí za to. Praskne pod ní led a utopí se. Když je 
po všem, rozhodne se Sofie na zámku zůstat, vždyť musí o své rodině ještě tolik věcí zjistit. 

VLČÍ PRINCEZNA 

 

 

Jana Fiřtíková 
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SPORT      

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Dne 21. října se konalo finálové kolo v minikopané. Ve finálové skupině jsme dostali ZŠ 
Březové Hory, ZŠ Jince, ZŠ 28. října a 1. ZŠ Sedlčany. S těmito soupeři jsme uhráli dvě 
výhry, jednu remízu a jednu prohru. Do semifinále  jsme nepostoupili díky tomu, že vzájemný 
zápas se ZŠ 28. října skončil nerozhodně. O postupu tak rozhodovalo celkové skóre, ve 
kterém jsme měli o jeden vstřelený gól méně. Díky tomu na nás zbyl zápas o konečné páté 
místo. Ten jsme začali dobře a dostali jsme se do vedení 2:0, bohužel jsme v závěru polevili 
v koncentraci a neproměňovali šance a na konci byl výsledek 2:2. O konečném pořadí 
musely rozhodnout penalty. V těch měl pevnější nervy soupeř z Bohutína a na nás zbylo 
celkové 6. místo na okrese. Z našich hráčů se prosadili: 4x J. Vintr, 3x D. Král, 3x J. Chlanda 
a 1x F. Mourek s P. Fiřtem. 

Naši školu tentokrát reprezentovali: V. Dušek, K. Češka, P. Fiřt, J. Chlanda, A. Kohout, 
D. Král, F. Mourek, S. Pelikán, M. Petráň, M. Švejnoha a J. Vintr. 

 

. 

 

Se sportovními úspěchy žáků naší školy nás 

seznámí pan učitel Martin Zárybnický. 

 

MINIKOPANÁ  
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Dne 22. 10. 2015 se konal 13. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka, který každoročně 
pořádá ZŠ a MŠ Mirovice. Tento memoriál je vzpomínkou na mirovického rodáka a zlatého 
olympionika z Paříže z roku 1924 ve šplhu na laně. 

Tento ročník byl pro naše žáky opět velmi úspěšným.  Ze sedmnácti účastníků, kteří šplhali 
na tyči a na laně, jsme se objevili několikrát na stupních vítězů. Největšího úspěchu dosáhla 
Nikola Čížková, která vytvořila rekord ve šplhu na laně. 

Memoriálu se účastnili tito žáci: L Hájková, B. Márová, N. Motejzíková, J. Mázdra, L. Vejvoda, 
O. Kubát, J. Sousedová, N. Kovářová, V. Vaňáčová, D. Chlandová, Š. Pospíchalová, 
M. Koňas, P. Haštava, N. Čížková, A. Veselá, K. Dostálek a J. Kadlec. 

 

 

Dne 22. října jsme se vydali do Příbrami hrát smíšený florbal. Vzhledem k našim 
zkušenostem v tomto sportu jsme jeli především nasát atmosféru florbalového turnaje. 
Nasazení a zápal do hry sportovcům určitě nechyběl. 

Školu reprezentovali tito žáci: V. Brotánková, F. Dušek, M. Vitík, V. Kočovský, 
J. Veltruský, Š. Zemek a naši dva jednogóloví střelci F. Bambas a P. Šoffrová. 

 

 

ŠPLH 

FLORBAL 
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FLORBAL 

 

5. 11. byl den, kdy se konalo okrskové kolo ve florbalu žáků a žákyň IV. kategorie 
(8. a 9. ročníku). Tentokrát se hrálo v nově rekonstruované tělocvičně v ZŠ Milín. 

Děvčata sehrála dvě utkání - se ZŠ Milín a ZŠ Bratří Čapků, oba zápasy vyhrála, a to 
především díky střeleckému umění Jany Mikolášové a Anety Veselé. Holky obsadily první 
místo a postoupily do okresního finále. 

Chlapci sehráli utkání se ZŠ 28. října, ZŠ Pod Svatou Horou a ZŠ Milín. Kluci dva zápasy 
vyhráli a jeden prohráli. Až na našeho gólmana se střelecky prosadili všichni hráči. Díky 
všem střelcům jsme měli nejlepší skóre, také obsadili první místo a postoupili do okresního 
finále. 

Školu reprezentovali tito žáci: N. Šilhavá, A. Cibulková, J. Mikolášová, A. Sedláková, 
M. Stulíková, D. Šimůnková, A. Veselá, P. Fiřt, K. Češka, R. Koňas, L. Kurfiřt, J. Máša, 
M. Petráň, L. Sejkora a V. Šafránek. 

 

 

Dne 11.11. 2015 se konalo okrskové kolo ve florbalu žáků a žákyň III. kategorie (6. a 

7.ročníku). Opět se hrálo na ZŠ Milín. 

Děvčata sehrála tři utkání - se ZŠ Milín, ZŠ 28.října a ZŠ Březové Hory. V těchto zápasech se 

střelecky prosadila 3x A. Kačurová, 1x J. Hašková a J. Adamová. Děvčata obsadila čtvrté 

místo ve skupině. 

Chlapci sehráli pouze dvě utkání  - se ZŠ Milín a Březové Hory. Střelecky se prosadil 2x L. 

Hartl, 1x J. Němec, D. Hybrant a A. Veselý. Chlapci obsadili třetí místo ve skupině. 

Školu reprezentovali tito žáci: J. Procházková, J. Adamová, J. Hašková, A. Kačurová, N. 

Krotká, S. Mázdrová, A. Ranglová, T. Němec, L. Hartl, L. Ovsík, A. Veselý, D. Hybrant, M. 

Koňas, J. Němec a L. Vlček. 
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Dne 11. 11. 2015 se konalo okrskové kolo ve florbalu žáků a žákyň III. kategorie           
(6. a 7. ročníku). Opět se hrálo na ZŠ Milín. 

Děvčata sehrála tři utkání - se ZŠ Milín, ZŠ 28. října a ZŠ Březové Hory. V těchto zápasech 
se střelecky prosadila 3x A. Kačurová, 1x J. Hašková a J. Adamová. Děvčata obsadila čtvrté 
místo ve skupině. 

Chlapci sehráli pouze dvě utkání  - se ZŠ Milín a Březové Hory. Střelecky se prosadil 2x 
L.  Hartl, 1x J. Němec, D. Hybrant a A. Veselý. Chlapci obsadili třetí místo ve skupině. 

Školu reprezentovali tito žáci: J. Procházková, J. Adamová, J. Hašková, A. Kačurová, 
N. Krotká, S. Mázdrová, A. Ranglová, T. Němec, L. Hartl, L. Ovsík, A. Veselý, D. Hybrant, 
M. Koňas, J. Němec a L. Vlček. 

 

FLORBAL 
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20. listopad  - byl den, kdy se konalo finále okresu ve florbalu žáků a žákyň IV. kategorie 
(8. a 9. ročníku). Finálové zápasy se tradičně konají ve sportovní hale na Dobříši. 

Děvčata sehrála tři utkání, se ZŠ Školní, Jiráskovy Sady a 2. ZŠ Sedlčany, s bilancí jedné 
výhry jedné remízy a jedné porážky. Holky obsadily celkové třetí místo na okrese. Tentokrát 
se střelecky prosadila 3x Aneta Veselá a 1x Jana Mikolášová a Markéta Stulíková. 

Chlapci sehráli utkání se ZŠ Jince, 1. ZŠ Dobříš a Kamýk. Chlapci jeden zápas vyhráli a dva 
remizovali. O celkovém pořadí při bodové rovnosti rozhodovalo skóre a následně trestná 
střílení. Bohužel jsme nájezdy nezvládli podle našich představ a obsadili celkové třetí místo. 
Zde se ukázalo, jak může být sport krutý. Neprohráli jsme zápas, a přesto jsme obsadili až 
třetí příčku. Tentokrát se střelecky prosadil 2x Lukáš Kurfiřt a1x Honza Vintr s Karlem 
Češkou. 

Školu reprezentovali tito žáci: N. Šilhavá, A. Klozarová, N. Kovářová, J. Mikolášová, 
D. Nesvedová, A. Sedláková, M. Stulíková, D. Šimůnková, A. Veselá, J. Vítková, P. Fiřt, 
K. Češka, R. Koňas, L. Kurfiřt, J. Máša, S. Pelikán, M. Petráň, L. Sejkora, V. Šafránek, 
M. Švejnoha a J. Vintr. 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBAL 
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Dne 1. 12. 2015 se konalo okresní kolo v basketbalu dívek IV. kategorie. Děvčata se 
ve skupině utkala se ZŠ Školní a ZŠ Bratří Čapků. Po jedné výhře a prohře následoval ještě 
jeden zápas se ZŠ Jiráskovy Sady o postup do finálové skupiny. Dívky bojovaly na hranici 
svých sil, ale bohužel tento zápas těsně prohrály.  

Školu reprezentovala tato děvčata: N. Čížková, T. Hrušovská, A. Klozarová, N. Kovářová, 
J. Mikolášová, D. Nesvedová, M. Stulíková, N. Šilhavá, A. Veselá, J. Vítková. 

Dne 3. 12. 2015 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců IV. kategorie. Skupina se 
odehrála na ZŠ Školní, kde jsme se utkali s domácí ZŠ a se ZŠ Milín. Díky výhře a prohře 
jsme se utkali ještě se ZŠ Pod Svatou Horou o postup do finálové skupiny na ZŠ Březové 
Hory. Tento zápas jsme těsně prohráli 12:9. 

Školu reprezentovali: P. Fiřt, R. Koňas, L. Kurfiřt, J. Máša, M. Petráň, V. Šafránek, 
A. Vejšický, L. Veselý a M. Zemek. 

VYBÍJENÁ 

Dne 7. ledna 2016 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené chlapců. Díky tomu jsme měli 
velkou diváckou podporu, která hnala naše chlapce k výbornému výkonu. Kluci hráli skvěle a 
svou skupinu vyhráli bez jediného zaváhání. Vítězové tří skupin ZŠ Březnice, ZŠ 1. Dobříš a 
ZŠ Bratří Čapků si zahráli o celkové prvenství. I tyto zápasy se nám podařilo vyhrát a 
obsadili jsme celkové první místo na okrese. 

Turnaje se zúčastnili tito žáci: P. Fikert, J. Halko, F. Kostínek, D. Kubát, F. Máša, J. Mázdra, 
P. Nekl, A. Špička, A. Štván a V. Trčka. 

 

BASKETBAL 
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VYBÍJENÁ 

 

Dne 14. ledna 2016 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené dívek. Děvčata hrála skvěle a 
svou skupinu vyhrála. Vítězové tří skupin ZŠ Březnice, 1. ZŠ Dobříš a ZŠ Březové Hory si 
zahráli o celkové prvenství. S „Březáky“ děvčata prohrála, ale 1. ZŠ Dobříš porazila a 
obsadila celkové druhé místo. 

Turnaje se zúčastnily tyto žákyně: A. Brňáková, M. Havelková, D. Hořejší, K. Hrubá, 
Z. Kostohryzová, G. Krůtová, B. Márová, T. Nesvedová, V. Poláková a A. Süssmilichová. 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

Na podzim loňského roku se naše třída 8. B přihlásila do projektu Extra třída. Tento projekt 
podporuje Nadační fond Tesco. Rozděluje peníze mezi projekty, které chtějí zlepšit místa, 
ve kterých žijeme. Zapojují se do nich žáci 7., 8. nebo 9. tříd. Ve čtvrté výzvě se do projektu 
přihlásilo 59 tříd. Mezi jinými vybrala komise i náš projekt „Knižní pohotovost“ – domek 
pro knihy. 

Čekáte u lékaře? Trávíte krásný den na lavičce v parku a nemáte co dělat? Právě pro vás je 
tu naše Knižní pohotovost! Volně dostupné knihy ke čtení nebo zapůjčení na různých 
místech našeho města. Projekt může podpořit kdokoliv z občanů Březnice darováním 
přečtených knih do knižní pohotovosti. Ta bude téměř celá ze dřeva, pouze dvířka budou 
skleněná. Podstavec bude zapuštěn do země. Soustava čtyř až pěti budek, které budou 
rozmístěny po celém městě, budou sloužit občanům města i turistům. „Knižní pohotovost“ se 
bude řídit jednoduchým výpůjčním řádem. Každý zájemce si knihu může půjčit domů a zase 
ji vrátit do kterékoliv z budek. Komu knihy doma přebývají, může je do budky vložit. Budky 
budou umístěny na frekventovaných místech – u školek, u školy, u domu s pečovatelskou 
službou, atd. Záměrem „Knižní pohotovosti“ je rozšiřovat čtení a zájem o knihy mezi širokou 
veřejnost. Četba nás provází celým životem, učí nás pravopis, rozvíjí naši fantazii…To vše je 
smyslem „KNIŽNÍ POHOTOVOSTI“. 

 

                                                                                                  Nela Bartoníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ilustrační foto 
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ZÁJMOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ 

 Skládání plastikových modelů  

Jedná se o skládání plastových stavebnic modelů v určitém měřítku. V tomto koníčku 
nalézají oblibu lidé různého věku, které baví skládat realisticky vypadající modely. Toto 
hobby vás nejen zabaví na celé hodiny, ale také vás zdokonalí v trpělivosti, preciznosti a 
smyslu pro detail. Výrobou plastikových modelů si také prohloubíte zájem o historii. 

Nejčastěji vyráběné jsou modely vojenské techniky (např. letadla, lodě, tanky), můžeme se 
setkat s dopravními prostředky (např. automobily, vlaky, motocykly). 

Ke skládání modelů potřebujete: modelářské lepidlo, vysouvací technický nůž (jakýkoli ostrý 
předmět), modelářské barvy, jemný smirkový papír. 

Obsah balení: plastové rámy s díly, návod k sestavení modelu, samolepky. 

 

Stavba modelu:  
1. Oddělit jednotlivé díly modelu. 
2. Vyčistit a uhladit povrch dílů. 
3. Podle návodu slepit díly k sobě a následně sestavit celý model. 
4. Barvení příslušného modelu. 
5. Pokládání nálepek. 

 

                

 

Měřítko: musí být odpo:4 

 

 

 

 
 

Výrobci:  

Revell     Airfix   

 

Eduard      Směr   

Měřítko: musí být odpovídající velikostně modelu, nejčastějším je 1:72, ale i 1:144, 1:32, 1:48. 

 

Lukáš Veselý, 8. B 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.automodels.cz/fotky8108/fotos/_vyr_2159BTR-70.jpg&imgrefurl=http://www.automodels.cz/modely-aut/eshop/158-1-Ruske-tanky/0/5/2159-50-BTR-70-Ruske-tanky&h=750&w=1000&tbnid=7vx3vSeZQU7-lM:&docid=HEkCAuXqnWtnyM&hl=cs&ei=1wCcVqeGHcT_ywO5gaewAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjnzd_e3rHKAhXE_3IKHbnACTYQMwhVKDIwMg
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HUDBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Hudební nástroje vytvářejí jednotlivé zvuky, které se zapisují jako noty, ze kterých vzniká 
hudba, ať už klasická či moderní. K těmto notám se přidávají různá předznamenání (křížky a 
béčka). Hudební teorii se budete učit v  přípravné hudební nauce, která je nedílnou součástí 
výuky hry na hudební nástroj. 

       Vznik hudby má několik teorií. Jedna z teorií hovoří o daru od boha, jiná, že hudba byla 
od nepaměti komunikační kanál mezi pozemským a nadpozemským. Spousta lidí se 
přikláněla k názoru, že hudba vznikla z přirozeného naslouchání a snaze napodobovat 
zvukové projevy zvířat. Za nejstarší projev hudby se považuje lidský hlas a po něm rytmické 
nástroje. V pravěké hudbě byl jednotlivec tvůrcem a zároveň recipientem. Mýty hovoří, že 
hudba měla především rituální charakter, přímo související s náboženským podtextem. 
Mezi nejstarší hudební nástroje patřily řehtačky, rohy, píšťaly, flauty a strunové nástroje (harfy, 
loutny a lyry). 
Byly vyráběny z rozličných materiálů - kost, kámen, dřevo, kůže zvířat. O hudbě v pravěku 
vypovídají archeologické nálezy nástrojů, jeskynní malby, zápisy a písemné zprávy o hudbě. 
Prvotní nástroje:   idiofóny - chrastidla, škrabky a nástroje pisklavého zvuku 
                             aerofóny - flauty z trstiny, zvířecí rohy 
                             chordofóny - luk jako předchůdce hudebních nástrojů 
K nejstarším nástrojům patří flétna, byla velmi populární ve starověku a často bývá spojována 
s bohy. 
 

 

 

 

        V Březnici se nachází základní umělecká škola, která nás vzdělává a připravuje na konzervatoře či 
jiné umělecké školy. 
ZUŠ Březnice poskytuje umělecké vzdělání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném. V budoucnu je 
zde zároveň možnost otevření oboru literárně  - dramatického. 

      Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské hudebníky. 
ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium 
na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním 
článkem v posloupnosti ZUŠ, konzervatoře a vysoké umělecké školy. 
      V ZUŠ Březnice se vyučuje: 
zpěv a hra na akordeon, housle, violu, violoncello, kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou 
flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, pozoun, lesní roh, tubu, křídlovku, baskřídlovku, bicí a 
varhany. 

 

 

 

 

Jana Fiřtíková, Markéta Krausová 
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SMĚJEME SE S TERKOU... 

 

„Víš, kdy pípne kuře naposledy?“ 

„Ne.“ 

„V Tesku na pokladně.“ 

 

 

Jde zajíc k hadovi a říká: „Hade, promiň, že jsem se Ti smál, že nemáš nohy...“ 

Had: „Jo, to je v pohodě.“ 

Zajíc: „Fakt, jo?“ 

Had: „Jo". 

Zajíc: „Tak ruku na to.“ 

 

 

 

 

Pepíček nese vydru a volá: „Vydva, já mám vydvu!“. 

 

Policajti ho zastaví a ptají se: „Co to tady tak smrdí?“ 

Pepíček: „Vydva.“ 

 

 

 

Sedí blázen v parku a škrtá sirkami. 

Jedna mu chytne. Položí ji na stranu a povídá: 

„Ta funguje, tu si nechám.“ 

 

 

Hláška 

Žák povídá pani učitelce, že je po operaci uší. 

Paní učitelka se zeptala, jestli tedy nemá mluvit víc nahlas. 

A žák odpoví: „Ne, ne, vy už řvete dost!“ 
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VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Veselý 

Sabča Štefanová 

Kristýnka Krotká, Hanka Kovářová,  

Denča a Káťa Růžičkovy, Klárka Adamová 
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Fanda Korecký 

 

Nelča Bartoníčková, Bára Doulová 

Matěj Zemek 
Terka Ciznerová 
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KOLOVRÁTEK , číslo 3, ročník 2015     –   2016,   vydá vá  Základní škola Březnice jako svůj školní časopis.  

Redakce si vyhrazuje právo na zveřejňování, právo krátit či odmítnout příspěvky a zodpovídá za vytištěný  

text. Připravila redakční rada . . Sazb  a a tisk: Základní škola. Email     : casopis   sbreznice @ seznam.cz   

 

 

 

 

 

Matěj Zemek 

Terka Ciznerová, Matěj Zemek, Tadeáš Novák 

 

 

  

 


