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Deník žáka Z 
Chtěl bych se rozloučit s kolonii holubů, která mě 

před školou každé ráno zdravila, rád bych se rozloučil 

i se všemi učiteli a dám sbohem i tomu puberťákovi, 

který ve mně žije již dlouho... Stane se ze mě 

středoškolský student se smyslem pro zodpovědnost... 

A sám sobě slibuji, už žádné vysklívání oken, žádná 

rozbitá umyvadla na dámských toaletách ani bujaré sny 

o blondýnkách... GYMNÁZIUM VOLÁ... 
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Je to tady – poslední číslo školního roku 07/08, 

úplně poslední číslo pro žáky 9. ročníků. A tak jsme si 

na něm dali nejvíce záležet :) Vlastně jsme si k časopisu 

vytvořili jakýsi „vztah“, vždycky napínavě čekáme, jaký 

bude jeho konečný vzhled, jak a kdo bude reagovat 

na naše články,… Ale konec vzdychání! Je to přece 

jubilejní časopis! Právě je mu 10 let, takže všechno 

nejlepší :) 

Mějte se a můžete se těšit na příští rok – dočkáte se 

dalších čísel časáku se zbrusu novými šéfredaktory, 

grafiky a vůbec asi přibude mnoho nových redaktorů! 

Uvidíme, co nového do Dvojky vnesou :) 

 

Vaše redakce  
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Učitelský sbor 
 

Tituly: 

 

6,67%-PaedDr. 

6,67%-RNDr. 

33,5%-bez titulu 

53,36%-Mgr. 

 

Práce s počítačem: 

 

Dotázaní umí pracovat s počítačem na 94,9% 

 

 

Věk: 

 

Průměrný věk dotázaných vyučujících je 46 let 

a průměrem učí 10 let a 4 měsíce 

 

 

 

Oblíbený sport: 

 

22,2% - plavání 

22,2% - hokej 

22,2% - chůze 

11,1% - lyže 

11,1% - jízda na kole 

11,1% - lezení po skalách 
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Poznámky: 

 

88,9% dotázaných učitelů píše poznámky (zřídka, 

neradi, občas, ale jedna z vyučujících řekla, že moc ráda) 

 

11,1% nepíše poznámky: je to Kateřina Slavíčková 

 

Uklidňování: 

 

V uklidňovacích metodách se nikdo neshodl 

s jiným. 

Nejlépe je na tom zdá se pan učitel Tkadlec, který 

řekl, že jeho uklidňovací metoda ani není. 

A přesto má (alespoň v našich hodinách) hrobové 

ticho. 

 

Ondřej Kohout 7.B 

 

Perličky 
Dějepis 

 

Učitel: Kdo zabavil Karlštejn za dob husitských 

válek? 

 Žák : Komunisti 

 

Teď několik hlášek, co můžete slyšet od některých 

učitelů: 

„Jsi tady platnej, jak mrtvýmu zimník.“ 

„Sedíš, jak zasněnej klokan.“ 

„Těžký je pytel cementu.“ 

 



Dvojka 

 7 

Na mušce 1 
agentka julč@ pokračuje v pátrání.... 

 

1. Jaký dárek byste dal/a budově naší školy 

ke 100. narozeninám, kdybyste měl/a dostatek 

financí? 

2. Kolik schodů myslíte, že ještě ujdete, než půjdete 

do důchodu? (správná odpověď by měla být kolem 

3162000, sama jsem to počítala) 

3. Se kterou slavnou osobností byste chtěl/a, aby byl 

uveden rozhovor v našem jubilejním časopise? 

 

1. Něco lepšího vás nenapadlo? (smích). Asi novou 

střechu. 

2. Ježíš,... miliardu! 

3. Dej tam Káju! 

julč@ 
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Stará škola 
Naše Dvojka je krásná pseudorenesanční budova. 

Chodím do ní rád. Vlastně mám štěstí, že můžu chodit 

do starobylé školy, protože má dlážděné a parketové 

podlahy, ne lino a koberce, jak je tomu u škol 

sídlišťových. 

Sám mám s moderními školami typu krabice-mezi-

paneláky zkušenosti, poněvadž jsem do takové chodil tři 

roky. Dvojka nepáchne linem, má nádhernou tělocvičnu 

a nenavštěvuje ji zdaleka tolik žáků. Právě proto mají 

všichni včetně kantorů lepší přehled, kdo je kdo. 

Rozhodně se zde netropí tolik lumpáren. Vánoční koncert 

na schodech si také nemůže dopřát každá škola. 

Tato škola už stojí na svém místě celých sto let. Jen 

si to představte, celé krásné dvacáté století. 

Jestli věříte, tak jako já, že domy mají duši, zkuste 

si přibližně spočítat, kolik žáků už na Dvojku chodilo. 

A ona si je všechny pamatuje; mnoho lidí, kteří už jsou 

dávno po smrti, a při tom kdysi byli úplně stejně staří 

jako my, žáci, dnes. 

Snad vydrží Dvojka ještě dlouho. 

J. Javůrek 
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Na mušce 2. 
1. Jaký dárek byste dal/a budově naší školy 

ke 100. narozeninám, kdybyste měl/a dostatek 

financí? 

2. Kolik schodů myslíte, že ještě ujdete, než půjdete 

do důchodu? (správná odpověď by měla být kolem 

3162000, sama jsem to počítala) 

3. Se kterou slavnou osobností byste chtěl/a, aby byl 

uveden rozhovor v našem jubilejním časopise? 

 

1. Já bych ani nepotřeboval finance! Hodně hodných 

žáků.... a učenlivých! (smích) 

2. Počkej, to spočítám,.... nebo ne.... hafo! (znovu 

smích)  

3. Jé,.... asi s Kájou! 

 

julč@ 

 

 



Dvojka 

 10 

Koutek knihomolů 
Beatrice Rouerová - Diagnoza: Úča 

 

Tohle není ta klasická 300 stránková knížka, která 

baví většinou jen knihomoly, ale pravý opak. Přečíst si ji 

může každý, nudit ho určitě nebude. Je jen 120 stránková 

a z toho valnou většinu tvoří obrázky. Je to vlastně 

taková příručka pro školáka, aby se zasmál, aby nebyl 

ze školy tak otrávený. Najdete tady vtipy ze školy, 

přehled typů učitelů a žáků,..... těžko se to popisuje. 

Nejlepší bude, když si ji sami přečtete :) 

julč@ 
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Anketa 
 

1. Kupuješ si školní časopis??? 

2. Učíš se rád/a na této škole??? 

3. Jak myslíš, že se učitelé chovají k žáků??? 

 

Ondřej Koky                                                                          

1. Ne!!!! 

2. Ne, chci jinam!!! 

3. Tak jde to, ale mohlo by to být i lepšíííí!! 

  

Lucka Tučková 

1. Ano…líbí se mi…  

2. To si piš… 

3. Jo, ale jde to, nic špatný ho… 

 

Martin Souček 

1. Ano. 

2. Ne. 

3. Jde to. 

 

Thao 

1. Jo!! 

2. Ano…je to tu super!! 

3. Jak kdy…jak kdo… 

 

 

 

Táňulka, Bajunka, Monička 
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Zajímavé odkazy 
 

http://www.myheritage.cz - tuhle stránku určitě navštivte 

- můžete si tady vytvořit vlastní rodokmen nebo třeba 

i zjistit, které slavné osobnosti se nejvíc podobáte!  

http://www.funpic.hu/swf/monitor_cleaner.swf - mrkněte 

na to, je to taková kravinka - pejsek čistí monitor  

http://www.ikariam.cz - další internetová hra, hodně 

podobná Travianu, já ji mám i radši:) Ikariam je webová 

strategická hra, ve které se stáváte správcem starověkého 

městského státu. Ovládáte vojáky, vědce, ale i obyčejné 

obyvatele a snažíte se jim zajistit vše potřebné - jídlo, pití 

atd. - a snažíte se stále zlepšovat úroveň města - jak 

v armádě, tak třeba i ve vědě. 

http://www.webzdarma.cz - asi jedny z nejlepších 

stránek, kde si můžete vytvořit vlastní webovky. 

http://www.hanulka.cz - tady seženete strašně moc 

animací, pohlednic a pozadí, no jen sem zabrouzdejte :) 

http://www.slovnik.cz - jeden z podrobnějších 

internetových slovníků. 

http://www.albi.cz - virtuální přáníčka 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.myheritage.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.funpic.hu/swf/monitor_cleaner.swf
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.ikariam.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.webzdarma.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.hanulka.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.slovnik.cz
http://email.seznam.cz/redir?hashId=380494091&to=http://www.albi.cz
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Na mušce 3. 
 

1. Jaký dárek byste dal/a budově naší školy 

ke 100. narozeninám, kdybyste měl/a dostatek 

financí? 

2. Kolik schodů myslíte, že ještě ujdete, než půjdete 

do důchodu? (správná odpověď by měla být kolem 

3162000, sama jsem to počítala) 

3. Se kterou slavnou osobností byste chtěl/a, aby byl 

uveden rozhovor v našem jubilejním časopise? 

 

1. Noooo... Novou střechu a fasádu! 

2. To počítat nebudu, ale vlastně já do důchodu asi ani 

nepůjdu, takže nevím. 

3. Zajímavý výběr (smích).... Asi s Gottem. 

 

julč@ 
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Rozhovor s praktikantkou 
Jak si jistě některá bystrá očka mohla povšimnout, 

tak se zde pohybovala praktikantka, se jménem Šárka 

Doupalová, ale mnozí již nevědí, že je to bývala žákyně 

a školu vyšla rok po té, co byl založen tento časopis. Tak 

jsem využila situace a položila jí pár otázek. 

 

Co říkáte na to, že časopis slaví 10 let? 

(chvíle přemýšlení) Je to úžasné ( Musím mluvit 

spisovně?) Mám pocit, že nikdo takovýhle úspěch 

nečekal. Velká gratulace. 

Podílela jste se na založení časopisu? 

Jo, něco jsem tam psala. 

Jaký je Váš názor na současný stav školy a její 

vzhled? 
Co se týče vzhledu školy, tak až na některé nově 

vybavené třídy se nezměnil. Co se týče žáků 

(přemýšlí)….asi jsme byli hodnější, ale ať si to posoudí 

jiní. 

Co Vám po odchodu z této školy nejvíc chybí? 
(jednoznačná odpověď) Učitelé. 

Chtěla jste někdy pracovat v novinách? 

A pokud ne, čím jste tedy chtěla být? 
Já nevím, neměla jsem moc sny, čím bych chtěla 

být. 

V čem nechápete naší generaci? 

Hmmm, to hmmm tam nepiš (stejně jsem to tam 

napsala)....Já nemám pocit, že bych vás 

nechápala…počkej…nevím, jak to vyjádřit…štve mě, že 

někteří ztratili úctu k dospělým. 
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Jak jste prožívala/prožíváte vánoční koncert na 

schodech? 
(smích)…(smích) Když jsem hrála na flétnu, tak 

jsem se přes ostatní neslyšela, proto jsem raději jenom 

dělala, že hraju (velký smích) (kdo to nedělá) 

Co se Vám nejvíce líbí na našem časopise? 

Nová čísla jsem nečetla, nemohu posoudit. Ale 

vydrželi Vám vsuvky, nebo jak tomu říkáte, 

do rozhovoru, které jsou dobré, ale ne když to je u mě, 

dej k tomu smailíka (tak tady ho máte) 

Víte, jaká slavná osobnost navštívila tuto školu? 
(smích) Nevím. Kdo? Jo, z minulosti?!…Tak to 

stejně nevím. 

Co popřejete škole ke 100. výročí? 

(smích) Ježíš, Ty jseš strašná…tak nejmíň dalších 

100 let

Co popřejete časopisu k 10. výročí? 

(smích) Nejmíň dalších 10 let, dej si tam smailíka

 

Musím říci, že rozhovor s touto učitelkou byl 

vskutku zajímavý. Čišela z ní dobrá nálada, přesto někdy 

vypadala, že se bude smíchy popadat za břicho

 

(Pozn. redakce) 

Kristýn@ 
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Na mušce 4. 
 

1. Jaký dárek byste dal/a budově naší školy 

ke 100. narozeninám, kdybyste měl/a dostatek 

financí? 

2. Kolik schodů myslíte, že ještě ujdete, než půjdete 

do důchodu? (správná odpověď by měla být kolem 

3162000, sama jsem to počítala) 

3. Se kterou slavnou osobností byste chtěl/a, aby byl 

uveden rozhovor v našem jubilejním časopise? 

 

1. Pěknou velkou zahradu a nějaké sportovní hřiště! 

2. Asi... tisíce! (smích) 

3. Z těchto osobností by byl asi nejlepší rozhovor s 

panem Klausem.  

julč@ 
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Poznámky a omluvenky našich učitelů 
Chcete vědět kolik dává poznámek za tento školní 

rok např.pí uč.Králová nebo Záběhlická? Zde se dozvíte, 

kolik dávají učitelé poznámek a omluvenek našim 

,,nejposlušnějším“ žákům školy! 

Tabulky zde: 

 
L.Králová D.Záběhlická P.Soukup V.Škarvada 

22 16 8 14 

V.Hradecký G.Dvořáková P.Tkadlec I.Škardová 

12 14 11 7 

D.Novotná L.Novotná Š.Jirušová M.Coubalová 

19 5 6 14 

 K.Kněžourková Z.Kroupová  

 10 10  
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Krátká (ale opravdu krátká) anketa se 
zakladateli časopisu Dvojka. 

 

1. Je tu 10. výročí založení školního časopisu Dvojka, 

jaký to ve Vás vyvolává pocit? 

2. Jste zakladatelé tohoto časopisu, ale cítíte se 

i za tohle všechno „zodpovědní“? Nejen časopis, ale 

i škola má svá léta a oslaví 100 let. 

3. Kdy jste tady naposledy byl/a? 

4. Chybí Vám ty roky na ZŠ? 
 

Aleš Bartoš  

1. Vyvolává to ve mně mnoho krásných vzpomínek 

z dob studia na základní škole, kdy jsme s časopisem 

začínali. Vzpomínky na pozdní odpoledne, které jsme 

trávili u počítačů a upravovali články do tiskové 

podoby, na kamarády, co pracovali na grafice 

a holky, jež pobíhaly po škole a sháněly "oběti" 

našich prvních článků.. Ach, to byly časy. 

2. Myslím, že necítím. Věřím, že naši další 

pokračovatelé se pustili do práce minimálně se 

stejnou vervou jako my a časopis tak dovedli ještě 

na lepší úroveň, než se dařilo nám. Uznání patří 

všem, kteří se na něm všech těch 10 let podíleli. 

3. To už je dávno, když jsem se byl ve škole podívat. 

Naposledy počítám, tak před 5lety, když jsme 

zařizovali sraz třídy. Kolem školy však často chodím, 

takže pořád vím, jak vypadá. 

4. Určitě. Kdyby to šlo, hned bych se vrátil. Teď studuji 

v Praze a všechen ten shon a už i začínající práce 

na mě klade veliké nároky. Oproti "pohodě" 

na základce. Vy si to možná nemyslíte, ale věřte 

a važte si těchto let. 
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Jiří Váňa 

1. V první řadě asi zděšení, že už je to taková doba, co 

jsem opustil základku a už asi nepatřím k nejmladším 

 Jinak jsem samozřejmě moc rád, že to, co jsme 

tehdy začali, zdárně pokračuje. Tenkrát nás nikoho 

ani nenapadlo, že by časopis po tak dlouhé době ještě 

mohl existovat. 

2. Tak trochu asi ano. Ale řekl bych, že hlavní díl 

odpovědnosti patří všem lidem, kteří časopis vedli po 

nás. U nás to všechno vzniklo tak trochu z hecu. 

Připravili jsme něco, co na škole nebylo, a tak byl 

o časopis zájem. Ročníky po nás to určitě měly 

obtížnější. Musely se postarat o rostoucí kvalitu, nová 

témata a tak podobně. 

3. Abych se přiznal, tak přímo v budově jsem už dlouho 

nebyl. Na gymnázium jsem chodil do Kutné Hory, 

a tak jsem se do Kolína moc nedostával. Ale vždy 

když jedu okolo, tak to ve mně vyvolá určité pocity. 

4. Určitě ano, alespoň co se mě týče tak osmá a devátá 

třída patří k nejlepším rokům mého života. Když se 

zpětně dívám, tak všechno bylo mnohem snazší 

a bezstarostnější. I když tenkrát mi to tak určitě 

nepřipadalo. 

 

 

Jakub Mierva 

1. Vyvolává to ve mně příjemné pocity. Je hezké 

sledovat, že projekt, který jsme odstartovali měl 

smysl a pořád pokračuje. Díky grafické práci pro 

školní časopis jsem možná tam, kde teď jsem. V té 

době jsem totiž zjistil, že grafika a design bude pro 

mě to pravé. Momentálně studuji grafický design 
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na vyšší škole v Praze a docela dobře se tím při studiu 

i živím. 

2. Jestli se cítím zodpovědný? Myslím si, že ne. Jen 

díky vám, kteří se o to doposud staráte se to dotáhlo 

až k 10. výročí. Pro mě byl čas strávený nad tvorbou 

do Dvojky odpočinutím od vyučovacích hodin 

a zároveň potěšením, když se obrázky líbily. 

3. Tuším, že to bylo v roce 1999 na konci deváté třídy. 

Jsem ostuda, že jsem se nikdy nepřišel podívat. 

4. Na roky strávené na základní škole nikdy 

nezapomenu, ale zároveň jsem spokojený se 

současnou situací. Dnes má sice člověk daleko víc 

starostí a povinností. Na druhou stranu zase mnohem 

víc možností realizovat své sny a plány. 

 

 

 

Magda Hodulíková 

1. Bohužel žádný pocit to ve mně nevyvolává. 

2. Řekla bych, že naše třída byla ve více věcech 

výjimečná. 

3. Naposledy jsem se byla ve škole podívat, když se mi 

nechtělo do školy (myslím střední školu). Což je 

pěkná řádka let. 

4. Do školy bych se hned vrátila. Představa, že ještě 

budu pracovat min. 40 let je strašná! Chybí mi naše 

třída. Nikdy jsme se nesešli v celém počtu. 

 

K.Frymlová 
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Vtipy 

 
Matka k synovi: "Tondo, volali ze školy, tvoje 

učitelka si na Tebe zase stěžovala!" "To je blbost. Už pět 

dní jsem tam vůbec nebyl." 

 

Sedí profesor v knihovně a znenadání vykřikne: 

"Překvapivé, zvláštní." Jeden ze studentů se zeptá: "A co 

je zvláštní?" Profesor odpoví: "Věřil byste, že při každém 

mém výdechu zemře jeden člověk?" "To je opravdu 

zvláštní a nechcete zkusit jinou zubní pastu?" odvětí žák. 

 

Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, jak je vysoká naše 

škola?" Pepíček na to: "Přesně 128 centimetrů." Paní 

učitelka: „A co že to víš tak přesně?" Pepíček: "Protože jí 

mám až po krk!" 

 

Profesor chce u zkoušky studenta potrápit, ale ten 

exceluje. Proto se zeptá ještě na doplňkovou otázku: 

"Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů, v jednom by 

bylo zlato a v druhém rozum. Který byste si vybral?" 

Student po chvíli: "Ten se zlatem." "No vidíte," říká 

profesor,"to já bych si vybral ten s rozumem." Student: 

"Vždyť jo, každý si vybere, co mu chybí." 

 

Jde biolog, fyzik a matematik v Alpách. Najednou 

biolog začne povykovat:"Hele černý kamzík, to jsem 

netušil, že tady jsou taky černí kamzíci." A fyzik na 

to:"Počkej, chceš říct, žes netušil, že je tu přinejmenším 

jeden černý kamzík." A matematik dodá:"Přesněji řečeno 

jeden, z jedné strany černý kamzík." 
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Otec se rozčílí na syna: “Zase jsi dostal pětku 

z dějepisu!“ 

Syn se brání: “Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!“ 

Tu vykoukne maminka z kuchyně: “Tak si najdi 

jiného kamaráda!“ 

 

Ve tři v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se 

tichý hlas: "Probudil jsem tě?" 

"Hmm, ano..." 

"Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty 

zloduchu!" 

 

Tomáš Klobasa,Václav Pešek 
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Výsledky Na mušce 
 

1. Janička Wernerová 

2. Pájínek Soukup 

3. Gábinka Dvořáková 

4. Ládíček Škarvada 

 

Anketu sice vyhrál Božský Kája, ale bohužel se mi 

nepodařilo se s ním spojit. Ovšem mám skvělou náhradu, 

a to našeho všemi milovaného a obdivovaného školníka! 

 

1. Kolik let jste působil na naší škole? 

2. Co vás na práci školníka nejvíc baví? 

3. Váš "troubicí přístroj na svolávání žáků 

na MLÍKOOO" jste zavedl vy nebo už váš 

předchůdce? 

4. Kdybyste byl ředitelem, jaký by byl váš první 

reformní krok? 

5. Jaký je váš nejlepší a naopak nejhorší zážitek s žáky? 

 

1. 15! 

2. Pracovat mezi lidmi, to ostatní je už horší. 

3. Asi já, snad v kontejneru jsem to našel…(zamyšleně) 

4. Zavedl bych rákosku a pohlavky! 

5. Někdy je s nimi sranda, ale nejhorší je, když kradou, 

lžou a ničí školní majetek! 

 

 

 

julč@ 
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