Zprávy z redakce
Právě jste otevřeli 3. číslo našeho školního
časopisu Dvojka. Toto číslo je převážně věnováno
lyžařskému výcviku 7. tříd a svátku všech
zamilovaných, svátku sv. Valentýna,a také
samozřejmě
pololetnímu
vysvědčení.
Všem
deváťákům přejeme úspěšné splnění přijímacích
zkoušek.
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Valentýn
14.února - svátek sv. Valentýna a všech
zamilovaných
Miluji tvá ústa, tvoje rty,
tak nádherně se umíš usmívat jen ty.
Každý den procházíš kolem mě
a mé oči tě tajně sledují.
Nedokázala bych ti říct, co v srdci mám
a to, co právě prožívám.
V mém srdci je jen místo pro tebe,
pro jiného už tam láska nezbude.
Vykvetla a roste dál,
miluji tě, lásko má.
John Lennon :
Netrhej motýlům křídla,
protože oni pak pláčou.
Nešlapej po kytkách,
protože krásně voní.
Nechte žít lásky,
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protože láska je jako ta kytka.
Ale hlavně nezabíjejte
lidi,
protože lidi se mají moc
rádi.
Láska je pochodeň, která
prozáří život světlem naděje.
Láska znamená sdílet i
žal, který člověk ještě nemá.

Učitelé
Na naší škole v současné době vyučuje 19
učitelů.Ptali jsme se
5-ti žáků v každé třídě
2.stupně naší školy,jaký mají na kantory názor. A
výsledek?
Nejoblíbenější učitelé jsou:
1. K.Kněžourková - 40%kladných hlasů
2. M.Daňková

- 22,5%

3. V. Hradecký

- 20%
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A proč?
Důvodů bylo uvedeno hned několik:"Je
hodná,dokáže si s námi povídat, bydlí v
Sendražicích, zaujme výkladem, bere nás jako sobě
rovné, je milá, je správnej!!!"
Nejméně oblíbení učitelé jsou:
1. E. Brynychová - 35% záporných hlasů
2. M.Převrátil

- 30%

3. V. Šámalová

- 17,5%

I zde bylo uvedeno několik důvodů:"Je zlá,
řve, nemá autoritu, nic nenaučí, známkuje podle
jména, vypráví blbosti...!!!"
Hana Zemanová
Šárka Doupalová

Střípky z lyžáku
Na lyžáku pohoda,
krásná zimní příroda.
Učitelé hodní byli,
Leccos nás i naučili.
Na lyžích to umíme,
levou zadní sjíždíme.
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Svištíme si po sjezdovce,
troufneme si na ledovce.
A to je konec, přátelé,
lyžařského výcviku,
Skončili jsme vesele,
je to tím, že máme kliku
Štěpánka Severová, 7.B

.
Druhého ledna roku 2000 jsem už nemohla
dospat, hrozně jsem se totiž těšila na lyžařský
výcvik v Orlických horách. Mamka mi ještě udělala
na cestu řízky a dobalovala malý batůžek. Řekla mi
:“ Až pojedeš
zpátky,
hezky
si
všechno
srovnej, ať
se ti to tam
vejde.“
Já
jsem
však
byla v duchu
u autobusu.
Hodinové
ručičky
ukazovaly l2:30 a na kalendáři bylo toužebně
očekávané datum 2. ledna, a tak jsme se vydali ke
škole. Samozřejmě autem. Jak jinak bychom
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dovlekli veliký batoh přeplněný „zbytečnostmi“ – to
je tátovo hodnocení mé pečlivé přípravy. Už jsem
viděla Lenku a Adélu, jak mi mávají a odevzdávají
kartičky s potřebnými údaji. Teď mi začalo
docházet, že se od této chvíle zbavuji na celý týden
všech povinností. Zajásala jsem blahem.
Olga Pokorná, 7.A

Když jsme vyjížděli od školy, byl smutný,
zatažený den. Asi za dvě hodiny jsme dorazili na
místo. Nejdříve jsme vyndali lyže a batohy a potom
se ubytovali na chatě Bedřichovka. Dny utíkaly
rychle a najednou zde byl pátek, na který připadly
závody. Po snídani jsme se šli rozjezdit na svah a
odpoledne to začalo. Napřed nastoupilo čtvrté a
třetí družstvo, sjížděli jen polovinu závodní dráhy.
Nakonec jsme přišli na svah my z druhého a
prvního družstva. Závody se vydařily a večer bylo
vyhlášení výsledků.Získal jsem 1.místo. Velmi mě
potěšilo, čeho jsem dosáhl. Z týdenního pobytu na
horách mám hodně pěkných zážitků.
Jan Vlasák, 7.A

Náplní každého lyžařského výcviku je vždy
jedno odpočinkové odpoledne. My jsme se vydali na
horu Šerlich k Masarykově chatě. Při cestě tam,
jsme se všichni hodně nasmáli, protože tomu, kdo
byl přistižen, jak hází sněhovou kuličku po
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kamarádech, byl obličej vykoupán ve sněhu. Žáka,
který ustavičně dýchal sníh nebudu jmenovat. (
Protože Žárskému by to vadilo. ) Není divu, že
učitelům už to věčné kuličkování také vadilo, na
chvíli jsme se zastavili a házeli jsme do dálky.
Když jsme došli k našemu cíli, prohodili
jsme pár slov a šli jsme zase zpátky. Cestou zpátky
do tepla jsme uspořádali menší sněhovou válku.
Samozřejmě jsme se vrátili úplně mokří a sušili
jsme oblečení ještě hodně dlouho.
Roman Kejklíček

Stalo se to
téměř na konci
lyžařského
výcviku.
Jako
obvykle jsem sjela
kopec šusem a
dole u dlouhé
fronty jsem se
snažila
co
nejrychleji
zabrzdit. Už, už
jsem téměř u cílové rovinky, u tolik vytoužené pomy,
ale v nestřeženém okamžiku mi podklouzla lyže a já
se pozadu řítila na své vykulené spolužáky a nic
nechápající prváky /studenty l. ročníku jedné střední
školy/. Potom, co jsem srazila nejméně patnáct
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pilně stoupajících lyžařů, jsem se zachytla jedné
prvačky za nohu. Ta byla zřejmě zkušenější
lyžařkou než já a hlavně zabrzdila. Moc jsem jí
děkovala za záchranu svého života i za životy svých
spolužáků, které byly ještě před několika vteřinami
v ohrožení. Pomohla mi vstát a já jsem vystupovala
k vleku, ale s tím rozdílem, že každý ode mne
udržoval uctivou vzdálenost nejméně jeden metr.
Veronika Sládková, 7.A

Jak to chodí v první třídě
Hned po pololetním vysvědčení se náš štáb
/my dvě Lucie/ vypravil za ostře sledovanými
prvňáky, abychom zjistily podrobnosti o jejich
prvním opravdovém vysvědčení, na kterém, jak si
jistě vzpomínáte, mají tito žáčci jen jednu jedinou
známku. Je zato pořádně velká, asi aby se sama na
té ploše nebála nebo neztratila.
Otázky :
1. Jaké bylo tvoje první vysvědčení ?
2. Báli jste se jít domů ?
3. Co ti řekli rodiče, jak hodnotili tvoji
známku ?
4. Myslíš si, že máš co zlepšovat ?
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Bára Macurová – 7 let
1. Moje vysvědčení se mi strašně líbilo.
2. Já jsem se nebála jít domů, byla jsem moc
pyšná, jen jsem měla strach, abych vysvědčení
neztratila.
3. Rodiče mi ani trošku nenadávali.
4. Nic bych
raději
neměnila,
ale těch
jedniček
může být
klidně
víc.
Jan Ulrych – 7 let
1. Z mého vysvědčení jsem byl vedle.
2. Hrozně jsem se bál, ale to bylo kvůli mému
zlobení.
3. Spokojenost rodičů byla zaručena.
4. Strašně moc se budu snažit o zlepšení.
Lucie Dočekalová
Lucie Kučerová, 8.A

Věřte - nevěřte !!!
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p. Převrátil 25.11. M
Kecáš a já za to nemůžu !
pí. Šámalová
16.11. Př
Víte, jak zničit
ty ošklivé rybenky ?
Stačí pořádně
vytírat podlahu
SAVEM !
pí.
Záběhlická 25.11.
Z
Vy jsi takhle stoupnete (těsně před mapu) a
třída vidí co ?
Váš zadek !!!
pí. Záběhlická 25.11. Z
Ignáci, nech si ty poznámky, nebo budeš
Bonifác !!!
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pí. Doubravová 25.11. Hv
Vondráku, nech toho, nebo na tebe vlítnu a
dostaneš přes hubu !
pí. Škardová 30.11. D
Paní učitelko, dobyl je tvrdé y ?
Ano !, nikdo do něj nemlátil palicí !
Tvrdé !?!
Ano, ach, ach .
V lavici : Vidíš, vole , já ti to říkala !
pí. Čechová 1.12. Aj
Paní učitelko, jak mám napsat, že chodím do
sokola ?
Ty chodíš do sokola ? Já taky byla žhavá
sokolka …..
p. Převrátil 12.12. M
Jééé ! To jsem ještě nečet ! GIRL !!!
Umíš prokouknout kluky ?…..
.…. Petruško, GIRL je moc hezký časopis.
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Tam učí dívky slušnému chování !
pí. Záběhlická 2.12. Z
Z tamhleté řady je bučení jak z vodopádů
Niagárských.
Doufám, že víte, kde jsou !
pí. Záběhlická 2.12. Z
Hlavní město Azerbajdžánu je Baku.
Michale, běž k mapě, možná tam někde je.
pí. Doubravová 2.12. Hv
Ty Vondráku, jestli ještě jednou mávneš tím
papírem, tak ti ho vyhodím z okna
a pak si ho hledej, kde chceš.
pí. Doubravová 2.12 Hv
Co je to komorní hudba ?
To se asi hraje v komoře, ne?
Já ti dám v komoře !
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p. Hradecký 3.12 F
pokusy, pokusy, pokusy…..
Tady máš stejnorodé těleso. Ještě něco
chce ?
Provázek !
Tady máš provázek. Ještě něco ?
Matku !
Matku ti dám, ale ne chlapečka ! Chlapečka ti
nedám !!
pí. Kněžourková 6.12. Čj-Lv
…..Báseň ?!?!?! Ty blbe !!!
p. Převrátil 6.12. M
Dělej ! Vždyť on nemá tužku!
Dělej ! Ještě si vypíchni oko !
pí. Záběhlická 9.12. Z
Kdo ještě nenašel Ferganskou kotlinu ?
Brejli sem !

- 14 -

pí. Škardová 9.12. Ob
…Co vám zpříjemní práci ve vašem pokoji ?
V lavicích : Kočka !
Chlazená dvanáctka !

Dnes vám představujeme …
/rozhovor s paní učitelkou Danielou
Novotnou/
Paní učitelka Daniela Novotná je třídní 6.B, učí
češtinu, ale často ji vidíme, jak krášlí chodby a
schodiště, protože je i výtvarnicí školy. Požádali
jsme ji i za vás o odpovědi na naše otázky.
l. Co vás přivedlo k tomu, že jste se stala
učitelkou výtvarné výchovy ?
Samozřejmě, že příčinou byl nadšený zájem o
veškeré výtvarné činnosti.
2. O jaký druh výtvarného umění se nejvíce
zajímáte ?
Malování a modelování, v poslední době různě
tvaruji papír.
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3. Jak byste zhodnotila výtvarné činnosti na
naší škole ?
Myslím, že žáci jsou šikovní, mnohé práce baví
a těší. Ostatně, je to vidět na výzdobě školy, ne ?
4. Podle čeho vybíráte práce žáků do
soutěží ?
Podle zajímavého nápadu , podle kompozice a
celkového řešení.
5. Jaké techniky kreslení vybíráte pro žáky
nejčastěji ?
Snažím se , aby žáci poznali rozmanité výtvarné
techniky, samozřejmě v rámci možností.
Děkujeme za odpovědi.
Eliška Šeráková
Renata Mašková, 8.A

Iglú, Arktida - Paneláky trochu
jinak
Iglú je přístřeší domorodých obyvatel Arktidy.
Jeho konstrukce je velmi jednoduchá, přičemž
kopulovitý strop nepotřebuje žádné podpěry. Ke
stavbě iglú bylo zapotřebí značné šikovnosti a
důvtipu. Inuité vysekávali ze sněhu ztvrdlého větrem
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a mrazem velké
bloky a ty
skládali na
sebe.
Uprostřed iglú
bývala lampa
k vaření a
svícení, ale
také k ohřátí
vzduchu.
Zhruba
metr nad zemí bývala v iglú jakási římsa, krytá
kožešinami. Sloužila jako lavice k sezení nebo i jako
postel, protože při vytápění se příjemná teplota
udržovala právě nad oním výstupkem. Iglú dnes
řadíme mezi sto největších divů civilizace.

Otázky měsíce
1.
2.
3.
4.

Slavíš svátek sv. Valentýna ?
Jaký dárek vybíráš ?
Kam se chystáš na jarní prázdniny ?
A co chřipka – byla ?
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Réka Struharová 9.B
1.
2.
3.
4.

ano
ještě nevím
nechávám to na náhodě
ne

Radka Špičáková 9.A
1.
2.
3.
4.

ano
valentýnský přání
na chalupu
ano

Ivana Sýkorová 8.A
1.
2.
3.
4.

ne
valentýnku a plyšáka
budu doma
ne

Jana Jakubálová 8.B
1.
2.
3.
4.

jo
to se neříká
na dovolenou
ne

Olga Pokorná 7.A
1. jo
2. zmrzlinu
3. nikam
4. angínu
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Jakub Příhoda 7.B
1.
2.
3.
4.

jo
růže a valentýnku
na chatu
jo, měl

Michaela Krchová 6.A
1.
2.
3.
4.

nevim
žádnej
na hory
měla

Renata Rajčanyová 6.B
1.
2.
3.
4.

no
blahopřání
nikam
jo

Jakub Gallistl 5.A
1.
2.
3.
4.

jo
přáníčko a dárek
nevim
ne
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Prodám klec na drobné
ptactvo, vhodné i pro andulky.
Cena 100Kč.
Zn.: Píp.píp.
Lenka Hollerová, 9.B
Prodám akvárium na 50 litrů.
Zn.: Cena dohodou.
Lenka Hollerová, 9.B
Koupím plakát MiG 29.
Zn.: ÉRO
Daniel Pátek , 9.B
Koupím desky na puzzle, na pověšení. Rozměry
60 na 85.
Zn.: Spěchá.
Šárka Doupalová, 9.B
Koupím hru Return fire z roku 1997.
Zn.: Pojďte, budeme si hrát.
Daniel Pátek, 9.B
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