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     Tak Vás zase vítáme na stránkách
našeho, Vašeho časopisu a doufáme,
že se s námi opět pobavíte a možná i
poučíte.
     Jarní prázdniny už jsou dávnou
minulostí a do dalších volných dní je
hodně daleko, věříme proto, že další
číslo Puberťáku Vám přinese  trochu
rozptýlení.

Vaše redakce

Národní divadlo

     28. ledna jela 9. třída a jeden žák z 8. A do
Národního divadla. V Praze jsem se rozdělili
do několika skupinek. Každá skupina si prošla
Prahu – mohla zhlédnout Loretu, Pražský hrad,
chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Karlův most,
orloj nebo Václavské náměstí. Mohli jsme si
zajít na svačinu do nějaké hospody nebo
restaurace.
     V divadle se holky převlékly do šatů, kluci
většinou už jeli oblečení v šatech z Velkého
Března. Pak jsme se usadili – někdo dostal
místo úplně dole, někdo byl v lóži, někdo na
balkóně a díval se na představení pěkně
z výšky.
     Hrála se hra Maryša, kterou napsali bratři
Mrštíkové.
     O tom, jak se hra líbila, jaké měli žáci
zážitky a proč vlastně seděli na různých
místech si více přečtěte na s. 4.

E. Bártová, 9. tř.

Školní akademie

     Dne 10.12. roku 2003 se opět konala
školní akademie. Mohli jste vidět
představení nacvičovaná třídami i
samostatnými skupinami, roztančit se při
tancích (Malé roztleskávačky, Berušky,
Latinskoamerické tance, Anglický pirát,
Strong girls, Rock and roll, Beans,
Mažoretky, Taneční kroužek a Velké
roztleskávačky), zhlédnout cviky
gymnastického bloku, zazpívat si krásné
vánoční koledy a zasmát se u senzačního
Tele-tele. Celou akademií vás opět
provázeli žáci 9. třídy, a sice Eliška
Bártová a Jiří Petera.
     Doufáme, že jste se při akademii
příjemně naladili a se „super“ náladou
vstoupili od nového roku.

M. Marešová, M. Popelková, 9.tř.

Hurá na
první
stránku

J. Hlavničková, 8. A



Vánoční besídka

     Jako každý rok se konala i letos vánoční
besídka. Konala se 19. 12. Pro první stupeň
byla v aule a ve třídě. Pro druhý byla pouze
ve třídě. Každá třída si naplánovala, jak
proběhne jejich besídka. V aule děti
soutěžily o sladké věnečky. Věnečky
získaly 2.A s paní učitelkou Darsovou a 5.
A s paní učitelkou Vlčkovou .

 P. Nedvědová, 7.tř
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Oprava z minulého čísla

     V minulém čísle jsme vytiskli článek o
školním krámku. Došlo zde k chybě.
Velice se omlouváme. Ve školním krámku
nyní prodává  Tereza Řeháková a Michaela
Bartoňová. Minulý rok prodávaly Tereza
Hurdálková a Eliška Bártová.

E. Bártová, 9.tř.
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Dobrý den!

     Co je to Dobrý den? To jsou dvě slova, která
znamenají tu snad nejmenší trochu slušnosti, kterou
si můžou projevit dva lidé, když se potkají. Pro
některé žáky naší školy je to ale nechutné
obtěžování ze strany učitelů. Proč by, proboha,
měli někoho zdravit?
     Nejnovější průzkum prováděný paní učitelkou
Novákovou, která nezdravící žáky odchytávala na
chodbě při ranním dozoru, ukázal, že v uplynulých
dvou týdnech se počet nezdravičů  snížil ze 17 na
3. Mezi našimi školními „telátky“ jsou např. A. H.
z 8. A, M. P. ze 7. tř. a jiní. Dnes uvádíme pouze
jejich iniciály, příště již to budou  jejich celá jména.

                                                     Vaše redakce

Čert a Mikuláš přišli i do školy

     Jistě jste si všimli, že k nám 5. prosince
přišel do tříd Mikuláš s čertem. Zlobivé
děti doufám dostaly pořádně koštětem.
S některými žáky jsem udělala anketu.
Otázka zněla: Báli jste se čerta?

Holky Kluci
1.A Ano 1.A Ano
1.B Ano 1.B Ano
2.A Ano 2.A Ne
2.B Ne 2.B Ano
3. Ne 3. Ne
4.A Ne 4.A Ne
4.B Ano 4.B Ne
5.A Ne 5.A Ne
5.B Ne 5.B Ne
6.A Ne 6.A Ne
6.B Ne 6.B Ne
7. Ne 7. Ne
8.A Ne 8.A Ne
8.B Ne 8.B Ne
9. Ne 9. Ne

E. Bártová, 9. tř.



Desetníky

     Protože přestaly platit 0,10 Kč a 0,20
Kč, naše škola  mince začala sbírat. Pokud
jste chtěli, mohli jste přispět v 1. patře do
sklenice. Celkem se vybralo 4002 ,- Kč.
     Tyto peníze šli na pejsky v útulku.
Koupila se klec a pamlsky.

Bártová Eliška 9. tř
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Hra na zelenou

     Naše škola byla zařazen do soutěže Hra
na zelenou. Naši soupeři budou ze čtvrté
Základní školy Elišky Krásnohorské.
Budou soutěžit tři žáci. Byli vybráni
Monika Marešová, Ondra Matrka a Adéla
Hricková, všichni z deváté třídy. Soutěž se
uskuteční 24. února.
     Spíš než soutěž, je  Hra na zelenou
pojata jako ekologický pořad. Obě školy
dostanou nějaký úkol, na který budou mít
určitý čas. Za splnění dostanou několik
bodů (pand). Dále každý z účastníků
dostane nějaké otázky a musí správně
odpovědět. A jako poslední musí každá
škola předvést svůj projekt, který se musí
týkat ekologie v oblasti naší obce. Škola
s nejvíce body vyhrává.
     Soutěž se bude natáčet a vysílat
v televizi na ČT 1.

E. Bártová, 9. tř.

PS: Už dnes víme, že můžeme našemu
družstvu pogratulovat k vítězství.
Rozhovor s nimi Vám přineseme v dalším
čísle.

Útulek

     Krátce před Vánoci si někteří žáci zahráli na
ježíšky v Útulku pro opuštěné psy v Ústí n. L.
Udělala jsem proto rozhovor s jednou žákyní
Michael Frajerovou, která byla u předávání dárků
pro pejsky z útulku.
      Pro útulek se nasbírala celková částka 4002,-
Kč, za ně se koupila klec a za zbylé peníze
bonboniéra, perníky, přáníčka a piškoty.
     Probíhalo to tak, že žáci přijeli do útulku, každý
z nich dal něco zaměstnancům, pak pejsky
nakrmili piškoty. Nakonec se fotografovali a pak
šťastně odjeli domů.

L. Reissigová, 8. A

M. Sluková, 8. A

M. Sluková, 8. A



Nové věci na naší škole

     Zašla jsem se zeptat pana ředitele na
otázku, co všechno nového se do naší školy
koupilo a kolik to stálo. A takto zněla
odpověď - koupilo se nové osvětlení do
jedné z  pátých tříd ( 24 000,- Kč),v
tělocvičně nový gymnastický koberec (5
000,- Kč), vysavač značky LUX (16 000,-
Kč), čtyři venkovní dřevěné lavice
(přibližně 23 600,- Kč), do horní budovy
nové školní lavice ( 320 000,- Kč), koberce
ve FITCENTRU (14 000,- Kč), kopírka
(40 000.- Kč), nové tabule (18 000,- Kč),
dva CD přehrávače (20 000,- Kč), žaluzie
v hudebně, ve třídě paní učitelky
Hercíkové a ve sborovně (16 000,- Kč). To
koukáte, co ???!!!!

L. Reissigová, 8. A

PS:Určitě Vám neunikla nová stěna u sborovny,
která byla postavena proto, aby vznikla
kancelář pro ekonomickou pracovnici školy.
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Také jsem udělala rozhovor s Martinou
Výbornou /8. B/, Boženou Radičovou /8. B/,
Míšou Zvoníčkovou /9. tř./ a Mirkem Havlínem
/7. tř./. Od holek jsem se dozvěděla, že se jim
líbila nálada učitelů, super lyžování a že kluci
čůrali z oken /toto bylo panem učitelem
označeno za výmysl/. Líbil se jim také nabitý
program, ale prý i tak si dokázaly najít čas na
blbosti. Míša byla vybrána na běžkařský výlet.
Přiznaly se i k tomu, že i přesto, že jsou dívky,
měly největší nepořádek v pokoji. Dvě dívky si
lehly do jedné postele a ze zbylé postele si
udělaly skladiště. A prý docela dobře tam vařili.
Také každé ráno nemohly najít ponožky a na
konci pobytu 4 páry ponožek vyhodily, protože
se nemohly dohodnout, čí jsou. Mírovi se líbil
sníh a jeho největší zážitek byl, když si namlátil
a sjel po jedné lyži. Byl vybrán i na běžkařský
výlet a prý uběhli na běžkách 7- 10 km.
     Doufám, že příští rok pojede také hodně žáků
a přeji těm, kteří spadli, aby příště, až budou stát
na lyžích, tolik nepadali!!!

L. Reissigová, 8. A

Lyžařský výcvik

     Zašla jsem si za panem učitelem Šumou a
zeptala jsem se ho na pár otázek. Dozvěděla
jsem se, že vybraní žáci ze sedmé, osmých a
deváté třídy se zúčastnili lyžařského výcviku
ve Františkově u Rokytnice nad Jizerou
v Krkonoších. Strávili tam celkem 7 nocí od
10. 1. do 17. 1.
     Den probíhal takto: dopoledne a
odpoledne sjezdová výuka, pouze jednou se
zúčastnili běžeckého výcviku. Žáci byli
rozděleni do čtyř výkonnostních družstev a
později byli někteří vybráni na odpolední
běžecký výcvik /výlet/ na Dvořačky na Lysé
hoře. Povedlo se to prý v chování. Byli
ubytováni na bývalé základní škole, která má
kompletní vybavení jako penzion. Byl tam
také stolní tenis.
     Pana učitele potěšily výborné sněhové
podmínky a pestrost večerního programu.
Večerní program se skládal z přednášek,
promítání, her. Hry vymýšleli děti i učitelé.
Úrazy nebyly žádné výrazné, jen Tomáše
Krále vezli do Jilemnice s podezřením na
zlomeninu nohy, ale ta nebyla potvrzena. Kdopak z našich asi takhle sjížděl svahy?



Národní divadlo aneb Co jsme zažili

     Protože v letošním roce učím češtinu v 9.
třídě, připadla mi také organizace tradičního
výletu do Národního divadla. Vzhledem k tomu,
že zde uvádíme zážitky některých žáků, myslím,
že nebude od věci, když napíšu, jak jsem jako
organizátorka prožívala tento den já.
     Začalo to drobnou, a přesto podstatnou
poznámkou paní učitelky Paškové: „Víte o tom,
že máme lístky na 18. února?“ A to jsme s panem
ředitelem, s kterým jsme je zajišťovali, opravdu
nevěděli. Nedorozumění se během příštích dvou
hodin vysvětlilo jako omyl ze strany Národního
divadla, které telefonicky slíbilo zajistit nám na
poslední chvíli náhradní vstupenky, ovšem chtěli
zpátky lístky i fakturu a tu jsem měla doma, a
proto jsme se cestou do Prahy pro ni museli
stavit.
     Cesta do Prahy a následná procházka po Praze
proběhla celkem bez  vzrušení, pouze některým
žákům, kteří si nedali říct a jeli v polobotkách,
mrzly nohy. „Zajímavé“ to začalo být opět až
v Národním divadle, kde jsem nejprve deset
minut čekala, než přinesou slíbené lístky a pak
jsem je rozdala a zjistila, že vlastně vůbec
nesedíme na druhém balkóně, ale všude možně
po divadle. Potom nastal pro dívky nejhorší
okamžik dne – převlékání na dámských
záchodkách menších než jsou ty naše školní.
Nutno podotknout, že se tu převlékaly i dívky
z jiné školy. Když už se zdálo, že bude klid,
nebyl. Všichni už seděli v hledišti, pouze Míša
Frajerová ze skupiny pana ředitele bloudila kdesi
po divadle a já ji hledala, přestože moje skupina
už vzorně seděla na místech. Našla se až o
přestávce.
     Po skončení hry následoval přesun přes most
Legií, kde měl čekat autobus. Nečekal. Poté, co
jsme ztratili trpělivost, jsem mu volala na mobil a
milý pan řidič se mě zeptal, kdeže to vlastně
jsme, protože v Praze je tolik mostů a on chudák
neví, který je ten pravý. A pak jeďte
s profesionálem! Po půl hodině konečně dorazil a
my vyjeli domů. Naštěstí už bez dalších zážitků.

Eva Železná

     Můj největší zážitek z Národního divadla byl
můj vedlesedící, který dýchal stylem, že jsem
místy neslyšela představení. V 2. polovině usínal
tak, že mu hlava spadla směrem za sedadlo a
chrápal nahlas. Když se nadechoval, tak se mu
něco stalo, asi se zakuckal a sám sebe se lekl, až
povyskočil ze sedadla. Na chvilku byl zase
vzhůru, ale za chvíli kýchnul tak, že cosi divného
aplikoval na svetr před ním sedící dívce.  Tak to
bylo až do konce představení.

T. Hurdálková

jsme chodili po Praze, tak Vašek šel dost velký kus
sám, úplně jinudy, až za chvíli si uvědomil, že jsme
jinde a doběhl nás. Vašek nás pobavil ještě jednou,
bylo to v MacDonaldu, kde si objednal střední
„sprajtku“ a sedl si nahoře, kde vytáhl rohlík a najedl
se.

J. Ryšavý

     S Babunou jsme hledaly WC. Protože mně osobně
ty chodby připadaly stejné, tak jsme se ztratily. Měla
jsem na sobě poprvé boty na vysokém podpatku a
chodila jsem v tom jak „Dáma z Vydlákova“. Když
jsme scházely schody, tak jsem se otočila na Babunu
a řekla: „Tudy nepůjdem.“ Ale smekla se mi noha a
s vyjeknutím jsem se málem rozmázla na červeném
koberci. Ale Bára mě doslova  a do písmene
podržela.

M. Zvoníčková
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Veletrh vzdělání

     Jednoho dne čekal před naší školou pan řidič s
autobusem a do něj nastupovali žáci z deváté třídy a žáci
z osmé třídy, kteří chodí na volbu povolání. Já jsem mezi
nimi byla také, takže vám popíši, jak to celé probíhalo.
      Autobusem jsme jeli do Krásného Března s paní
učitelkou Márovou a paní učitelkou Hercíkovou. Pak jsme
šli do budovy, kde se celá akce odehrávala. Žáci dostali
rozchod a ptali se na podrobné informace o škole, na
kterou by chtěli jít. Dívky se mohly nechat učesat a nalíčit
a žáci tam mohli vyhrát různé věci a také tam viděli módní
přehlídku. Pak jsme se šli podívat do stavební školy a pak
jsme jeli zpět do školy.
      Provedla jsem rozhovor s některými zúčastněnými
žáky.

Otázky:

1) Už jsi si vybrala školu, na kterou bys chtěla jít?
2) Pomohl ti veletrh vzdělávání v rozhodování?
3) Co jsi se dozvěděla o škole, kterou jsi si vybrala?

Odpovědi:

1) (Martina Jarošová) Ano, vybrala jsem si
obchodní akademii.

2) Věděla jsem to už déle, ale veletrh mě ještě více
přesvědčil.

Pokračování na s. 5



3)    Dozvěděla jsem se, že učí čtyři jazyky a musím mít
průměr 1,4, aby mě vzali bez přijímacích zkoušek.
1) (Monika Marešová) Ano, obchodní akademii.
2) Už jsem to věděla dávno.
3) Průměr se ještě neví, jsou tam tři třídy, ekonomické

lyceum a jazyková třídy.
1) (Hana Janáčková) Ještě si nejsem jistá, ale asi na

aranžérku .
2) Nebyla jsem si jistá vůbec, ale teď jsem si jistější.
3) Musím mít talent na kreslení.

Děkuji za rozhovory.
L. Reissigová, 8. A

Rozhovory s členy žákovského parlamentu

     Obešla jsem žáky ze žákovského školního
zastupitelstva a zeptala jsem se je na tyto otázky: 1) Jak se
jmenuješ?

 2) Kolik je ti let?
 3) Do které třídy chodíš?
 4) Kolikátým rokem chodíš do
     parlamentu?
5) Kdo tě do parlamentu vybral?
6) Na kterou plánovanou akci se
    nejvíce těšíš?

1) Michaela Pilnajová
2) Je mi 11 let.
3) Chodím do 5.B.
4) Do parlamentu chodím 1. rokem.
5) Vybrala mě paní učitelka a já jsem souhlasila.
6) Nejvíce se těším na akademii.

1) Karolína Brožová
2) Je mi 12 let.
3) Chodím do 6. třídy.
4) Do parlamentu chodím 2. rokem.
5) Já jsem do parlamentu chtěla sama.
6) Nejvíce se těším na školní jarmark.

1) Jindřich Dařina
2) Je mi 12 let.
3) Chodím do 7. třídy.
4) Do parlamentu chodím 2. rokem.
5) Rozhodl jsem se sám, že tam budu chodit.
6) Těším se na sbírku  pro psy.

1) Andrea Lípová
2) Je mi 13 let.
3) Chodím do 8.B.
4) Do parlamentu chodím 1. rokem.
5) Do parlamentu jsem chtěla jít sama.
6) Těším se na soutěž o titul Dívka školy.

1) Adéla Hricková
2) Je mi 15 let.
3) Chodím do 9. třídy.
4) Do parlamentu chodím 4. rokem.
5) Do parlamentu jsem chtěla jít sama.
6) A nejvíce se těším na sbírku pro psy.

Děkuji za rozhovory.
       L. Reissigová, 8. A

Z prací žáků třetí třídy:
Tygr karatista
Jiří Kejklíček

     Žil byl tygr karatista se svým synem
Radimem. Jednoho dne šel tygr trénovat
karate a řekl Radimovi, aby nikomu
neotevíral vrátka od domku. Tak tygr šel. Za
chvilku Radim slyšel, jak někdo ťuká na
vrátka a povídá: „Radimku, otevři nám svá
vrátka.“  Radim zapomněl, co mu tatínek
nařídil a otevřel. Za dveřmi stálo pět supů.
První se jmenoval Kostiřez, druhý Kostival,
třetí Kostimlat, čtvrtý Kostisek a pátý
Kostidráp. Supi popadli Radimka za nohy a
za ocas a už s ním letí do hnízda.
     Mezitím se vrátil tygr z karate a volá:
„Synku, přinesl jsem ti dárek.“ Ale nikdo se
neozýval. Tygr zahlédl přede dveřmi supí
pírka a hned věděl, co se přihodilo. Vydal se
ke skalám zachránit syna. Když se blížil ke
skalnímu hnízdu, napadli ho supi. Tygr
použil sebeobranu. Pic, bum, bác, kop.
Vyřízení supi se nestačili bránit a vzdali se.
Radimek skočil z hnízda tatínkovi rovnou do
náruče.
     Společně se vrátlil do svého domku,
Radimek slíbil, že už bude poslouchat, a
proto mu tatínek předal kimono.
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Afrika

     Dne 27. 1. 2004 přijela k nám na školu paní
inženýrka Miroslava Hájková, která nám přišla
povídat o Africe. Bydlí v ČR, ale často do Afriky
jezdí.
     Během hodinu a půl trvající přednášky nás
seznámila se řadou zajímavostí o Africe a
vyprávěla nám některé ze svých zážitků..
Dozvěděli jsme se, že se domorodci živí sušeným
masem a malé děti jedí červy. Keramické nádoby si
vyrábí s pomocí směsi z masa a rostlin. Černoši
chtějí být bílí tak jako my, a proto  na sebe lijí
savo. Některé děti chodí do soukromých škol, za
které platí v přepočtu 20 000 korun. V Africe je
hodně nemocí a někteří lidé na ně umírají.
 Doufáme, že se vám  přednáška doprovázená
promítanými fotografiemi líbila.

  
                                                     Michaela Popelková, 9. tř.

17. listopad

     Zeptali jsme se některých tříd na druhém
stupni, jaká událost se stala 17. listopadu a proč
je státní svátek. Správná odpověď – sametová
revoluce r. 1989.

třída psalo dobře špatně
6. A 14 3 11

7. 25 3 22
8. A 15 7 8
8. B 18 9 9
9. 25 14 11

M. Marešová a M. Popelková, 9. tř.

Rozhovor s paní učitelkou Žďáreckou

Jak se jmenujete? Jana Žďárecká.
Kolik vám je let? Strašně moc, ročník 1943.
Jak dlouho jste tu pracovala předtím, než
jste odešla? Nastoupila jsem 1. 9. 1968 a
odešla v rode 2000
Kde jste pracovala, než jste nastoupila do
Velkého Března? Hned po škole jsem
nastoupila do Litvínova a tam jsem učila
SVVŠ ( střední všeobecná vzdělávací škola –
to je dnešní gymnázium). Mezi žáky tam byl
Ivan Hlinka (hokejový trenér) a Jarka
Sedláčková ( gymnastka).
Proč jste se vrátila na naši školu?  Nejsou
lidi, škola mě oslovila, jinak bych se
nevrátila. Je to na záskok, než seženou
náhradu za paní Matouškovou. Jinak jezdím
pracovat do Německa.

Děkujeme za rozhovor.

M. Popelková, 9. tř.

Ankety

Ing. Hájková ukazuje obrázky afrických antilop.

6

Tři králové

     6. ledna je svátek Tří králů K+M+B (Kašpar,
Melichar, Baltazar). Udělala jsem malou anketu
v některých třídách na druhém stupni, jak se
jmenovali tito králové, a posuďte sami, jak to
dopadlo.

třída psalo správně špatně špatné odpovědi
6.
A

14 3 11 Mericlar,
Melichal,Michal,Kašpal,
Šašek, Bartazar, Brumla

8.
A

15 12 3 Mikuláš, Melirach,
Baltazart

8.
B

16 11 5 Karel IV., Alexandr I.,
Fridrich, Ludvík XIV.,
Václav I., Přemysl
Otakar I. A II.

9. 27 22 5 Valtazar, Bonifác,
Adam, Ivan, Petr,
Michael

E. Bártová, 9. tř.



AJ                                         ČJ                                             NJ
Pencil  r Pinsel

Worm    r Regenwurm

Son r Sohn
Egg s Ei

Frog r Frosch
King r König

Spoon r Löffel
Life s Leben
Friend r Freund

Cow                                             e Kuh
Dress r Anzug
Elephant r Eleffant
Hair e Haare
Grandfather r Opa
Chair r Stuhl
Bee e Biene
Aircraft s Flugzeug
Tent s Zelt
Food s Essen

 !

Perličky z prací našich
žáků

Žáci 4. B:
• Kdo vystoupil

na horu Říp?
• Vladimír

Čech

• Jak se jmenoval
Horymírův kůň?

• Jurášek

Žáci 7. tř.:
• Koho si vzal Jan

Lucemburský?
• Elišku

Krásnohorskou

• Proč je pod
mořskou
hladinou tma?

• Není tam
elektřina,
nesvítí tam
lampa.

Perličky ze žákovských knížek

• Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy:
„Pokud tě má ráda, vrátí se.“

• Houpal se na židli a bez dovolení spadl.

• Ohrožoval spolužáky nožem, který
potřeboval až na třetí hodinu.

• Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže
dýchat.
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Žáci 4. A:
• Do jakých látek patří vzduch?
• Vzduch patří do

propadavých látek.

• Mezi chráněné krajinné oblasti
ČR patří: Avia, Praga, ČKD.

Žák 9. tř.:
• Urči nám druh vedlejších vět

v těchto souvětích – vedlejší
věta minulá a přítomná


