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POZOR!!! BLÍŽÍ SE OSLAVA PADESÁTIN 

Slovo úvodem 

 Zdravíme všechny holky a kluky v novém roce, 
 právě máte ve svých rukou letošní druhé vydání našeho 
školního časopisu. Neváhejte tedy a čtěte. 

 

První stupeň ZŠ 
 

Mikuláš 2015 

V pátek 4. prosince 2015 se dostavil do našich prvních, druhých a 
třetích tříd sv. Mikuláš se 
svou družinou andělů a 
čertů. Tentokrát čerti 
vyvolali v dětech 
patřičný respekt. Mnozí 
žáci nezakrývali, že mají 
špatné svědomí, ale 
jejich paní učitelky se jich 
dostatečně zastaly. 

Nakonec všechny děti z prvního stupně dostaly od Mikuláše sladké 

perníčky, někteří s motivem Mikuláše nebo anděla, mnozí však s 
čertem. 
 Celá výprava nakonec dorazila i do naší mateřské školy. 

M. Pospíšilová 
 



Vánoční akademie 1. stupně 

 Úterý 8. 12. 2015 se celé neslo v duchu Vánoc. Dopoledne 
probíhal na 1. stupni projekt Slavíme Advent, odpoledne byl jako 
tradičně Jarmark a po Jarmarku následovala Vánoční akademie 
prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd. 

Letošní téma akademie 
bylo "Naše třída o 
Vánocích". Bylo 
opravdu na co koukat, 
protože každá třída s 
paní učitelkou to pojala 
zcela podle svého. 
1.A říkala básničky, třídy 
1.B, 2.B, 4.A, 4.C 

tancovaly, dokonce vystoupil i kroužek mažoretek, třídy 2.A, 3.B si 
zazpívaly, stejně tak i třída 3.A, která ještě zahrála scénku, kdy si do 
třídy pozvala děti z Afriky, s nimiž si dopisujeme. 

 Díky pilné přípravě a velké podpoře obecenstva se jednotlivá 
vystoupení povedla a myslím, že jsme si letošní Vánoční akademii 
všichni užili. 

 Z. Drahošová 
 

 

 

Druhý stupeň ZŠ 
 

Rozhovor s paní učitelkou Zíkovou 

Jak se Vám líbí v naší škole? 
V této škole se mi moc líbí. 
Jakou učíte třídu? 
Učím 4C. 
Co jste dělala za povolání, než jste přišla do naší školy? 
Učila jsem na 1. stupni v Ústí nad Labem. 
Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase zpívám, jezdím na bruslích, běhám, čtu, chodím na výlety a 

procházím se. 
Chutná vám jídlo ze školní jídelny? 
Jídlo ze školní jídelny mi moc chutná a téměř každý den si chodím přidat. 
Co byste chtěla změnit v naší škole? 
Na této škole bych nic neměnila – vše se mi tu líbí! 
Jaké předměty Vás nejvíce baví vyučovat? 
Baví mě vše! 

Jaké učíte předměty? 
Učím matematiku, český jazyk, tělesnou výchovu, anglický jazyk, hudební 

výchovu a praktické činnosti. 
 

Simona Štáchová, Michaela Šimáková, Z6A 

 



Vánoční akademie 5. - 9. třídy 2015 

Ve středu 9. prosince 2015 se konala Vánoční akademie, ve které 
účinkovali žáci 5. - 9. tříd. 
Letošním tématem bylo 
"Naše třída o Vánocích". 
Všechna vystoupení se 
povedla a publikum se velmi 
dobře bavilo. 

 
Jana Králová 

 

 

Z historie školy 

Budova naší školy byla postavena v letech 1964-1966. Tehdy byla 
škola pojmenována ZDŠ 
K Sídlišti. Dnešní název 
škola získala teprve před 

deseti lety. V období 
normalizace získala škola 
titul Škola československo-
sovětského přátelství, o 

který už dlouho usilovala pod vlivem tehdejšího socialistického 
režimu. Po roce 1989 se škola bezprostředně vrátila ke svému 
původnímu názvu a nedlouho poté byla zavedena i devátá třída. Na 

přelomu 20. a 21. století 

vznikla střední odborná 
škola služeb a spojila se 
s mateřskou školou a 
základní školou v jeden 
subjekt – Školu Kavčí hory. 
  
 

 Věděli jste, že: 

• na škole vycházel školní časopis Paprsek? 

• na našem školním hřišti bylo v roce 1971 vybudováno 

kluziště? 

• po jejím otevření navštěvovalo školu 503 žáků? 

• na již zmíněné rekonstrukci naší dnes téměř 50 leté 
školy se podílel i známý architekt David Vávra? 
 

Markéta Žandová, Z9 

 

Recenze 

 Na divadelní představení jsme šli 18. 11. 2015 do divadla D21. 
Doprovázela nás naše třídní paní učitelka Markéta Círová. Spolu s naší 
třídou se účastnili i žáci šestého ročníku. Divadlo se jmenovalo 
Fimfárum - Až opadá listí z dubu od Jana Wericha. 



 Myslím si, že poučení mělo být: všeho moc škodí a závislosti na 

něčem se horko těžko zbavuje. 
 Na můj vkus bylo v představení málo postav (Čupera, Čert, 
Jůlinka a Bába). Některé herecké výkony byly vynikající, mně se nejvíc 
líbil Čupera a Čert. 
 V divadle se sedělo hezky a pohodlně. 
 Kulis bylo podle mě málo, ale stačilo to. Osvětlení bylo dobré. 
Představení trochu kazila neukázněnost diváků. 
 Představení bylo pěkné, chvílemi jsem se až zažral do děje a byl 
bych rád, kdyby se to opakovalo častěji. 

Jiří Radoušek, Z7B 
 
 

Jazykový koutek – Español 

 

La Navidad en la República Checa              
 La Navidad en la República Checa comienza el cuarto domingo 

antes de Nochebuena. En nuestro país es un tradición comer carpa 
con ensalada de papas para la cena de Nochebuena. Después de la 
cena nos desenvolver regalos. Niño Jesús trae regalos en nuestro país. 
Las fiestas de Navidad se termina el 1 de Enero con la llegada del año 
nuevo. 

A. Bok, T. Draksl, V. Hégr, A. Piffl, Z8 
 

Las bromas                 

1. En la escuela, la maestra dice: 
– A ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? 
– Cerrada, maestra, cerrada. 
2. ¿Por qué está triste el cuaderno de matemáticas? 
– Porque tiene muchos problemas. 
3. Entra un nuevo maestro y se presenta: 
– Buenos días, mi nombre es Largo. 
   Dice Jaimito: 
– No importa, tenemos tiempo. 

P. Karal, D. Míka, Z8 
 

 

Schola Pragensis          
 El 27 de noviembre fuimos a la ‘Schola Pragensis’, un evento 
organizado por la cuidad de Praga. El propósito de este evento era la 
representación de las escuelas en Praga y otras ciudades en la 

República Checa. Hubo en total de 446 escuelas. Pasamos 4 horas allí. 
Fue muy interesante. Nos gusta mucho este evento. 

S. Vaníčková, E. Štuksová, M. Součková, Z8 
 
 

 

 



Střední škola 
 

Zima 
 Vkrádá se do mě zima. Stojím na chodníku s těžkou taškou, 
která mě řeže do rukou, až je mám celé fialové. Doma mě nechtějí, 
prý se tam už nemám vracet. Nevím, kde jinde hledat přístřeší. 
 Jdu se naposled projít do naší zahrady. 
 Prudce se mnou cloumá silný chladný vítr, který se prohání 
mezi stromy. Rezavá vrátka, vrzající za mými zády, se pomalu zavírají. 
Velké rampouchy, ostré jako břitvy nožů, visí nebezpečně nad mou 

hlavou. 
 Kráčím po zarostlé cestičce, keře mě švihají svými dlouhými, 
strašidelnými větvemi a já jsem nucena jít dál. Mé nohy se boří do 
hlubokého, černého bláta. Boty jako by mě táhly do samotného pekla. 
Mermomocí se snažím dostat z této beznadějné situace. Bláto pode 
mnou postupně tuhne a mění se v led. Začíná to klouzat. Jsem 
bezmocná. Upadnu. Led mě bodá do odkrytých částí těla jako malinké 
jehličky. 
 Pomalu se zvedám. Začal padat sníh. Velké sněhové vločky na 
mě začaly nanášet bílou lepkavou vrstvu. 
 Stromy kolem se tyčí jako přísní strážci a já, promrzlá až na kost, 
úplně ztrácím sílu. Jsem k smrti unavena a nemám kde hlavu složit. 
 Opřu se o nejbližší kmen mohutného dubu a pomalu na mě 
přichází spánek. 

 Poslední, co vidím, jsou vzpomínky na mou rodinu a teplou 

postel. Už nemohu dál. 
 A proto zde ležím promočená a zmrzlá v zapadlém koutě 
zahrady, kterou nikdo nenavštívil už spousty let, bez duše a vědomí. 
 Mrtva.  

Šárka Bozděková, S2B 
 

Jazykový koutek – English 

 

Christmas in the Czech Republic     

 In the Czech Republic, small children write letters to Ježíšek or 
baby Jesus with their Christmas wishes. Adults buy presents and put 
them under Christmas trees. People pay lots of money for electricity 
because they decorate their houses with lights.  
 We make Christmas wreaths and at the end of November we 
light the first candle. In December we start baking Christmas cookies 
and decorate the Christmas tree. On the 24th of December, we watch 

fairy tales with our families and we can’t eat any food during the day 
if we want to see the golden pig.  
 For Christmas Eve dinner we usually have carp and potato salad 
and of course, fish soup. After dinner we unwrap our presents that 
the baby Jesus brought us. Children play with their new toys and adults 
enjoy the evening watching fairy tales and Christmas films on TV. 

T. Mrňávková, M. Richterová, S2B 



Crossword Puzzle  

       

  
 

Down 
2. Swiss peak (5) 
3. Capital of the Bahamas (6) 
4. Polynesian country (5) 
5. Chinese city (7) 

6. Major French river (5) 

7. Site of 1980 Winter Olympics, Lake ___ (6) 
9. Flows through Paris (5) 
14. Capital of Kenya (7) 
16. Island in the Netherlands Antilles (5) 
17. Scandinavian country (6) 
18. Carson City is the state capital (6) 
19. Italian holiday isle (5) 
20. City in Nebraska (5) 
22. Capital of Bangladesh (5) 
 
  
Across 
1. Capital of Germany (6) 
4. Flows through Rome (5) 
8. Capital of Nigeria (5) 
10. Egyptian desert (5) 

11. Birthplace of Napoleon (7) 
12. Australian town, ___ Springs (5) 
13. Colorado state capital (6) 
15. Previous name of Ho Chi Minh City (6) 
19. Egyptian capital (5) 
21. South American country (7) 
23. Japanese city (5) 



24. Capital of Ghana (5) 

25. Balearic holiday isle (5) 
26. Sea between Greece and Turkey (6) 

T. Kutková, S3A 
Proverbs                 

1. Never back down 
2. After the storm comes the calm 
3. Health is better than wealth 
4. Never put off till tomorrow what you can do today 
5. First come, first served 
6. He who laughs last laughs best 
7. All things come to him who waits 
8. Better late than never 
9. When the cat´s away, the mice will play 
10. Pride comes before a fall 
11. There is no shame in not knowing 
12. Four eyes see more than two 

 

Tongue twisters 

1. I saw a kitten eating chicken in the kitchen 
2. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? 
3. I thought I thought of thinking of thanking you 
4. I wish to wash my Irish wristwatch 
5. Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread 

6. A big black bug bit a big black bear. But where is the big black bear 

that the big black bug bit?  
7. Round and round the rugged rock the ragged rascal ran 
8. She sells seashells on the seashore 

J. Mach, O. Bošek, Š. Poláčková, S3B 
 

 

Právnická poezie 

 

Čerstvý rohlík nám říkali, 
tak tvrdej že hlavy bysme s nimi třískali. 

Na prodavače hubujem, 
prý jsme drzí, prý držkujem. 

Říkám mu, ve škole jsme se učili 
a do reklamace jsme ho nutili. 

Právníka na vás pošleme, 
krámek vám zavřeme. 

 
No a hned jak to slyšel, 

měkkej rohlík nám vydal, 
pak ke kase došel 

a účtenku nám dodal. 
 

Hajk Kočaryan, S1A 



Přišel dneska ke mně pán, 

ať mu smlouvu udělám. 
Vše pěkně podle zákona, 

ať soud svou práci vykoná. 
 

Paragraf, zákon, ústava, 
to je naše představa. 

Slovíčka, kličky, ty lehce umíme, 
u soudu se ladně obhájit musíme. 

 
Petr Pavlík, S1A 

 
 

V televizi samé nadace. 
Bože! Už tu jsou Vánoce. 
Nadace je subjekt právní, 

řídí ho lidé správní. 

 
Pomáhejte, právník radí, 

lhostejnost nám hodně vadí. 
 

Anna Rizikyová, S1A 
 
 

Dobrý den, já jsem Emancipace, 

se mnou není žádná legrace, 
od 16 let mě můžeš využít, 

ale ne v svůj prospěch zneužít, 
za tuhle krásnou básničku 

chci velkou jedničku. 
 

Taras Handziy, S1A 
 
 

!!!POZOR!!! 

 

V pondělí 8. 2. 2016 proběhne na naší škole „RETRO“ akce k 
padesátému výročí založení této vzdělávací instituce. V 8.00 ráno se 

všichni žáci shromáždí před budovou 
školy, která bude znovuotevřena 
přestřižením slavnostní pásky. Výuka 

toho dne se ponese v duchu 60. let. 
Učitelé budou mít dobové oblečení a 
bude dobré, učiní-li žáci totéž. 
Rovněž učivo bude zaměřeno na toto 
období, resp. vyloženo tak, jak by bylo 

bývalo vykládáno v oné historické době vlády Antonína Novotného. 


