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Výlety do Prahy

Třída 4. A a 5. A navštívila 
v květnu naše hlavní měs-
to. Jaké památky navštívili 
a co se jim líbilo nejvíce? 
Odpovědi na tyto otázky 
najdete na straně 2 a 3.  

9. A a 9. B se loučí

V tomto čísle se nachází 
osmistránkový speciál, ve 
k t e ré m s e n a p ř í k l a d 
dozvíte, co se devítkám ve 
škole líbilo i nelíbilo. Nalis-
tujte si 6. stranu, protože 
to stojí určitě za to!  

Úspěch Pikniku

Do školy nedávno dorazily 
d ip lomy u rčené ce lé 
redakci školního časopisu 
Piknik. Za co jsme je 
dostali? To se dozvíte na 
straně šestnácté. 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Ze života školy
�

4. A v Praze
Po příjezdu do Prahy směřovaly naše první kroky na Václavské náměstí. 
Zde jsme mohli spatřit pomník svatého Václava a za ním se vypínající his-
torickou budovu Národního muzea. Odtud jsme se přesunuli na Staroměst-
ské náměstí. Ozdobou tohoto náměstí je Pražský orloj, který jsme také 
chvíli pozorovali. Další významnou památkou na tomto náměstí je pomník 
mistra Jana Husa. Malou procházkou jsme došli až k  Betlémské kapli. 
Prohlídku kaple jsme absolvovali s průvodkyní a zpestřením byl zpěv pana 
učitele Suchardy, který v těchto prostorách krásně zněl. Dalším cílem výletu 
byl Karlův most. Výlet byl zakončen prohlídkou Pražského hradu. Dominan-
tou je zcela určitě katedrála svatého Víta, která upoutá svou architekturou 
a  vnitřní výzdobou, jako jsou například vitrážová okna. Další částí 
Pražského hradu je malebná zlatá ulička u Daliborky, kterou tvoří vestavěné 
domky v pastelových barvách plné maličkých oken a dveří, nízkých střech 
a množství komínů. Z uličky přicházíme k  válcové pevnostní věži zvané 
Daliborka.

Tento výlet byl pro mě plný poznání a krásných míst, kde jsem v životě ještě 
nikdy nebyla.

Kateřina Podrazilová, 4. A 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Ze života školy
�

5. A v Praze
Ve středu 10. 5. 2017 jsme byli s panem učitelem Suchardou a paní učitelkou 
Wienerovou v Praze. Do Prahy jsme jeli autobusem a metrem, kterým jsme 
se dostali na Vyšehrad. Na Vyšehradě jsme měli program, který se jmenoval 
Mise Vyšehrad. Naší misí bylo vyhrávat soutěže, za které jsme dostávali 
atributy. Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých jsme soutěžili. Celkem jich 
bylo šest, takže bylo i šest míst, kde jsme je získávali. Než jsme začali plnit 
úkoly, tak jsme viděli rotundu sv. Martina. První jsme museli najít v knihách 
indície, které nám pak pomohly zjistit, jakou osobnost hledáme a co je její 
hmatatelný předmět. Našel se pouze jeden předmět, který patřil 
Vratislavovi II., a byl to první atribut, který byl jeho koruna. Potom jsme šli do 
baziliky sv. Petra a Pavla, kde jsme měli vymyslet řeč pro Vratislava II. Tam 
jsme získali další atribut. Poté jsme se přesunuli na hřbitov se Slavínem, kde 
jsme hledali známe osobnosti a zjišťovali údaje o nich. Na hřbitově jsme také 
získali atribut. Po hřbitově jsme šli do kasemat, kde jsme si museli svítit 
baterkami. V  kasematách na nás útočili Husité, Švédové a Francouzi, ale 
nakonec jsme našli další dva atributy. Nakonec jsme poskládali erb a mise 
Vyšehrad byla dokončena. Poté jsme se přesunuli do planetária, kde jsme 
měli program, který se jmenoval Vesmír kolem nás. V planetáriu někdo skoro 
usnul. Když skončil program, tak jsme si to tam mohli ještě prohlédnout 
a vyzkoušet. Chtěli jsme se jít podívat na Maroldovo panorama bitvy u Lipan, 
jenže se opravuje, takže bylo zavřené. Výlet do Prahy se mi moc líbil a bavil 
mě. 

Blanka Šípková, 5. A
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Ze života školy
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3. A na škole v přírodě
3. A byla na škole v přírodě s 2. A a 1. A. Byli jsme v  rekreačním zařízení 
Borovice. V pondělí jsme se vydali na dlouhou cestu autobusem, který nám 
zastavil asi 200 m od budovy, kde jsme bydleli. Ihned poté jsme si vybalili 
věci na pokojích, které se nacházely v 1.patře. Jakmile jsme se ubytovali, šli 
jsme hrát hry na téma indiáni. Nejprve jsme hráli hru s kartičkami, která nás 
rozdělila podle barvy do skupin na další soutěže. Druhý den jsme měli sní-
dani, která byla velice výborná. Poté nás čekal dopolední klid, při kterém jsme 
si uklízeli na každodenní kontrolu. Jakmile nám volno skončilo, následoval je-
den z  méně chutných obědů. Pak nás čekalo další volno, hry a po nich 
koupaní v bazénu. Ve středu byl program podobný a večer nás navštívil pan 
učitel Prade a pan učitel Sucharda, který nám hrál na kytaru.

Další dny byl program podobný a zajímavý. Mně osobně se škola v přírodě 
líbila, protože s námi  jela paní učitelka Zicháčková a paní učitelka Mišnerová.

Nikol Holásková, 3. A

Školní výlet 5. A
23. 5. se naše třída vydala na školní výlet do Havlovic u Trutnova společně 
s paní třídní učitelkou Krupičkovou a paní učitelkou Kodešovou. A jak se nám 
to líbilo? 

• Mně se to líbilo, mně se totiž zdá, že když naše třída jede na výlet, tak se 
víc sbližuje.

• Líbily se mi soutěže, hlavně házení šišek. Také to bylo hezké na voze 
s koňmi.

• Chutnal mi zákusek, který jsme dostali. Po vyhlášení vítězů se mi líbily hry 
na zahradě.

• Myslím, že jako třída jsme si to užili.

žáci 5. A 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Ze života školy
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Vodácký kurz
Vodácký kurz se konal 18. – 19. května. Sraz jsme měli v  půl osmé před 
školou a poté jsme se přemístili na vlakové nádraží, odkud jsme jeli vlakem 
do Dolánek nedaleko Turnova. Náš penzion byl celkem dost vzdálený od za-
stávky, ale všichni jsme cestu zvládli. Jakmile jsme dorazili do penzionu Bar-
tošova pec, vzali jsme si svá zavazadla a vybalili jsme si je. Po obědě se něk-
teří naložili do bazénu a někteří se učili jezdit na raftech na jezírku vedle pen-
zionu. Poté si i druhá skupina vyzkoušela jezdit na vodě a učila se to samé. 
Smůla však byla, když někomu uvízla bačkora v bahně na dně jezírka. Jedna 
růžová se ale podařila najít. Zbytek odpoledne jsme potom strávili koupáním 
se v bazénu, lukostřelbou, házenou i lezením na laně. Další den ráno jsme 
sbírali kešky a po obědě jsme se vrátili vlakem zpět ke škole. 

Marie Fabinyi, 7. A

Školní výlet 9. B
V pondělí 29. 5. jsme odjeli s panem učitelem Pradem a panem učitelem 
Kaňkovským na dvoudenní výlet na Malou skálu. Většina z nás byla ubytová-
na ve stanech. Odpoledne jsme šli do Suchých skal. Bylo hrozné vedro, proto 
se někteří z nás osvěžili u jezu na řece. Večer jsme hráli házenou a opékali 
buřty. Po snídani jsme se přesunuli opět k Jizeře, kde někteří hráli přehazo-
vanou a někteří byli ve vodě.
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9. A se loučí
�

Co se nám ve škole líbilo?
Akce pro prvňáky • vtipné hlášky učitelů nebo žáků • suplované hodiny 
• sportovní akce (cykloputování, lyžařský výcvik) • školy v přírodě • vánoční 
besídky • čertovské skotačení • projektové dny • školní výlety • skvělí učitelé, 
• družina • zábavné hodiny • zájezd do Anglie a do Německa • třídní kolektiv 
• hodiny paní učitelky Bubílkové • atmosféra malé přátelské školy • pocit toho, 
že jsme se něco naučili • vtipný styl vyučování paní učitelky Holasové • příst-
up učitelů k  nám • od první do deváté třídy jsme kdykoli mohli přijít za 
jakýmkoliv učitelem s nějakým problémem, nebo špatně opraveným testem. 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9. A se loučí
�

Co se nám ve škole nelíbilo?
Obědy a fronty na obědy • odpolední vyučování • málo fotbalových turnajů, 
•  žádné automaty nebo bufet • tělocvik na Broumovské • zkoušení při hod-
inách dějepisu – někdo neustále kecá • pomalý internet • zákaz mobilních 
telefonů • němčina • chození do schodů (z nejnižšího patra do nejvyššího) 
•  služby jako např. nošení pomůcek a mazání tabule • nudné hodiny něk-
terých kantorů, • přístup nejmenovaných učitelů • chování některých lidí 
•  omezení oblečení, které smíme do školy nosit • křičení některých učitelů 
• drzé chování při hodinách • 8. A • noví učitelé – takoví, co přišli jen na určitý 
čas za nějakého našeho učitele, moc přísné zákazy (bavení se s určitými lid-
mi, …).

Vtipné hlášky našich spolužáků
• Andrea: „Vím, ale nevím.“

• pí Lhotová při zkoušení z chemie: „Když to nejsou nerosty, tak to jsou…“ 
Robert: „Rosty!“

• Johana v Praze: „Tady ta řeka… To je Labe, že?“

• Lenka: „Já jsem vymletá jako koryto.“

• Johana: „Proč jsou na obrázku pendreky? Jo … aha, to jsou tulipány.“

�
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9. A se loučí
�

Naše pocity při přechodu na střední školu
• Na střední školu se moc těším. Po 9 letech to chce nějakou změnu! (gym-

názium)

• Moc se těším jak na Prahu, tak na učení, jelikož se budu učit to, co mě 
baví. Také se trochu bojím, abych to hlavně na začátku zvládala, protože to 
bude o dost jiné než základní škola. (konzervatoř)

• Na tuto střední školu se těším, protože se zajímám o počítače a jakákoli 
práce s nimi mě baví. Na tuto školu se hlásí mnoho lidí, co znám, takže 
strach z toho, že bych tam byl sám, nemám. (SPŠSE)

• Těším se, nervózní jsem možná maličko z  budoucí komunity spolužáků. 
(provoz a ekonomika dopravy)

• Když jsem byla na dnu otevřených dveří, tak se učitelé zdáli velmi příjemní 
a prostředí školy se mi také líbilo. Určitě se tam těším. (gymnázium)

• Moc se netěším, protože se budu muset každý den učit. (SPŠSE)

• Bojím se prvních pár dní, než si zvyknu na nové prostředí. Zároveň se i 
těším. Poznám nové lidi a doufám, že se mi tam bude líbit. (gymnázium)

• Jsem mírně vystresovaná, ale zároveň se těším. Bojím se prvního dne, 
kam si sednu, ke komu? Zapadnu vůbec? To jsou otázky, na které se ptám 
každý den sama sebe. Bojím se, že ta škola nebude pro mě, že ji nezvlád-
nu. (OA)

�
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9. A se loučí
�

Vtipné hlášky a poznámky našich učitelů
• p. Pavlík: „Když nepochopíš, jak funguje mechanika CD, nepochopíš ani 

manželství.“

• pí Holasová: „Na co tady čekáš? Na spasení světa?“

• pí Holasová: „Kluci, tak se aspoň tvařte, že vás to zajímá.“

• pí Holasová: „Tak si běžte povídat po škole do cukrárny.“

• pí Holasová: „Moje kabelka dnes vypadá jako drogové doupě, tak mě přes-
taň zlobit!“

• „Mohla bych si odskočit na wc?“ pí Holasová: „Když tě to tu nebaví, tak si 
jdi.“

• pí Holasová: „Používej hlavu. To je ta koule, co máš na krku. “

Co zůstalo učitelům utajeno?
• Nepřišlo se na to, že jsem v  učebně hudební výchovy omylem shodil 

skleněnou kočku, která je tam dodnes napůl rozbitá.

• Jednou, když jsme měli češtinu, tak paní učitelka Holasová šla pro něco 
nahoru. Jakmile odešla, dal Kryštof na lavici vycpaného ptáka, aby se paní 
učitelka lekla. Když se potom paní učitelka ptala, kdo to byl, třída 
odpověděla, že Daniel. Za trest dostal Daniel první referát příští rok 
(v 9. třídě). Daniel to neudělal. 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9. B se loučí
�

Co se nám ve škole líbilo?
Atmosféra ve třídě • to, že jsme se sešli jako super parta • být součástí této 
třídy • to, jak se dokážeme navzájem podporovat • prvňáčci • třídní učitelka, • 
učitelé, kteří mě učili, mě výborně naučili a připravili na přijímací zkoušky • 
hodně školních akcí (v porovnání s kamarády z jiných škol) – projektové dny, 
• den strávený v kasárnách s vojáky (8. tř.) • účast v soutěži U6, která byla 
v  televizi (9. tř.) • všesportovní dny • školní atletická olympiáda •  skvělý 
kolektiv, se kterým jsem se nikdy nenudila • moc se mi líbil úplně první výlet 
(v 6. třídě), který byl seznamovací • velice milé paní kuchařky • legrace ve 
třídě • kreativita ve třídě (baseball ve třídě) • co všechno jsme schopni udělat, 
abychom se neučili (přemlouvání učitelů, …) • zájezd do Anglie • výchova 
paní učitelky Zicháčkové • chování spolužáků a to, jak jsme jako třída vys-
tupovali • spousta zážitků se třídou (harmonizační den, …) • vtipné hlášky • 
zábava o hodinách • skoro každý se se mnou podělil o svačinu, když to bylo 
nejvíc potřeba • většina třída mi byla ochotná vysvětlit látku, které jsem 
nerozuměl • naše spolupráce, akce, které jsme schopni uspořádat. 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9. B se loučí
�

Co se nám ve škole nelíbilo? 
Tvrdé testy a nečekané písemky • že ve školní jídelně přestali prodávat 
svačiny a já musím vstávat dřív, abych si ji koupila • přístup některých žáků 
k učení • někdy jsme schopni se ve třídě pěkně pohádat • obědy • stěhování 
z jedné třídy do druhé • chování některých lidí • chování některých žáků vůči 
učitelům • chození z nejnižšího patra do nejvyššího • ne úplně šťastný výběr 
náhradních učitelů za ty, co odešli • že nemůžu mít učebnice ve skříňce • že 
to uteklo strašně rychle. 9 let školy je za mnou a já si nic moc nepamatuju.

Vtipné hlášky našich spolužáků
• Petr: „Kámo, dávej klakson!“

• Petr: „Pomoc! Péťa v tísni!“

• Filip (příklad akce a reakce): „Když zapneme topení, bude teplo.“

• Celá třída: „Danielo, nespi!“

• Vojta: „A bůh kynul.“

• Všichni: „Chorche tě slyší!“

• Tomáš P. : „To smrdí jako Filipovy ponožky!“

• David: „Zlobři jsou jako cibule, když je krájíš, tak brečíš.“

• Petr: „Chyba v matrixu.”

• p. Kaňkovský: „Občas jsou zde teploty až -42 °C.“ Lenka: „To je skoro bod 
mrazu.

�
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9. B se loučí
�

Naše pocity při přechodu na střední školu
• Těším se na jinou školu, jiné místo, jiné lidi. Ale zase se bojím, jestli budu 

s tou třídou vycházet, nebo ne a jestli mě to bude bavit. 

• Těším se strašně, i když vím, že se budu muset s touto třídou rozloučit, což 
je trochu škoda, ale s  tím jsem už počítal, když jsem se skamarádil. 
(SPŠSE)

• Pocit mám dobrý, moc se těším a jsem zvědavá, co nového na té škole 
poznám.

• Celkem se těším.  Netěším se na tělocvik a výtvarnou výchovu. Jsem zvě-
davý na spolužáky. (OA)

• Netěším se tam, protože tam bude málo kluků. (OA)

• Na střední se těším i netěším. Bude to o něco náročnější, než je to teď, ale 
zase se posunu někam dál. (SPŠSE)

• Celkem se těším. Pár lidí již ze třídy znám, takže bych na tom nemusela být 
zas tak zle. Zároveň mi ale bude moc chybět tato třída. Nedokážu si před-
stavit, že jednou ráno pojedu do školy, ale nikdo z nich tam nebude. Bude 
to zvláštní, že většinu z  nich asi už nikdy neuvidím. (SŠ umělecko-
průmyslová)

• Celkem se těším, ale zároveň se mi nechce opustit třídu. Jdu na CNC stro-
je, ve třídě máme super kolektiv, a proto bude loučení těžké.

• Je to hlavně zvědavost. Gympl je prostě gympl, takže se už budu muset 
učit, ale o to mi jde. Musím se naučit učit se. Strach tu taky hraje roli, ale 
zvědavost je na prvním místě.

• Chci jít na zdrávku a velice se těším, i když se trochu bojím, jaký tam bude 
kolektiv. 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9. B se loučí
�

• Mám smíšené pocity, protože na jednu stranu se na gympl strašně těším, 
ale na druhou stranu bych tu nejradši zůstal, protože to tu znám a cítím se 
tu „jako doma“.

• Jsem přijata do Švédska na gympl a moc se tam těším, zároveň jsem zvě-
davá, jak to bez rodiny budu zvládat a jestli se o sebe dokážu postarat.

Vtipné hlášky a poznámky našich učitelů
• p. Sucharda: „Nazdar!“

• pí Vacková: „Čí hlava tě bolí?“

• p. Prade: „Musím si to vyfotit, tohle mi ve sborovně neuvěří. “

• pí Lhotová a poznámka Janě: „Nemá úkol a má ho špatně.“

• pí Krupičková: „Takže ti dám pětičku.“

• pí Holasová: „Vypněte ty hrací krabičky!“

• pí Holasová: „Čekáte snad na spasení světa, nebo co?“

• poznámka od p. Pradeho: „Dělá UÁ do větráku.“

Co zůstalo učitelům utajeno?
• Honzův míč z jablka

• Mýdlo v čaji

• Fixy, které nějakou záhadou nepsaly.

• Když jsme psali test, seděla jsem v  první lavici. Paní učitelka měla 
položený, už vyplněný test přímo přede mnou a já ho celý opsala. Dostala 
jsem 1!

• Láhev prorostlá plísní ve skříňce

• Hraní papírových válek o některých hodinách

• „žíznivá“ židle  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Ze života školy
�

Perličky z písemek
Otázka: Kdo je to etnograf?
Odpověď: To je graf, který ukazuje informace o dané věci.

Otázka: Co ne nejrozšířenějším masmédiem dnešní doby?
Odpověď: OSN.

Otázka: Co jsou to masmédia?
Odpověď: Strašně moc informací.

Otázka: Kdo je to švagrová?
Odpověď: Bratr mého manžela.

Soutěž
Na poslední otázku (kolik lidí se na naší škole jmenuje Tomáš) nikdo neod-
pověděl, pořadí se tedy zatím nemění. A odpověď? V naší škole je celkem 
12 Tomášů.
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Pořadí Jméno a příjmení Body

1. Aneta Pechová 3

1. Vít Pleštil 2

1. Adéla Vaněčková 2

1. Tereza Vaněčková 2

2. Michaela Pokorná 1

2. Kristýna Reinišová 1



Žákovská tvorba
�

Zvířátka

Mám moc ráda zvířátka,
je to moje pohádka.
Hlavně koně, to se ví,
jsou to závodníci nezbední.
Psi mi ani nevaděj,
jsou kámoši prostě nej.
Mám moc ráda zvířátka,
je to moje pohádka.

Vaněčková Tereza 4. A 

Můra 

Hele můra černobílá,
lítá , lítá sem a tam 
já jí říkám krásná víla,
proto já jí ráda mám.

Klára Hegrová, 4. A

Hříbě

Já v dáli slyším,
zařehtat zvíře,
tak se kouknu přede mě
a tam ve velké díře,
leží černé hříbě.
Tak se na něj podívám
a pohladím ho po hřívě.

Natálie Horká, 4. A

Sluníčko

Sluníčko, sluníčko
Posviť mě maličko
Zahřej mi srdíčko
Alespoň maličko.

Pavlína Jirků, 4. A

�
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Úspěch Pikniku
�

Přihlásili jsme náš časopis Piknik do jedenáctého ročníku celorepublikové 
soutěže školních časopisů. V krajském kole získala tištěná verze časopisu 
zvláštní cenu poroty v kategorii 1. a 2. stupeň. V kategorii webové magazíny 
získal náš časopis 1. místo za obsah, grafiku a titulku. S elektronickou 
podobou Pikniku tedy postupujeme do celorepublikového kola.

Držte nám v celorepublikovém kole palce!

�
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Anketa
�

Zeptali jsme se některých žáků, co budou dělat o prázdninách.

�
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Budu pomáhat 
mamince!
Viktorka, 2. A

Pojedu na tábor! 
Adélka, 2. A

Pojedu na tábor a 
budeme stanovat. 

Ema, 3. A

Pojedu	na	soustředění	
v	judu	a	k	moři.	

Matěj,	3.	A Pojedu na kolo a 
budu se koupat! 

Natka, 3. A

Pojedu do Bulharska. 
Tomáš, 2. A

Pojedu k babičce! 
Eliška, 2. A



Zdravé vaření
�

Fazolový hamburger 
• bulka, ledový salát, jarní cibulka
Hamburger:
• fazole v nálevu
• vejce
• kukuřičná strouhanka
• sůl, pepř, česnek, tymián
Dresing:
• bílý jogurt
• sůl, česnek

Poznámky: Pečeme 14 minut při teplotě 180 °C.

Domácí ovesná kaše
• ovesné vločky
• mléko (živočišné či rostlinné) či voda
• nastrouhané jablko
• máslo
• oslazení: třtinový cukr/med/javorový sirup
• zdobení: čerstvé či sušené ovoce, semínka, oříšky
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