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Úvod 
 
 Toto číslo Kameňáčku se bude celé věnovat 
odcházející 9. třídě. A to všemu, co se 9. třídy 
týká. Připomeneme prožití celého studia, 
přiblížíme povahy žáků, zmíníme některé 
zajímavosti z celé třídy.   Uveřejníme i některé 
slohové práce odcházející 9. třídy. Společně s 
devítkou odchází i řada zdatných redaktorů 
Kameňáčku. Doufáme, že toto číslo nebude 
poslední a příští rok převezmou vedení další žáci 
školy. Přesto bychom se však chtěli, alespoň my, 
kteří odcházíme, rozloučit.  
 Doufáme, že si v tomto čísle Kameňáčku 
užijete spoustu skvělého „počteníčka.“ 
Omlouváme se ostatním třídám, že poslední 
číslo tohoto školního roku bude věnováno jen a 
jen devítce, ale slibujeme, že se pokusíme vaše 
práce, obrázky atd. uveřejnit příští školní rok.  
 Přejeme pěkné čtení! 
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Adrenalinový park Březová 
 
Dne 10. 5. 2012 navštívila 8. a 9. třída adrenalinový park v obci Březová. V 8:00 ráno jsme se sešli před školou a 
vyjeli jsme. Cesta probíhala v klidu, až na malý incident, kdy jsme se ztrati li  kvůli objížďce v okolí Telče. 
Kolem 11. hodiny jsme dorazil i. Tam si nás převzali instruktoři a provedli nás po parku. Rozdělil i si nás do skupin, 
ve kterých jsme zůstali až do konce. Čekal nás velmi nabitý program - paintball, skok do prázdna, bungee-
trampolína, horolezecká stěna a lanová dráha. Všichni jsme si to moc užili a byli jsme velmi překvapení. Určitě 
bychom se tam vrátili  znovu. Počasí se na nás usmálo a dopřálo nám teplíčka.  

Odjeli jsme kolem 4. hodiny a po cestě jsme se zastavili v Telči. Do Kamenného Újezdu jsme dorazili v 8. hodin.                                                       
 

Napsala: Alena Kostečková, 8.tř. 
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Human Body 
 
                    Dne 6. 6. 2012 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Prahy. V 7:00 jsme se sešli na zastávce v Kamenném Újezdě 
a jeli do Českých Budějovic. V Budějovicích jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do Prahy. Cesta trvala asi 3 
hodiny.  

Z Hlavního nádraží jsme se vydali na Výstaviště. Zde se nacházela výstava Human Body. Výstava byla velice 
zajímavá. Tělo bylo popsáno ze všech stran a úhlů. Byla tam pouze pravá těla, i když jsme o tom někdy silně 
pochybovali.Celou výstavou nás provázel a odborným výkladem nás bavil sympatický student medicíny. Po výstavě 
jsme se přesunuli do obchodního centra  Paladium. Po krátkém občerstvení v centru jsme šli zpět k Hlavnímu nádraží a 
jeli do Českých Budějovic. 
              Zdroj:www.humanbody.cz: 
                    Výstava The Human Body je rozdělena do devíti galerií, ze kterých je každá zaměřena na určitý tělní 
systém. Je zde i galerie zdůrazňující chronologický vývoj od zárodku po plod. Během prohlídky na nezapomenutelné 
cestě uvidíte celkem 200 exponátů celých těl a jednotlivých částí lidského těla. 
 
 

Martina Zajíčková, Veronika Šimčíková a 
Michaela Jelínková, 8. tř. 
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Mladá Boleslav 
Dne 12. 6. 2012 jsme vyrazili do Mladé Boleslavi s 8. a 9. třídou. Cesta byla zdlouhavá, trvala cca 3 

hodiny, které jsme strávil i v autobuse. Čekala na nás velice zajímavá exkurze v továrně - prohlídka výrobních 
závodů. Poté jsme si prošli muzeum. V muzeu to bylo velice zajímavé, viděli jsme plno aut, která nás velice 
zaujala.  
 Automobilka Škoda Mladá Boleslav byla založena v roce 1895. Na světě existují pouze čtyři automobilky, 
jejichž výroba funguje nepřetržitě 100 let a automobilka v Mladé Boleslavi k nim neodmyslitelně patří. Historie 
nejmladší ze tří továren firmy ŠKODA v České republice sahá do třicátých let minulého století. 

   

Napsali Veronika Šimčíková, 8.tř. a Martin Sládek, 9.tř.  
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!! Devítka se loučí!! 
(2002-2012) 

           Už to přišlo! Musíme se rozloučit a se smutkem odcházíme. 
My, deváťáci, se se základní školou a nejen s ní, i když nechtěně, 
musíme rozloučit. Už od prvního dne, co jsme nastoupili, začala dráha 
smíchů, radosti, štěstí, ale i smutku a pláče.  
           Máme v sobě spoustu zážitků z různých školních zajímavých 
exkurzí a výletů. Máme i plno zkušeností - ať už zkušenosti vyučování 
v ostatních třídách, z různých divadelních scének, které jsme my 
osobně hráli. Ale samozřejmě máme i něco málo z toho devítiletého 
nepřetržitého učení! 
          I když jsme třída, která měla dost problémů, jsme i třída, 
která když chtěla, tak zvládla i to, co se po ní chtělo… 
          Chtěli bychom moc poděkovat všem učitelům, kteří nás něčemu 
naučili, dali rady do života a mnoho dalšího. Ale ze všeho nejvíc 
bychom chtěli poděkovat všem našim třídním učitelům. My víme, že 
jste to s námi neměli jednoduché, ale hold takoví neposední už prostě 
jsme. :) 
        Ale i přes ty různé problémy a samozřejmě i pro tu hromadu 
zábavy, kterou jste nám Vy učitelé umožnili, nám budete moc chybět!! 
 

Marie Vlková 9. tř. 
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Annič Buštová: Biskupské gymnázium

Je velmi komunikativní, kreativní, akční a 
vtipná kamarádka. Má výrazný hlas a 
sebejistotu. Když se jí něco nelíbí, stojí si za 
svým názorem. Mezi její koníčky patří 
koníčci a divadlo.

Petr Atexinger: ISŠ stavební                     
Montér suchých staveb

Kluk, který vás pobaví svým fantazírováním 
v němčině. Rád hraje fotbal, a když nemáte 
náladu, dokáže vás spolehlivě rozesmát.

Ivča Bártová: Gymnázium Česká

Někdy tichá a skromná kamarádka. Dokáže 
se vším poradit a můžete se na ní kdykoliv 
spolehnout. Veselá holka se smyslem pro 
humor. Je spolehlivá a ráda se vším 
pomůže.

Petr Božik: SOŠ elektrotechnická             
Informační technologie                  

Řečník a vyjednavač třídy. Svým výstupem 
dokáže zmást i učitele. Talentovaný, 
pohotový a optimistický bavič. Rád hraje 
fotbal a jezdí na motorce.

Abyste si mohli udělat o naší třídě správný 
obrázek, jsou tady tabulky s žáky deváté třídy 

s drobnou charakteristikou. 
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Karol Hanzalová: Gymnázium Jírovcova

Karol je dobrá duše. Nemusíte se jí bát 
s něčím svěřit, vždy je tu pro vás. 
Usměvavá, nesmělá a chytrá holka, na 
kterou je spolehnutí.

Monča Dršková: SŠ podnikání                  
Informační technologie

Její smích je nezapomenutelný. Svým 
hlasem dokáže v momentě utišit celou třídu. 
Holka, se kterou se nikdy nenudíte a která 
otevřeně řekne svůj názor.

Kuba Dudák: VOŠ, SŠ, COP                   
Ekonomika, podnikání - řízení sportu

Fotbalista a nadaný sportovec. Je 
zodpovědný, klidný a veselý kamarád. 
Dokáže poradit i povzbudit. Málokdy se na 
něm odrazí špatná nálada.

Zdeňka Faltová: Gymnázium Č. Krumlov

Holka, která řekne, co si myslí. Člověk si 
s ní může dobře popovídat. Je pohotová a 
kreativní. Má vždy dobré nápady.
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Lucka Klimešová: ISŠ stavební                
Ekonomika podnikání

Super holka, se kterou se zasmějete. Ikdyž 
je trochu bláznivá, její ztřeštěnosti každému 
zlepší náladu. Se vším se jí můžete svěřit.

Lukáš Honsa: Gymnázium Jírovcova

Třídní matematik a fyzik. Úspěšně se 
zúčastnil mnoha olympiád. Výborně hraje na 
piano. Je typický svými pravidelnými 
pozdními příchody do školy.

Janča Janyová: Gymnázium Česká

Chytrá, upřímná holka a milá kamarádka. 
Nezkazí legraci. Ráda si povídá s kýmkoliv 
o čemkoliv. Vždy se s ní zasmějete. Jejím 
koníčkem je jízda na in-l inech a kole.

Michal Jech: VOŠ, SPŠ automobilní a 
technická, mechanik, opravář motor. voz.

Tak to je tak trochu šílenec třídy, který si 
pokaždé najde důvod ke smíchu. Učitelé si 
někdy s jeho hyperaktivitou nevědí rady, 
kterou ale velmi dobře zužitkuje v metané 
nebo v motocyklových závodech.
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Terča Neubauerová: Gymnázium Česká

Komunikativní chytrá holka, která bere vše 
optimisticky. Když na něco narazí, nenechá 
se vykolejit a bere to s humorem. 
Organizátorka třídy.

Míša Kortusová: SŠ obchodu                   
Kosmetička

Milá, tichá a nesmělá kamarádka. Někdy je 
duchem nepřítomná, avšak přátelská a 
slušná holka, kterou mají všichni rádi. 
Skvěle jezdí na koních.

Vašek Matoušek: SPŠ strojní a 
elektotechnická, elektrotechnika

Spolehlivý, usměvavý a přátelský parťák. O 
přestávkách ho nejvíce vidíte na chodbě se 
sluchátky v uších. Nikoho nenechá na 
holičkách.

Honza Nejedlý: SOŠ strojní a 
elektrotechnická, mechanik seřizovač

Okomentuje každou věc, která se mu zalíbí. 
Kluk do nepohody, který umí výborně hrát 
na kytaru. Navíc exceluje v „Partičce“. Je 
proslulý svým houpáním na židli.
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Kuba Petr: SPŠ stavební                          
Stavebnictví

Usměvavý, ukecaný a laskavý kluk se 
smyslem pro humor. Z ničeho si nedělá 
těžkou hlavu, vše bere s k lidem. Nezkazí 
žádnou legraci a není lakomý.

Mates Pflugmacher: SŠ podnikání           
Informační technologie

Veselý, vtipný a přátelský kluk. Skvělý bavič, 
který dokáže rozčílit učitele svou hranou 
nepozorností a vtipnými poznámkami. 
Skvěle se s ním povídá.

Ríša Ondřich: SOŠ strojní a 
elektrotechnická, mechanik seřizovač

Třídní bavič. Je postrachem učitelů ve 
slovních přestřelkách. Přihlouplé, ale vtipné 
dotazy učitele dohání k šílenství. Jeho 
hlášky jsou nesmrtelné.

Jirka Paidar: SPŠ strojní a 
elektrotechnická, strojírenství

Kamarádský kluk se smyslem pro humor, 
který si jde za svým cílem. Ve vybíjené je 
silný soupeř, ale vyniká i v jiných sportech. 
Poznáte ho podle PSP v rukou.
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Michal Prokop: SOŠ veteriární, mechan., a 
zahrad., mechanizace a služby

Tichý a nesmělý kluk, který se však dokáže 
upřímně zasmát. Je dobrý kamarád a 
dokáže poradit. Dobře se s ním povídá.

Honza Rytíř: Střední rybářská škola a VOŠ 
vod. hospod. a ekologie, rybářství

Společenský, kamarádský a skromný 
pohodář. Z ničeho s i nedělá těžkou hlavu, 
vše bere s klidem. Je ukecaný a pohotový. 
Jeho velkým koníčkem je rybaření.

Michal Plachý: SŠ podnikání                   
Informační technologie

Týpek, kterému sebevědomí rozhodně 
nechybí a slovo stydlivost není v jeho 
slovníku. S přehledem rozesměje celou 
třídu za jakékoliv s ituace.

Aleš Prokop: SZŠ a VOŠ zdravotnická      
Zdravotní asistent

Expert přes sport, hlavně fotbal. Je mrštný a 
pohotový, Občas se zdá, že na něj ani 
nepůsobí gravitace. Je to pohodový 
kamarád, který všechno bere s nadhledem.
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Renda Schönbauer: SOŠ elektrotechnická, 
elektrikář

Kamarád, který řekne na rovinu, co si myslí, a 
to i učitelům. Dobře se s ním povídá. Jeho 
zálibou je provozování gaučingu. Také se 
zajímá o historii, zejména o 2. světovou válku.

Martin Sládek: VOŠ, SPŠ automobilní a 
technická, mechanik opravář mot. vozidel

Komunikativní, stále veselý fotbalista, se 
kterým se můžete kdykoliv zasmát. I když má 
někdy své horší dny, vždy se na něj můžete 
obrátit. Rozesměje vtipnými hláškami.

Martin Samborský: VOŠ,SPŠ automob. a 
technická, mechanik, opravář mot.voz.

Skvělý kamarád, kterému se můžete svěřit. 
Umí se radovat ze života. Je pracovitý a vždy 
rád pomůže. Jeho perličky v písemkách vždy 
rozesmějí.

Kamča Sedláčková: SŠ a VOŠ cestovního 
ruchu, hotelnictví

Znalkyně nejnovějších módních trendů. Miluje 
nakupování. Tichá, ale milá kamarádka, která 
se ráda směje. I když navenek působí, že se jí 
nic nedotkne, je to křehká duše.
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Adél Táborská: SŠ zdravotnická                
Zdravotní asistent

Veselá brunetka, která si ale i umí dupnout. 
Má vždy dobrou náladu. Adél je ochotná a 
dá se na ni kdykoliv spolehnout. 
Kamarádka, která ráda pomůže.

Máňa Vlková: VOŠ a SŠ s.r.o.                  
Obchodní akademie - žurnalistika, média

Vysmátá a pohodová holka, se kterou si 
můžete o čemkoliv popovídat a taky jí 
cokoliv svěřit. Ráda hraje házenou. Ráda 
píše povídky.

Pepa Stegbauer: SPŠ strojní a 
elektrotechnická, elektrotechnika

Sportovec ve skvělé kondici. Rád rybaří, 
kamarád, se kterým se dá skvěle popovídat. 
Umí poradit a pomoct. Rozesměje svými 
vtipy.

Martin Šesták: SŠ podnikání                    
Bezpečnostně právní činnost

Přátelský, ukecaný a fajn kamarád. Je pro 
každou srandu i špatnost.
S Božou tvoří nerozlučnou dvojku. Motorka 
je jeho koníčkem.

Napsala: Tereza Neubauerová 9. tř. 



16 
 

 
 

Naši povahu a vlastnosti nejlépe 
poznáte v praxi, proto jsme na své 

spolužáky připravili pár 
prověřujících otázek. Odpovědi na 
tyto otázky vám naši třídu přiblíží 

nejlépe. 
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A B C

Byla dřív slepice, nebo Vejce? Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo v jídelně?

Anna Buštová Slepičí polívka ,,Přidej vejce“ od vitany. Snickerska :D

Václav Matoušek Slepice. Knedlíky plněný uzeným.
Jukub Dudák Vejce. Rybí prsty.

Jana Janyová První byl slepiceMUT, jelikož z vejc se jednoho 
dne vyk lubala slepice. Takový ten podivný mišmaš, co připomíná čínu.

Rytíř Jan Kohout. Na obědy raději nechodím.

Adéla Táborská Tak já myslím, že to vejce. V jídelně mi chutná poměrně všechno,  ale nejradši mám 
krupicovou a rýžovou kaši.

Atexinger Petr Dřív byla slepice ze slepicemuta. Žádný, nechodím na obědy.

Bártová Iva No asi vejce – každý chlap má dvě. Kaše, řízek.
Mart in Sládek Ne. Já jsem byl první. Ovocné knedlíky.

Aleš Prokop
Při boji dvou opic, usekla jedna opice té druhé 
… a vypadaly z ní vejce a z toho se vylíhla 
slepice. Takže bylo dříve vejce. 

Neodpovídám, nechci rozbrečet kuchařky.

Jan Nejedlý První bylo vejce. Knedlíky s uzením masem a se zelím.

Terka Neubauerová
Vejce, protože při analýze biologické 
skutečnosti docházímě k tomuto 
nejpravděpodobnějš ímu závěru. 

Rozhodně čočka, i když hrachovka jí dost silně konkuruje.

Maruška Vlková Vejce. Špagety a svíčková. :D

Renda Schönbauer Není ani jedno. Žádné.
Monika Dršková Vejce. :) Krupicová kaše s kakaem. :)

Mart in Šesták Nejdříve bylo vejce, protože ješ tě nebyly 
slepice. :D Jahodové knedlíky, ty tam umí. :D

Michal Prokop Nevím, u toho jsem totiž nebyl. :D Žádné, do jídelny naštěstí nechodím. :D

Karolína Hanzalová
No, záleží,  jaké vejce se myslí!  Slepičí vejce 
bylo určitě až za slípkou. Ale ostatní vejce byla 
určitě před slípkou.

Na obědy chodím jen v uterý a ve čtvrtek, protože jsem 
hrozně vybíravá, nechutná mi nic :D. Jen kokosové mléko, to 
mají tady fakt výborné. :D 

Lukáš Honsa
První život na zemi byl tvořen shluky bílkovin, 
takže vejce. Bramborové knedlíky s uzeným.

Jakub Petr Podle mě bylo první vejce, protože slepice je 
vyvinutá z vejce. To je těžké říct, ale když musím, tak řízek.

Jiří Paidar První byl kohout! ! Kynutý knedlíky s jahodama.
Zdeňka Faltová Vejce. A proč? Protože to vím. Krupicová kaše.
Petr Božik Vejce. Svíčková.

Richard Ondřich Bez kohouta by nebylo ani jedno. :) Kdybych hodně dlouho přemejšlel,  tak něco vymyslim. :D

Josef Stegbauer Vejce. Ten pes, ale nevim, jak se jmenuje.

Mates Pflugmacher Vejce. Teplý cit ronový čaj.

Lucka Klimešová Vejce. Teplý cit ronový čaj.

Plachý Michal A není to jedno? Šprtáčky a párečky.
Kamila Sedláčková Slípka. Špagety.

Mart in Samborský
Tak určitě bylo dříve vejce, z vejce se vylíhlo 
kuře a z něho se stala slepice a takhle to šlo 
dál.

Řízky, bramboráky, špagety a šunkofleky.

Michaela Kortusová Slepice. Svíčková.

Michal Jech Slepice..protože jich po městě chodí víc než 
vajec :D Nic…
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A B C

Z jaké strany loupeš banán? Kdo je tvůj nejoblíbenější učitel/ka? A proč právě paní 
učitelka Čunátová?

Anna Buštová On se loupe?! :O
Tak asi p. uč. Čunátovou, ale je to velice těžké, P. uč. 
Čunátovou. Ale i když jsem zvolila p. uč. Čunátovou, tak pro 
mě je nejlepčí p. uč. Čunátová.

Václav Matoušek Od konce. Pan učitel Čížek, protože si dokáže zjednat pořádek a jsou s 
ním pohodové hodiny.

Jukub Dudák Z pravé. Je s ní sranda ,  ale jen když není naštvaná.

Jana Janyová Z té žluté. Protože mi pří jde, že když se baví ta je ze všech učitelů 
nejhlasitější , stejně jako my ze žáků.

Rytíř Jan Od konce. Celou dobu co je naše třídní,  se nás zastává, je s ní, sranda 
a je to fajn učitelka.

Adéla Táborská Banán mi loupe maminka .
Měla jsem jí za třídní učitelku pouze dva roky, ale poznala 
jsem, že je hodná kdykoliv je nějaký problém můžeme se s 
ní poradit.

Atexinger Petr Podle toho v jaké ruce držím banán , jestli v 
levé tak ho loupu z levé strany. Dobře se směje.

Bártová Iva
Ze strany, s tím černým čuflíkem na konci. 
Na druhé straně je víc vitamínu, proto se 
nemají hned odloupnout.

Samozřejmě p. uč. Čunátová, a protože je to ta nejlepš í, 
nejhodnější učitelka pro nás.

Mart in Sládek Veprostřed. :D

A kdo říká že paní učitelka Čunátová? Ne, dělam si srandu, 
je to paní učitelka Čunátová už nás má nějakou dobu a 
myslím si že je usměvavá, hodná, nápaditá, ale také i 
naštvaná občas, ale to už se neřeší.  :D

Aleš Prokop Záleží, jak stojí. Hustě se směje. Občas je s ní sranda.
Jan Nejedlý Od šťopky. Protože všechno bere s nadhledem a se smíchem.

Terka Neubauerová Podle toho z jakého úhlu pohledu se na něj 
dívám. Je hodná a udělá pro nás cokoliv.

Maruška Vlková Ze severu. Protože je s ní sranda, má smysl pro humor.
Renda Schönbauer Banány nejím. Je v pohodě.

Monika Dršková Od šťopky dolů. :D Pani učitelka Čunátová je nejlepší třídní učitelka... Je hodná 
a hezky se směje. :)

Mart in Šesták Špatná otázka, já banán nejím. :D Protože je s ní sranda a protože nás vždy podrží. :)

Michal Prokop Z té nejměkčí. :) Pani učitelka Čunátová, líbí se mi její názory a jak vše umí 
vysvětlit. :)

Karolína Hanzalová No, správně se má loupat od šťopky, ale mně 
to nidky nejde. Sloupnu to od dolejška.

Je to paní učitelka Čunátová, protože je prostě NEJ.Co více 
dodat je prostě NEJ,NEJ a NEJ.:D

Lukáš Honsa Ze strany, která ho nedrží na stromě, za tu ho 
držím já. Líbí se mi její názory a přístup.

Jakub Petr Vždycky z tý která je blíže prostředku. Je to fakt jedna z nejlepších učitelek na škole a řeší 
problémy s úctou a nesnaží se, abychom to odskákali.

Jiří Paidar Od konce. P. Čunátová, vždycky se zasměje.

Zdeňka Faltová Z té správné. Protože má smysl pro humor a je to hodně pohodová paní 
učitelka.

Petr Božik Z té druhé strany, na té první je prý více 
vitamínů:)

Můj nejoblíbenější tř. učitel je paní učitelka Čunátová. A 
proč? Protože je to naše nejhodnější třídní učitelka.

Richard Ondřich Z té první. :P Udělala by pro nás cokoliv. ; -)
Josef Stegbauer Od šťopky. Je sní sranda.
Mates Pflugmacher Nejím banán. Nemám rád učitele.
Lucka Klimešová Nejím banán. Nemám rád učitele.

Plachý Michal Já ho prvně před loupánim oblíznu. No comment.
Kamila Sedláčková Zeshora. No comment.

Mart in Samborský Loupu z horní část i banánu. Vysvět lí všechno při matematice, někdy je sní i sranda, když 
uděláme nějaký průser, tak nás někdy brání ale i se směje.

Michaela Kortusová Z pravé. Má smysl pro humor.

Michal Jech Z které to jde. Pani učitelka Čunátová, je sní sranda a všechno pochopí.
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A B C
Kdybys měl posledních 5 minut života, co bys 
dělal ?

Jedna věc, kterou děláš, když se nudíš během 
hodiny?

Anna Buštová Chtěla bych je strávit se všemi, co miluju... Večeřím snídani :D
Václav Matoušek Pořádně se najedl :D Spím, jím, povídám si.

Jukub Dudák  Šel bych si kopat wembley. Kecáme s Álou, hrajem na mobilu a tak ... . Prostě 
my se spolu nenudíme.

Jana Janyová Panikařila bych, protože mi zbývá posledních 5 
minut života. 

Doháním Zdenku k šílenství tím, že jí kradu věci a 
hraju si s nimi .. :D

Rytíř Jan .... Počítám minuty do konce.
Adéla Táborská Nevím. Povídám si se spolužákama.

Atexinger Petr Vše, co se dá do 5 min stihnout.
Tak určitě to, co vš ichni ze třídy. Takže buď spím, 
hraju na mobilu ( PSP ). Nebo dávám pozor tak až 
nedávám pozor.

Bártová Iva No, za 5 min se toho moc nedá stihnout . Asi bych 
se rozběhla a běžela strašně daleko.

Spravuji si propisky nebo pentilky nebo čmárám po 
sousedce.

Martin Sládek Šel bych ven a v průběhu chůze bych as i umřel. Spim, papám, povídám si.

Aleš Prokop Smál bych se, protože smích prodlužuje život. Drbem s Kubíkem.

Jan Nejedlý Pořádně bych si už il. (Přeberte si to jak chcete.) Hraji učitelům na nervy tím, že hraji na mobilu.

Terka Neubauerová Konečně bych zjistila odpovědˇ na tuto otázku. Sms nebo rozhovory s ostatními.

Maruška Vlková Dělala bych blbosti s nejlepšími kamoši a rozhodně 
nebyla ve škole.

Kecám se sousedem v lavici a nejen s ním anebo 
pařím na mobilu.

Renda Schönbauer Nevím. Kalim na mobilu.
Monika Dršková Já nemůžu, jsem nesmrtelná. :D Zlobím, povídám si s ostatními, spím. :D

Martin Šesták Užívá si, co nejvíce to jde. P.S. Domyslete si to 
sami. :D Dělám nepořádek s kamarády. :D

Michal Prokop To nevím, ale určitě bych se neučil. :) Většina už spí. :D

Karolína Hanzalová Rozloučila bych se s těma, co mám ráda.
Většinou prostě vypnu a přemýšlím o všem možném. 
Většinou při písničkách (díky mým vlasům s luchátka 
nejsou vidět).

Lukáš Honsa Neztrácel bych čas odpovídáním na otázky. Domácí úkoly.

Jakub Petr Na to Vám odpovím velmi stručně, až to nastane, 
tak se to dozvíte jako první.

Snažím se, aby nebyla tak nudná, ale můj kamarád 
telefon s i vždy ví rady.

Jiří Paidar Rozhodně bych se neučil. PSP to jistí:D 
Zdeňka Faltová Řekla bych doktorovi, že je to blbej vtip. Koukám na blba a rozjímám o životě.

Petr Božik Šel bych spát, abych nevěděl, že jsem umřel. Dělám si z nudných vyuč. hodin nenudné vyuč. 
hodiny -> zlobím:D

Richard Ondřich To netušim, podle situace. :D Spim. :P
Josef Stegbauer … Odpočítávám zbytky minut.
Mates Pflugmacher Šel bych se umýt. Loupu banán a piju teplý citronový čaj.
Lucka Klimešová Šel bych se umýt. Loupu banán a piju teplý citronový čaj.
Plachý Michal Rozloučil bych se s rodinou a se psem. Takže co dělám? Furt...spim.
Kamila Sedláčková Šla bych za kamarády. Spím.

Martin Samborský

Asi bych se šel rozloučit s jednou nej. holkou a taky 
bych napsal závěť. A taky bych se chtěl jít rozloučit 
s nejlepšími učiteli, který jsem měl rád a dobře mě 
naučili.

Tak se vrtím a píšu dopisy jedné holce, anebo spím.

Michaela Kortusová Užila bych si to. Povídám si se sousedem.

Michal Jech Daroval bych své orgány do Mekáče. Sleduji Hada, jak si hraje na PSP a jak se při tom 
Otázky připravila Tereza Neubaerová, 9.tř. Další 
zpracování: Lukáš Honsa, 9. tř. a celý redaktorský tým. 
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Popisky k fotografi ím na následujících stránkách: 
 
1 – Atexinger Petr 
2 – Hanzalová Karolína 
3 – Božik Petr 
4 – Bártová  Iva 
5 – Petr Jakub 
6 – Buštová Anna 
7 – Dudák Jakub 
8 – Plachý Michal 
9 – Dršková Monika 
10 – Faltová Zdeňka 
11 – Prokop Aleš 
12 – Nejedlý Jan 
13 – Honsa Lukáš 
14 – Schönbauer René 
15 – Neubauerová Tereza 
16 – Janyová Jana 
 

17 –Šesták Martin 
18 –Ondřich Richard 
19 – Jech Michal 
21 – Paidar Jiří 
22 – Klimešová Lucie 
23 – Sládek Martin 
24 – Prokop Michal 
25 – Kortusová Michaela 
26 – Stegbauer Josef 
27 – Rytíř Jan 
29 – Táborská Adéla 
30 – Samborský Martin 
31 – Pflugmacher Matěj 
32 – Vlková Marie 
20 – Sedláčková Kamila 
28 – Matoušek Václav 

 
*čísla neodpovídají abecednímu pořadí 
ani třídnímu výkazu 
 

Jako malí jsme byli k sežrání. 
Poznáte, kdo je kdo? 

nedodali fotografii 
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Připravili: Lukáš Honsa, Petr Atexinger a Marie Vlková 9. tř. 
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Úvaha 
Ve slušném století 

 
 Proč jsem se narodil zrovna do tohoto století? To nevím. Proč  zrovna teď a ne za 300 let do daleké 
budoucnosti? Je mi to souzeno? Asi to tak chtěl Bůh. Jen on ví, jakou roli sehraju ve svém příběhu. Protože můj 
příběh, osud, je jen jeden z mnoha tisíců a světu by neuškodilo, kdyby skončil dříve nebo později.  
 Kdybych se narodil do slavného Říma, možná bych byl císař nebo pouho pouhý voják či obchodník, otrok 
nebo gladiátor? Taky bych se mohl narodit do Napoleonských válek jako kapitán, maršál či jako obyčejný farmář? 
Vyhovovalo by mi to? Podmínky, které mívali v té době? To netuším, ale jak by mi to mohlo vadit, když by to byl můj 
jediný život, který jsem poznal? 
 Také jsem se mohl narodit do daleké budoucnosti, kde bych mohl být vědec, cestovatel napříč planetami či 
pouhý dělník? Nebo do pravěku, kde bych musel tvrdě bojovat, abych přežil a pomáhal své tlupě. Musel bych být 
pořád v pozoru. 
 To jsou však jen otázky. Narodil jsem se do 21. století a jsem spokojen se svým životem a svým 
rozhodováním. 
 
 

                                                                                   Autor: Petr Atexinger 
                                                                           Přepsali: Petr Atexinger a Michal  Jech 

 

 

Být, či nebýt na sociální síti 

                   V dnešní době je mnoho sociálních sítí. Nejnavštěvovanější je Facebook. Mezi ostatní ty méně 
navštěvované patří třeba Lidé, Líbím se ti a E-mail. 

                   Někteří si na zmíněné sociální sítě stěžují, jak jsou špatné a že na nich trávíme moc času. Naopak někteří 
si je zase moc vychvalují, každý má názor jiný. A který je ten správný, to si musí každý uvědomit sám. 

                   Tak například ve škole posíláme učitelům e-mail s vypracovanou prací. Když potřebujeme něco zjistit, 
můžeme jít třeba na Facebook,  zeptat se spolužáka a můžeme si psát neomezeně úplně zadarmo.  To je podle mě 
docela výhoda. Když někdo odejde ze školy a odstěhuje se pryč, můžeme si psát třeba hodinu a nestojí nás to opravdu 
nic. Má to ale také své stinné stránky. Někdo může být na sociáních sítí závislý. Tráví většinu svého času na počítači. 
Jinak by se mohl věnovat svým koníčkům, zálibám, dělat nějaký sport.  A také se setkat se svými přáteli a ne si s nimi 
psát.  

Já už žádnou registraci na sociální síti nemám, ale měla jsem, ale proč strávit spoustu času na počítači. To si 
raději přečtu knihu nebo půjdu na procházku, přijde mi to o moc lépe strávený čas. 

 

 

  Napsala: Adéla Táborská                                                                                                              

  Přepsaly: Karolína Kardošová a Marie Vlková 
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Být, či nebýt na sociální síťi 
 

          Dříve sociální síť vypadala jinak. Na internetové sociální „scéně“ vládly chaty, jako jsou ICQ a skype. 

Byl to opravdu velký komunikativní krok. Mohli jste si na ICQ psát zprávy, odesílat obrázky, volat si, a 
dokonce hrát s kamarády jednoduché hry, např. Prší, piškvorky a jiné. 

Potom lidé začali používat skype, kde byla výhoda ta, že jste se při volání mohli dokonce i vidět pomocí 
webkamery. Další výhoda byla ta, že při volání jste si lépe rozuměli. Také já jsem měl svůj profil na skypu i na 
internetové stránce Lide.cz. Myslím, že do té doby bylo ještě vše v pořádku a lidem to i pomáhalo. Například tím, že 
pomocí těchto internetových stránek jako Lide.cz jste se mohli seznámit se spoustou zajímavých lidí. Mohli jste 
hlasovat o tom, jací lidé mají hezké fotky i naopak a spoustu dalších věcí. Později se objevila internetová stránka 
jménem Facebook.com. Bylo správné, že tato stránka byla vytvořena? Jistě, má nějaké klady, ale i spoustu záporů. 
Připadá mi, že dnes, kdo nemá profil na Facebooku, nežije. Jeho klady jsou například, že se můžete bavit s 
kamarády, domluvit se na nějaké akce, bavit a přidávat se do skupin lidí se stejnými koníčky. Zápory jsou takové, že 
spoustu dětí, ale i dospělých lidí ztratilo zájem chodit s přáteli ven, hrát hry a j iné. Dnes raději sedí doma u počítače a 
baví se se svými „kamarády“. Je to takhle správně? Lidé na Facebooku se chovají jako „závisláci“, píšou na svou 
Facebookovou stránku to, co měli k obědu, k večeři atd. Myslím, že je na těchto stránkách nejhorší to, že vlastně ani 
nevíte, s kým se bavíte a myslíte si, že komunikujete s nějakou slečnou a na schůzce vás unese nějaký pedofil.             
 Pro shrnutí bych rád řekl, že mít Facebook a další jiné tyto stránky může být užitečné, ale někdy velmi 
nebezpečné.                         

 

                                                                                                                                          Mates Pflugmacher  9.tř 

 
 

Sportovní fanoušci 

Myslím si, že každý sport má nějaké fanoušky. Proč ne? Snad každý člověk má zálibu fandit jakémukoliv 
sportu.  Dnes mají na výběr mnoho sportů. Někdo najde zálibu fandit hráčům ve fotbale, v hokeji, někdo zase v 
basketbalu, atletice, zimních sportech. Jiný třeba v závodech Formule 1. fandí celým týmům nebo jednotlivcům. 
Každého sportovce možná více potěší přízeň fanoušků než samotná výhra. 
Nejsou ale fanoušci, jako fanoušci. Jsou fanoušci, co se chodí na sportovní utkání pobavit, užít si zápas, nebo závod. 
Chodí se tam uvolnit, odreagovat od každodenních povinností, denního stereotypu, ale hlavně podpořit tým, kterému 
fandí. Dává plnou důvěru a doufá, že ho nezklame. To jsou podle mého ti správní fanoušci. Jsou ale i takoví fanoušci, 
co si chodí na sportovní utkání vybít vztek, vyvolávat rvačky a konflikty. Co tam vůbec takoví fanoušci dělají? 
Takovým snad vůbec nejde o sport, o zábavu, o fandění. Ti tam chodí s jasným cílem. Dělat bordel, ničit co se dá a 
mlátit koho se dá.  
Myslíte si, že je toto v pořádku? Nemyslíte si, že takoví fanoušci by měli dostat zákaz vstupu na sportovní stadiony? 
Já si myslím, že rozhodně ano. Tito fanoušci úplně ničí podstatu fandění. Vlastně s jistotou můžu říct, že se vůbec 
nemůžou nazývat fanoušky. Jsou to vandalové, hrubiáni a násilníci, co akorát odrazují ty slušné fanoušky, kteří si 
kvůli nim odpustí cestu na stadion a raději pustí doma televizi a sledují přímý přenos utkání svého týmu doma. Potom 
si říkají, jaká to tam mohlo být naživo paráda, ale nadruhou stranu nemá cenu nechat se tam zmlátit a stydět se za ty 
burany. Myslíte si, že by to tak opravdu mělo být? 

                                                                                                           Honza Rytíř 9.tř. 
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                        Loučení 
                       Devět let už uběhlo, 
                            to všechno se mi nezdálo. 
                            Uteklo to s vámi rychle, 
                            kdybych to měla zapisovat do knížky, 
                            byla by to bichle, 
                            která by tu byla navěky. 
                   
                           Nejlepší chvíle jsem s vámi prožila, 
                           i když mě někdo z vás naštval, 
                          vždycky jsem to přežila, 
                         ale musím říct, že někdy to byl nával. 
                        Stejně vás mám všechny ráda, 
                         teď mě ale postihne velká rána. 
                
                         Rána v podobě loučení, 
                        je tu totiž konec základky, 
                        opustit vás bude pro mě mučení, 
                         bude mi i jedno, jestli budu mít podpadky. 
                         Jednoho po druhém obejmu, 
                        slzy mi přitom budou padat, 
                        číslo na všechny si vemu, 
                        a pak si budem mávat. 
                  
                         Všichni se budem muset rozloučit, 
                         nebudem to ale hrotit. 
                        Vždyť čísla na sebe budeme mít, 
                        to už nějak budeme žít, 
                       nikdo nebude chtít usnout. 
                 
                       To bude až dýl, 
                       teď se budeme loučit, 
                       každý máme svůj styl, 
                       zapojí se i cit. 
                      Prostě vás mám ráda, 
                      byla to s vámi horská dráha. 
                      Nikdy na vás nezapomenu, 
                   tuhle báseň vám věnuju. 
   
Ps.: Věnováno mé třídě na základní škole v Kamenném Újezdě!!  
                                                                           Vymyslela: Marie Vlková 
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Já a Zdenka jsme se učili Matematiku 
 

Já a Zdeňka Faltová jsme učily matematiku ve 2. třídě. Naštěstí byli rozděleni na dvě skupiny a my 
jsme s nimi měli počítače. Naše práce spočívala v tom, že jsme je obcházeli a radili j im s násobilkou 2, 3, 4 a 
5. Nejtěžší pro mne bylo něco jim vysvětlovat, aniž bych totálně popletla jejich hlavičky. Jednou se mi povedlo 
nějakého kloučka tak zmást, že chtěl počítat 5:15 a vypadalo to celkem vtipně. Pak už jsem se toho snažila 
vyvarovat. Při hodinách jsem se dozvěděla dost zajímavé výsledky. Práci učitele bych dělat nechtěla a když, 
tak spíš na druhém stupni.    

                        
  Jana Janyová 
 

Narodila jsem se u dobrých lidí? 

 Narodit se u dobrých lidí se nepoštěstí každému. Záleží hlavně na úhlu pohledu každého člověka. Jeden 
si může myslet, že se narodil do dobré rodiny, jiný by si to nemyslel. 
 Lidé si často neuvědomují, jaké mají štěstí, že jsou u dobrých lidí. Že mají zdravou rodinu. Rodinu, která je 
miluje. Někdy si to uvědomí, až když je pozdě. 
 Je to spravedlivé? Že se někdo narodí u dobrých lidí, někdo na okraji společnosti? To, kde se člověk 
narodí, ovlivňuje celý jeho život. 
 S sebou do života si vezme inspiraci většinou od své rodiny, ve které byl vychováván. Může být stejně zlý, 
jako ti, kdo ho vychovali a nebo naopak. 
 Kde bychom byli, kdybychom jsme se narodili jinde? Já bych určitě nebyla tam, kde jsem teď. Určitě bych 
nebyla taková, jaká jsem teď. 
 Jsem šťastná, že mám takovou rodinu, a že mám tak dobrý vzor do života. 
 

Napsala: Karolína Hanzalová 
Přepsala: Alena Kostečková   

 

Naše škola před zrcadlem 
 
  Jak vypadá naše třída před zrcadlem? Myslím, že stále nejsme jeden celek. Je tu ještě pár jedinců, kteří 
vyčnívají. Vyčnívají, protože jsou jiní, mají jiné záliby, prostě jiný svět. Je mi to líto, protože ostatní l idé ve třídě už se 
změnili a už tu nejsou jednotlivé skupinky, kteří proti sobě válčí. Až na těch pár výjimek. 
 Když jsem sem příšla do 5.třídy, vůbec se mi tady nelíbilo. Byly utvořené dvojice kamarádů, kteří se s nikým 
jiným nebavily. Litovala jsem, že nás (nové žáky) nedali do 5.A. My, holky ve třídě, jsme se stále hádaly, přebíraly 
ostatním kamarádky a navzájem se pomlouvaly. Byli jsme nejhorší třída na škole. Každým rokem se to zhoršovalo. 
Normální by bylo, kdybychom se každým rokem zlepšovali, protože jsme byli už starší, ale opak je pravdou. V 7.třídě 
jsem i já měla v žákovské knížce nejvíce poznámek ze všech let. Například poznámka za úmrtí žížaly. Potřebovali 
jsme žížalu na laboratorní práci z přírodopisu. Ona mi chudinka umřela, tak jsem ji vyhodila, protože jsem ji 
potřebovala živou.To jsem neměla dělat. Pan učitel mi vynadal a dal mi poznámku. Nevěřil mi, že jsem tu žížalu 
přinesla. Po tomhle jsem na něj byla naštvaná a vysloužila jsem si tak dalších pár poznámek. 
 V 8.třídě došlo ke spojení 8.A a 8.B.Všichni z toho byli nervozní a nesví, vůbec jsme se netěšili.A taky že to 
bylo hrozné. Začátek roku jsme v té třídě byli na dvě skupiny- A a B. Bývalá třída se bavila spolu, ta druhá také jen s 
tou bývalou třídou. Celý školní rok jsme se už ale všichni bavili se všema. 
 Nyní jsme v 9.třídě. Rozbroje mezi dívkami přestali, kluci se také spřátelili . Zbývá nám posledních pár měsíců 
ve společné třídě, potom se všichni odebereme jiným směrem. Někteří spolužáci jdou spolu i na střední školy. I já 
mezi ně patřím. Do neznáma nepůjdu sama.Těším se na to, že poznám nové lidi, nové prostředí, a že budu zase o 
kro k výše. Ale zase mi budou chybět všichni lidé, co se mnou byli celou tu dobu. 
 Snad se každému povede start do vysněného cíle života.      
 
                                                                                                             Napsal: Karolína Hanzalová 9.třída. 
                                                                                                             Přepsal: Martin Sládek 9.třída.      
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FAIR PLAY 
 
Heslo „Fair play,“ neboli férová hra dnes zná snad každý, kdo je starší deseti let. Snad až na nějaké osoby žijící v 
jiném vesmíru, v jiné dimenzi, nevšímající si lidí a hesel okolo sebe. Ovšem řídíme se tím?   
 Setkali jste se někdy v životě s č lověkem, který se vždy a všude naprosto bez vyjímky řídil tímto heslem? S 
člověkem, který by vždy hrál č istě? Má pamět není tak skvělá, abych si pamatovala všechny lidi, které jsem ve 
svém krátkém životě poznala, ale nemyslím si, že bych kdy někoho takového poznala.  
             Už ve věku, který se dá spočítat na prstu jedné ruky, se děti uchylují k prvním lžím, nepravdám, anebo 
prostě udělají něco, co se nedá považovat za úplně „fér.“ Pokračuje to na základní škole, kde začnou používat 
taháky, opisovat a lhát učitelům. Neříkám, že každý bez vyjímky je takový, ale upřímně, kdo nikdy neuklouzne? 
Snažím se říct, že hrát fér je opravdu těžké, ať už se to týká zaměstnání, školy či citových vztahů.  
 Jak mají lidé č istě projít životem, když od malička podvádí a mají kolem sebe samé špatné příklady? 
Podvádění ze školy se později může změnit v podvádění v práci, podplácení jiných lidí a dělaní hnusných podrazů. 
Neříkám, že se nenajdou lidé čestní, milí a opravdu poctiví, je to ale jedna otázka. Opravdu ani oni nikdy 
neuklouznou, neselžou, anebo neudělají nějakou drobnost mino čistou linku svého života?   
 Tohle heslo se používá i ve sportu. Hráči mají hrát čistě, bez faulů, nadávek a špatných zákroků. Mají se 
soustředit pouze na hru a hlavně nikoho dalšího nezradit, ale dá se tomu zabránit? Kdo to posuzuje? Rozhodčí. 
Další lidé, kteří se mohou splést, mohou být zaujatí a nebo se nechat podplatit.    
             Můj názor a celá tahle úvaha nejspíš vyznívá dost pesimisticky, ale podle mých dosavadních zkušeností je 
heslo „Fair play“ spíše než realita taková všeobecně rozšířená utopie.  
 

Napsala: Jana Janyová 
Opsala: Martina Zajíčková 

 

Co mi ZŠ dala a co vzala 

 Co mi základní škola dala? Podle mého názoru mi škola toho moc nedala. Každý den od pondělí do pátku 
do školy chodím, ale zdá se mi, že jak do školy přijdu, tak bez naučených znalostí i odejdu.  Ale je to nejspíš moje 
chyba. Ve škole spíš blbnu s kamarády, abych si ten den zpříjemnil. Ale všechno je to omyl. Škola toho určitě hodně 
dala. Dala mi plno znalostí, které v běžném životě budu potřebovat. Dala mi mnoho přátel, zážitků, výletů, ale na 
druhou stranu pár problémů ohledně školy. 

 Co mi základní škola vzala? Škola mi vzala mnoho vteřin, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců a let strávených 
ve škole. Vzala mi plno mozkových buněk. Není to takové soukromí, jako mám doma. 

 Co si o školském vzdělání myslím já? Škola dává hodně vzdělání do života. Kdo do školy nechodí, tak ten 
nemůže do budoucna moc očekávat. Nejčastější věta žáků o škole je: „Proč do školy chodíme? Je to zbytečný.“ 
Není to pravda. Každému škola dává něco jiného. Já si myslím, že bez vzdělání se v životě nikdo neobejde. 

 Vzdělání je nezbytné pro budoucnost, protože se na to uchycuje mnoho dalších věcí. Například práce. Bez 
vzdělání vás do žádné práce nevemou, protože byste neměli dost znalostí o oboru, o který máte zájem. 

 

Napsal: Petr Božík. 

Opsala: Michaela Jelínková a Veronika Šimčíková. 
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Naše třída před zrcadlem 
 
  Devátá třída? Tak trochu postrach učitelů.  Možná i mírná hrozba. My jsme však 
spokojeni. Začneme ale od začátku. Naše třída se dala dohromady v roce 2003. Většina lidí se ale 
znala už ze školky. Společně jsme začali psát náš příběh. Na prvním stupni jsme však byli ještě 
nevinné, hodné a bezbranné děti. Pak ale nastal zlom. Rozdělení nás do dvou tříd A a B. 
Zamysleme se nad tím, jestl i naše nynější chování ovlivnilo toto rozdělení, nebo spíše postupně 
drzejší chování podmíněno naším věkem? Stává se toto s každou třídou, nebo jen my máme tuto 
vlastnost? Pokračujeme ale dále. Třídy A a B se od sebe odloučili v 5. třídě. Každá měla jinou 
úroveň chování. Zatímco „Áčko“ učitelé chválili  a dávali za příklad, „Béčko“ projevovalo nekázeň. 
Byli jsme takové dva světy. 
Do 8. nás však měli spojit.  Bylo to dobrý tah? I když s tím hodně lidí nesouhlasilo a protestovalo, 
nikdy bych už neměnila. Začátky sice byly težší, ale postupem času jsme se všichni opět společně 
sehráli. Většinou jsme se všichni drželi při sobě. O hodinách padaly hlášky, které by se měly 
zapsat do školních perliček. Občas se naskytl i nějaký průšvih, ale společně jsme ho vždy 
zažehnali. Myslíte si, že bych měnila? Že kdybych se měla vrátit do tehdejšího rozdělení udělala 
bych to? Naše společné zážitky a radosti, stres a zklamání ze známek?  Neměnila bych. 
Pokládáte si otázku, jak na to reagují učitelé? Jsou spokojení? Vyhovuje jim to? Nejspíš ne. Asi 
k nám nechodí rádi učit. Já ale věřím, že v hloubi duše nás mají rádi a naše přidrzlosti jim budou 
chybět. Že i když naše třídní baviče a nás proklínají, berou to jako zkušenost.  A až naše třída 
odejde, bude jim ten neklid a rozruch chybět? Určitě ano, protože i přes naše přidrzelé chování 
jsme v celku pohodová a originální třída. Čeho se ale nejvíce bojím? Až se náš kolektiv rozpadne. 
Každý bude zahnán do jiného kouta. Budeme se ještě vídat? Bude naše příští třída tak 
nerozlučná? Budeme si rozumět s učiteli? Nahradí někdo tak dobře naše současné spolužáky a 
přátele?  
 
Tereza Neubauerová 9.tř 
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Redaktorský tým se s vámi loučí. 
A přeje vám krásné prázdniny. 


