
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další projektový…Den mozku 
Tento projektový den, který se uskutečnil 9.3. byl velkou příležitostí   

pro děti , které si nebojí zapnout někdy mozek ☺! 
Každá třída se postarala o žáky z menších tříd , kteří nám umožnili  
společně strávit krásný hravý den. 

Byli soutěživí a hodní…. J.A. Komenský by měl radost ☺   
My velcí děkujeme malým dětem a těšíme se na další takové dny.   

                                               (Tereza Bílková-šéfredaktorka)                                                          
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Kam zmizel sníh? 
Ačkoliv se mnoho dětí těšilo na lyžařský kurz (provětrat si 
lyže nebo  snowboard), tak i přes všechnu radost, těšení 
a plno hezkých zážitků se bohužel nekonal!Někdo byl 
rád, někdo zase naopak… ,ale každopádně je to velká 
škoda a příští rok se to snad vše vynahradí!! 
                                           (Verča Tučková –editorka,korektorka) 

 

Kontaktujte nás: 
sucha@zsnastrani.cz   spolkova@zsnastrani.cz    bilkovat@zsnastrani.cz 

bilkova@zsnastrani.cz    denisahaskova@centrum.cz   tuckovav@zsnastrani.cz 

 

Každá třída obdrží vždy 1 výtisky časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 

časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 

Snažili se . . .  
Dne 29.3. se konal basketbalový zápas na ZŠ 
Vrchlického . . . Kluci z naší školy ze 7.-9. ročníku se 
zúčastnili a šli bojovat o některé pěkné místo. Turnaje 
probíhaly  dobře, a i když se naši neumístili do třetího 
místa, hráli poctivě,  dali do toho všechny síly   
(snad :-D) a skončili na krásném pátém místě! 
Naši sportovci: Vojta Tomášek, Karel Krásl, Dan Ježek, 
Dan Fujera, Aleš Helcl, Kuba Loun, Jirka Bláha, Kuba 
Skalický, Milan Dvořák, Dan Jony. 
A za skvělou podporu a trénink děkujeme panu 

učiteli Michalu Burianovi, který je doprovázel při 

zápase! 
(Verča Tučková –editorka, korektorka a Tereza Suchá-

fotografka) 



 Rozhovor s paní  uklízečkou  Hankou Koclovou  
 

1. Jak dlouho uklízíte na naší škole? 
- Uklízím 3 a půl roku .  
2. Jste vystudovaná uklízečka? ☺ 
- Ne , nejsem . Studovala jsem střední odborné učiliště – SOU –

prodavačku , průmyslové zboží = konkrétně mám rekvalifikaci na 
obuv .  

3. Co vás těší nejvíce na této práci? 
- Těší mě pocit ,,chvilkové“ čistoty tj. od – 19:00 do - 7:40 druhého 

dne ☺ Ne  vážně, trápí mě bezohlednost druhých  � mnohých 
z vás. 

4. V jaké části školy  jsou největší prasátka?? 
- Jsou to  třídy z druhého stupně.Nejvíce by se měly zamyslet dívky  

na svých toaletách . 
5. Co byste vzkázala všem čuňátkům?  
- Ráda jim ukážu  směr koš , kam patří žvýkačky a jiné odpadky , 

JSEM UKLÍZEČKA – NÉ SLUŽKA  někdy si to děti pletou!!! �  
Také bych ráda touto cestou  poprosila  některé učitele , aby lépe 
dohlíželi na úklid tříd v posledních hodinách a  těm, kteří to dělají , 
DĚKUJI .  ☺                                                                                                      

                                              (Tereza Bílková-šéfredaktorka) 
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MMěějjttee  ppuussuu  oodd  uucchhaa  kk  uucchhuu!!  PPoořřáádd!!  
Naše tajné zdroje nám prozradily, že prasklinu ve skle   hlavního 

vchodu nám udělal „pták“:-D:-D:-D 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
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Václav Morozov- dějepis,zeměpis 

 
1. Jak se Vám líbí na naší škole? Mně se tu líbí. 
2. Jak jste se učil Vy? Nejhorší na základní škole jsem měl 
dvě dvojky a jinak skoro samé 1… 
3. Jaké jsou Vaše koníčky? Hodně se zabývám počítači, ale 
jinak kolo a geocachin. 
4. Jakou posloucháte hudbu? Skoro vše kromě dechovek…a 
mou nejoblíbenější skupinou je 100 zvířat. 
5. Jaký je Váš oblíbený seriál?Simpsnovi!!! ☺ 
6. Stal se Vám někdy nějaký trapas? Každou chvíli. 
7. Co vám udělá největší radost? Když zjistím, že už mám 
vše hotové a už nemusím nic dělat! 
8. Máte nějaký oblíbený vtip? Spoustu…,ale žádný 
nepovím☺  
9. Líbí se Vám školní časopis? Líbí, ale viděl jsem ho pouze 
jednou!Ale je to velmi dobrý nápad!!!! ☺ 
 

(Veronika Spolková – distributorka) 

Ať žije MDŽ! 
V názvu MDŽ je obsažen skrytý význam, mezinárodní den žen- vtom se 
vyznám.Každá žena dostala jistě kytičku nebo od svého milého sladkou 
hubičku.Každá žena si ten svátek zaslouží a za věrné uznání Vám ráda 
poslouží.Dříve opravdu dostala kytku od muže, ten už se na to dnes ani 
nezmůže.Nemluvím o všech mužích, najde se tu i pár galantních. 
Nikoho tím nechci urazit,Váš vztah Vám fakt nechci překazit. 
Tímto článkem bych chtěla kluky povzbudit, ať kytičkou pro holku 
zkusí lásku v ní probudit!                                                       
                                                               (Deny Hašková-korektorka) 
                                  


