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Úvodník
Milé čtenářky, milí 
čtenáři,

v tomto čísle se věnujeme našemu 
„královskému“ městu Příbram. Má letos 
výročí 800 let a my slavíme s ní. Chceme Vás 
informovat nejen o historii našeho města, ale 
i o akcích, které se zde budou při příležitosti 
kulatého výročí konat.
Ukážeme Vám fotky stejných míst, jak 
vypadala Příbram v minulosti a jak vypadá 
dnes. 

Také se můžete těšit na „zmrtvýchvstání“ 
místních slavných osobností. 
Oživíme si zdejší zajímavá místa, jako jsou 
například místa natáčení slavných filmů.   
Dále se můžete těšit na spoustu rozhovorů 
se zajímavými osobnostmi, jako je například 
pan Ing. Jindřich Vařeka, starosta města 
Příbrami, dále pan PaedDr. Josef Velfl, ředitel 
Hornického muzea Příbram. 
Naše škola je historicky bohatá, a proto se o 
této krásné budově z 19. století též zmíníme.
Dále jsme se „odvážili“ jít na průzkum do 
Pražské ulice, abychom zjistili, jakou školu 
navštěvovali naši starší spoluobčané. 
Samozřejmě z našeho časopisu nevymizely 
již tradiční rubriky, jako jsou aktuality nebo 
recenze.  
Toto číslo bude spíše vzpomínkové, jak 
Příbram vypadala a jak se v ní asi žilo za 
starých časů … ale nebojte se, není jen o 
historii. 
Každoročně se na konci školního roku v 
našem časopise objevuje dvojstrana, kde se 
loučí deváťáci a představují se širšímu okolí. 
Dovolují si ukázat, jací byli jako kolektiv, a 
svěří se vám, jak se těší na střední školy. Letos 
máme tři třídy devátých ročníku a myslím si, 
že se máte na co těšit!

 
Tereza Říčařová, 9. B

2

Foto:  Petr Duchoň

Zleva: Tereza Říčařová, Jolana Petáková, Bára Placatková, Azzurra Pelosini, Simona Černohorská, Jakub Chochol, Ladislav Kraus, Eliška Bálková
Foto:  Petr Duchoň 

Zdroj: město Příbram



3

800 let 
Příbram v proměnách času 

Snad vůbec první fotografie Příbrami z 
roku 1865. Vlevo od Svaté Hory ční z 
horizontu Svatohorský dub. Chrám sv. 
Jakuba má ještě jednoduché zastřešení 
věže bez postranních novogotických 

věžiček (ty přibyly až r. 1869). Vlevo 
od kostela je výrazná budova horního 
ředitelství (dnes sídlo městské policie) a 
dále vlevo pak Zámeček. Na snímku jsou 
i dva rybníky – Hořejší a Dolejší Obora. 

Topoly vroubená cesta v popředí vede 
do Podlesí a na Březové Hory (dnešní 
Husova ulice). Chybí budova vlakového 
nádraží (postaveno až r. 1875).  

Vlevo:  
1920 - Pražská ulice 
bez sochy sv. Václava 
Vpravo dole:  
Dnes Václavské 
náměstí se sochou

Kateřina Poláková, 8. A

Zdroj: Fryš – Podlaha:  
Příbram. Přítomná minulost. 2004

Zdroj: Fryš – Podlaha: Příbram. Přítomná minulost. 2004

Zdroj: Fryš – Podlaha: Příbram. Přítomná minulost. 2004
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800 let
Příbram v proměnách času 

Zdroj: pohodovka.eu Zdroj: Fryš – Podlaha: Příbram. Přítomná minulost. 2004

1971 - Pohled od náměstí TGM do Milínské ul. Na místě 
stržené rychty stála maketa ruské rakety Vostok 1 (vlevo 
dole). Na Rynečku chybí OC Skalka a paneláky.

Dnes je na místě rakety Úřad práce (bývalý okresní výbor 
KSČ).

Zdroj: pohodovka.eu Zdroj: webgarden.name
27. 4. 1978 Svatá Hora hořela kvůli velikému horku. Dnes po rekonstrukci.

Zdroj: Fryš – Podlaha: Příbram. Přítomná minulost. 2004Zdroj: kvalitazivota..eu

Začátek 60. let 20. stol. - Náměstí na novém sídlišti (dnes 
náměstí 17. listopadu) bylo dokončeno v roce 1959.

...a dnes.        Sestavil: Jakub Chochol, 7. A
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Historie naší školy

Zdroj: Fryš – Podlaha: Příbram. Přítomná minulost. 2004

Foto: zsjs.cz

Značný počet zájemců o studium na 
střední škole na přelomu 19. a 20. století 
způsobil, že se situace na gymnáziu 
(dnešní Střední zdravotnická škola) - 
především z kapacitních důvodů - stávala 
neudržitelnou. Bylo tedy rozhodnuto 
odlehčit gymnáziu stavbou reálky. Volné 
místo nebylo, a tak se udělal kompromis 
a budova se situovala do volného 
prostoru mezi gymnáziem a konviktem, 
kde byla Městská zahrada. Projekt byl 
svěřen stavebnímu inženýru Havlíčkovi. 
Ten jej vypracoval v pseudobarokním 
slohu a - na rozdíl od obou sousedních 

budov - v nesymetrickém uspořádání, 
jako budovu rohovou. Výšku budovy 
a délku průčelí však oběma budovám 
přizpůsobil. Příbram tak získala čtvrť 
školních budov, srovnatelnou snad jen 
s pražským Karlovem. Budova školy se 
začala stavět v roce 1906 i s ředitelským 
domem v těsné blízkosti hřbitova v 
parku Zátiší. Výuka byla zahájena 15. 
září 1908. V říjnu 1942 byla reálka 
administrativně sloučena se sousedním 
reálným gymnáziem. Přes četné změny 
měly obě budovy během dalších let 
mnoho společného. Ve školním roce 

1958/1959, když získalo gymnázium 
novou budovu pod kulturním domem, 
byla v budově reálky zřízena osmiletka 
a od 1. září 1959 devítiletka. Konečně 
od roku 1983 ji známe jako 4. základní 
školu.

Pomník u naší školy je dílem Václava 
Šáry a byl odhalen r. 1938. Představuje 
dvě hlavní postavy z Jiráskovy Filozofské 
historie: Vavřenu, který čte Lence verše z 
Máchova Máje.

Převzato z knihy:  Fryš, Podlaha:  
Příbram. Přítomná minulost.

ANKETA: Vzpomínáte si na svou základní školu?
28. a 29. 4. jsme dělali anketu mezi seniory v Pražské ulici.

Učitel/ka z první 
třídy

Základní škola Nejlepší zážitek ze školy

Votavová 8. ZŠ Příbram Cena za nejlepší gymnazistku

Pecina 5. ZŠ Příbram Malé množství dívek ve třídě

Oktábec Václav 8. ZŠ Příbram Školní výlety

1. ZŠ Příbram Učení s dívkami ze třídy

Nebyl třídní 
učitel

kostel Když je osvobodili Rusové

Řeháková ZŠ na Moravě Procházky o výuce

Váňová 1. ZŠ Příbram Plavání

Dušek ZŠ Smolotely Cvičení na spartakiádu

Havranová ZŠ Beroun Chmel (brigáda)

Lukešová 3. ZŠ Příbram Diskotéky
 

Všem za příspěvky moc děkujeme a vážíme si jejich času.
Ptala se Simona Černohorská, 7. B 

David Florián, , 8.B
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800 let
ROZHOVOR

Rozhovor  
s Ing. Jindřichem Vařekou,  
starostou Příbrami:
Pane starosto, pocházíte z Příbrami?

V Příbrami jsem se narodil, v Příbrami jsem vychodil 
i základní školu. Střední školu jsem dělal v Opavě a 
vysokou školu v Praze. Několik let jsem pracoval v 
zahraničí a od r. 1990 žiji trvale v Příbrami.

Do jaké základní školy jste chodil?

Chodil jsem na tehdejší 7. ZDŠ , dnešní Gymnázium Příbram, které už tam 
tehdy také bylo.

Jaký předmět jste měl nejraději? Je pravda, že jste se věnoval chemii? 
Proč vás zajímal právě tento předmět?

Chemie mě odjakživa fascinovala, i když ze začátku hlavně kvůli 
zajímavým experimentům. Neustále jsem měl tendenci vyrábět si 
chemikálie, které vykazovaly zajímavé efekty. Ten, kdo porozumí chemii, 
porozumí světu kolem sebe.

Chodil jste do školy rád?

Musím se přiznat, že ze všech předmětů mne zajímala pouze chemie a 
literatura. Ostatní předměty mě buď příliš nezajímaly, a nebo mi byly 
protivné, např. hudební výchova nebo zeměpis.

Jakým koníčkům jste se věnoval?

Měl jsem v podstatě jeden koníček, a to lásku k psaní a čtení.

Co máte na Příbrami nejraději?

Na samotném městě považuji za nejcennější území oblast mezi Novákem 
a Fialákem. Moc bych si přál, kdyby se podařilo ještě za mého starostování 
tuto oblast rozvíjet. Ne každý Příbramák si uvědomuje, jak je Příbram 
cenná také blízkostí největšího středočeského pohoří – Brd.

Co byste rád na Příbrami změnil?

Pokud bych se na Příbram podíval očima dospívající mládeže, myslím 
si, že Příbram by si zasloužila větší sportovní a zábavní příležitosti pro 
náctileté. I v této otázce může hlavní roli sehrát oblast Nováku.

Má radnice nějaké plány na změny školství v Příbrami?

Tato otázky by měla cílit spíše na pana místostarostu Mgr. Švendu, který 
se na tuto problematiku specializuje. Největším chystaným projektem v 
oblasti školství je sportovní hřiště u ZŠ 28. října.

Ptaly se: Jolana Petáková a Bára Placatková, 9. A

Jedná se o povídku z díla Jana Drdy Němá 
barikáda. Děj se odehrává v červnu 1942 na 
příbramském gymnáziu (dnešní střední zdra-
votnická škola) v období tzv. heydrichiády, 
kdy nacisté po atentátu na Heydricha vyhlásili 
mstu všem, kteří by jakkoli schvalovali jeho 
smrt. 
Vyšší princip je přezdívka pro třídního učitele 
septimy. Ve třídě probíhala hodina latiny a měl 
se psát diktát, ale do třídy vešel ředitel školy 
s gestapem a vyzval tři studenty: Františka 
Havelku, Karla Moučku a Vlastimila Ryšánka. 
Celá třída ztichla. Všichni tři studenti s ředite-
lem odešli. Za nimi vyběhl Vyšší princip, který 
se po chvíli vrátil do třídy a sdělil studentům, 
že jejich spolužáci byli zatčeni za schvalování 
atentátu, což však nebyla pravda.

Ve večerním rozhlase bylo občanům města 
oznámeno, že Havelka, Moučka a Ryšánek byli 
zastřeleni za schvalování atentátu.
Následující den se sešli učitelé ve sborovně, 
aby se dohodli, kdo septimě oznámí, že všich-
ni tři spolužáci byli zastřeleni kvůli odmítavé-
mu postoji vůči panující vládě. Tento nelehký 
úkol padl na jejich třídního učitele. 
Vyšší princip se smutně odebíral ke své třídě. 
Stanul před dvaceti studenty. Nebyl schopen 
jim říci slovo. Nakonec studentům sdělil: „Žáci, 
profesorský sbor mne pověřil, abych včerej-
ší smutnou událost uvedl na pravou míru. Z 
hlediska vyššího principu mravního...“ Po větě 
plné odmlk se hluboce nadechl a doslova ze 
sebe vychrlil konec věty. Pak se mu mluvilo 
lehčeji. Svůj doslov zakončil slovy: „Také já ... 
schvaluji atentát na Heydricha!“ Zasedl za ka-
tedru a začal zapisovat do třídní knihy. Než se 
však stačil dotknout perem stránek, ozval se 
hluk. Vyšší princip zvedl oči a uviděl dvacet 
septimánů, kteří stáli v pozoru se zdviženými 
hlavami.  V tu chvíli bylo jasné, že s ním ostatní 
studenti naprosto souhlasí. 

Tereza Říčařová, 9. B

Vyšší princip
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Když se řekne historie, většina 
lidí si představí tlusté knihy, stohy 
dokumentů v archivech, případně 
hrady a zámky. Ve skutečnosti je 
historie všude kolem nás, v našich 
vlastních rodinách a komunitách, 
v živých vzpomínkách a 
zkušenostech starých lidí. Stačí se 
jich pouze zeptat a oni nám budou 
vyprávět tolik příběhů, že bychom 
jimi naplnili celé knihovny. 

Na konci října 2015 jsem měl tu 
čest oslovit žáky 7. až 9. ročníku 
s tím, že je možné se dobrovolně 
přihlásit do zajímavé akce 
„Školákem ve válečných letech“. 
Tento celostátní projekt se zabývá 
pátráním po minulosti vlastní 
školy v době druhé světové války. 
Po krátké době se podařilo z 
jedenácti zájemců vytvořit tým 
skutečných badatelů. Tito žáci 
byli plní elánu a nadšení, zejména 
touhy se něco dozvědět o své škole 
v těžké době, v čase okupace našeho 
státu nacistickým Německem, 
tehdy zvaného Protektorát Čechy 
a Morava.

Práce mladých historiků nebyla 
zpočátku snadná. O minulosti 
naší školy, dříve tzv. reálky, 
nebyla dosud napsaná žádná 
kniha či seminární práce. K 

vytvoření uceleného obrazu 
určité etapy minulosti potřebuje 
každý správný badatel znalosti 
z historie, trpělivost, obětavost, 
především však také trochu odvahy 
a potřebného štěstí. Jak se říká, 
odvážným štěstí přeje. Podařilo 
se nám získat mnoho informací 
nejen v městském archivu a muzeu, 
ale také vypátrat několik dosud 
žijících pamětníků, studujících 
v tehdejší době právě na reálce 
v Příbrami. Byli jimi např. pan 
Antonín Dvořák (vnuk slavného 
skladatele Antonína Dvořáka), 
paní Ludmila Fousová (bývalá 
žákyně tehdejšího sousedního 
gymnázia), Zdeněk Horský 
(pozdější významný matematik 
a profesor na VŠE v Praze) či Jiří 
Pechar (také žák reálky, pozdější 
filosof a překladatel). 

Na rozhovor s pamětníkem je 
dobré se vždy předem připravit. 
Seznam otázek, které se chystáte 
klást, videokamera či diktafon, 
přátelské jednání, úcta a tolerance 
ke starším lidem jsou vždy nezbytné 
základní stavební kameny každé 
návštěvyu tázané osoby. Já i žáci 
jsme se u pamětníků cítili vždy 
dobře. Jejich přátelský přístup a 
pohostinnost nebyly jedinou věcí, 
která nás vždy mile překvapila. 

Napínavé putování za minulostí naší školy

Bádání v archivu, foto žáků Jakuba Chochola, Josefa Kožíška, Ladislava 
Krause, fotil Jan Liška

Návštěva ředitele Hornického muzea v Příbrami Josefa Velfla, zleva Josef Velfl, Apolena 
Šatilova, Ondřej Brož, Ladislav Kraus, Josef Kožíšek

Jana Kolářová, 9. B
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Napínavé putování za minulostí naší školy - pokračování ze strany 7.

Byla to především fenomenální paměť těchto 
lidí, která nám nakonec s pomocí archivních 
materiálů dopomohla vytvořit ucelený obraz 
o dějinách naší školy. 

Zjistili jsme například, že v tehdejší době 
se vyučovalo v němčině, učitelé se museli 
se žáky zdravit hajlováním, začerňovaly se 
vybrané texty v učebnicích či se povinně 
chodilo do kina na německé filmy. Asi za 
nejtragičtější událost, která se zde stala, 
lze považovat zatčení ředitele sousedního 
gymnázia Lukeše se studentem Stočesem a 
jeho otcem. Tito nevinní lidé byli neprávem 
kolaboranty udáni a posléze gestapem v 
létě 1942 v Táboře popraveni. Od té doby 
panoval jak na gymnáziu, tak i na reálce 
neustálý strach. Navíc se v zimě v budově 
skoro netopilo a nejstarším studentům 
bylo studium nadobro upřeno. Museli totiž 
povinně odejít pracovat pro Třetí říši, do 
tzv. totálního nasazení. Poslední půlrok 
války se na škole již neučilo. Budova sloužila 
jako azyl pro německé uprchlíky, později 
pro vojáky wehrmachtu. Studenti se tak 
museli scházet se svými profesory na Svaté 
Hoře v prostorách krámků, které sloužily 
jako provizorní škola. Avšak i tato výuka 
byla mnohdy přerušována. Byly to zejména 
letecké poplachy, během kterých se museli 
žáci rychle rozprchnout do nejbližšího lesa. 

Cílů, které jsme si stanovili na začátku 
našeho bádání po válečné minulosti, bylo 
několik. V červnu se žáci budou moci za 
své celoroční úsilí zúčastnit dvoudenního 
dějepisného semináře v památníku Terezín, 
kde budou moci své dosavadní výzkumy 
náležitě prezentovat, ale také se seznámit s 
výzkumy žáků ostatních škol. Na podzim by 
se pokusili uspořádat společně s pozvanými 
odborníky pro své spolužáky a jiné hosty 
přednášku a výstavu dokumentující celý 
průběh projektu. Doufejme, že se vše 
našim mladým badatelům podaří dovést do 
zdárného konce.

Jan Liška, učitel
                                                                                        

Pamětník pan Antonín Dvořák III., zdroj Antonín 
Dvořák III.

Ředitel Štech rozdává domácí úkoly studentům na Svaté Hoře, jaro 1945, zdroj Antonín Dvořák III.

Fotografie popraveného studenta 
sousedního gymnázia Antonína 
Stočesa, zdroj SOkA Příbram

Školní fotografie třídy I. A v roce 1940, zdroj Antonín Dvořák III.
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ROZHOVOR

Rozhovor s Josefem Velflem, ředitelem Hornického muzea 
Jste dlouholetým ředitelem Hornického muzea Příbram. Na co jste v muzeu za dobu svého 
působení nejvíce hrdý? 

Snad nejvíce si cením skutečnosti, že se nám v průběhu posledních let podařilo realizovat záchranu a 
následné prezentování veřejnosti nejvýznamnějších báňských památek v areálu dolů Anna, Vojtěch, 
Ševčinského a Drkolnov, včetně podzemí zdejších stříbrorudných dolů. Jako příklad mohu uvést důl 
Vojtěch, kde bylo roku 1875 dosaženo poprvé na světě hloubky 1 000 m. A na tuto historickou stavbu 
světového významu, řadu let chátrající, byl dokonce vydán demoliční výměr!   

Muzeum nabízí desítky stálých expozic, o které je mezi návštěvníky největší zájem. Která část 
muzea je vůbec nejnavštěvovanější?

Hornické muzeum Příbram se počtem expozic zařadilo mezi pět největších muzeí v ČR a zároveň náleží k největším 
hornickým muzeím v Evropě. Největším lákadlem je bezesporu fárání do podzemí březohorských stříbrorudných dolů a 
jízdy důlními vláčky.  

Jaký exponát považujete za nejvzácnější?

K nejvzácnějším z hlediska stáří se řadí například kamenné sekery z eneolitu (4 200 – 3 900 let př. n. l.) přibližující pracovní 
úsilí prvních prospektorů barevných kovů na Podbrdsku. Dva mimořádně cenné postříbřené náramky skandinávského typu 
z 10. – 11. století z Nového Knína vyprávějí o existenci místního knížecího centra. 

Spolupracuje muzeum i s jinými obdobnými institucemi doma nebo v zahraničí? Zapůjčujete například své 
exponáty do zahraničí?

V posledním období se muzeum pravidelně zapojuje do různých projektů přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti 
vědeckovýzkumné a prezentační. Například výstavy o dějinách příbramského hornictví a expozice tradičních havířských 
betlémů byly k vidění v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Itálii, Belgii i jinde. Ve spolupráci s pěti německými partnery 
uspořádalo muzeum výstavu „Historie drátěných těžních lan“, která nyní putuje již pátým rokem po technických muzeích v 
SRN, Francii, Slovensku a program její instalace je naplněn až do roku 2018. 

Jaké akce nebo výstavy mohou lidé letos v muzeu navštívit?

Nejvýznamnější akce nás čeká o víkendu 10. 6. – 12. 6. 2016, kdy přivítá Hornický skanzen na Březových Horách účastníky 
setkání hornických měst Evropy a připomene zároveň 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami. Při této příležitosti 
zpřístupníme veřejnosti kulturně - vzdělávací centrum nacházející se v areálu národní kulturní památky dolu Anna. K tomu 
bude uspořádána též výstava podle mého scénáře s názvem Zmizelá Příbram přibližující minulost tohoto podbrdského 
centra. 

Čekají muzeum nějaké zásadní rekonstrukce nebo další proměny? 

V druhé polovině roku 2016 dojde ke slavnostnímu křtu historické kovárny pocházející z 18. století z Počepic na Sedlčansku. 
Při příležitosti setkání hornických měst Evropy bude veřejnosti představeno kulturně-vzdělávací centrum v areálu dolu Anna 
určené zejména k realizaci interaktivních programů pro děti a mládež. 

Co Vám v poslední době udělalo největší radost a na co se v roce 2016 nejvíce těšíte?

V poslední době jsem měl radost z ocenění, která získalo Hornické muzeum Příbram za svoji odbornou činnost. V roce 2016 
se nejvíce těším na 16. Evropský den horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst. 

Zdroj: ČTK, redakčně kráceno
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Známé osobnosti města Příbrami

Arnošt z Pardubic (1297 - 1364)

byl posledním pražským biskupem a zároveň prvním 
arcibiskupem.  
V Příbrami se proslavil, protože zde nechal z tvrze postavit 
kamenný hrad (dnešní) Zámeček neboli Ernestinum, založit 
rybník Hořejší obora, školu atd. Jeho postava se objevila i 
ve známém televizním muzikálu Noc na Karlštejně po boku 
královny Elišky Pomořanské a krále Karla IV.
 
Josef Hlinomaz (1914 - 1978) 

byl český herec a ilustrátor. Za svůj život hrál v mnoha 
divadlech, ale v příbramském ne (zde se začalo hrát až v 
roce 1959). Hrál v televizi a zejména ve filmu, hlavně menší 
či vedlejší komické role. Hrál i v českém filmu Chalupáři, 
Limonádový Joe a v Osudech dobrého vojáka Švejka. Jeho 
otec prožil celý život v Příbrami. Byl to veliký hudebník a byl 
předsedou Příbramské filharmonie.

Hermína Týrlová (1900 - 1993)  

byla česká scenáristka, režisérka a animátorka. Jedná se o 
spoluzakladatelku českého animovaného filmu, jejíž tvorba je 
spojena s dětským Filmovým studiem ve Zlíně. Slavila úspěch 
i na zahraničních festivalech. Její otec zemřel v Příbrami při 
práci v dole. Její manžel a ona spolu natočili spoustu reklam a 
z animovaných filmů například Zamilovaného vodníka.
 
Tomáš Garrigue Masaryk,  
zkráceně T. G. M. (1850 - 1937)  

byl prvním prezidentem Československé republiky. Za 
jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident 
Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na 
Nobelovu cenu míru. Pocházel z chudé slovensko-české 
rodiny. Jako prezident měl letní sídlo na zámku v Hluboši 
u Příbrami, teprve až potom v Lánech. Dokumenty v 
příbramském muzeu dokládají, že na zámku v Hluboši vyřešil 
Masaryk politickou krizi v r. 1920, kdy hrozil bolševický 
převrat. 

Kresba: Michal Štástka 9. C

Kresba: Helena Hejduková 9. C



Antonín Dvořák (1841 - 1904)  

byl jedním z nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů všech dob a je 
světově nejproslulejším a nejhranějším 
českým skladatelem vůbec. Jeho 
nejznámější operou je Rusalka. 
Rusalčino jezírko můžeme navštívit u 
Dvořákova letního sídla ve Vysoké. Po 
Dvořákovi je pojmenováno příbramské 
divadlo.

 Eliška Bálková, 6. C
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Kresba: Ondřej Kramář 9. B
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800 let
Galerie známých osobností města Příbrami

Mikoláš Aleš 
Kresba: Helena Hejduková 9. C

Antonín Máša 
Kresba: Vladimír Drechsler, 9. C

Antonín Vepřek 
Kresba: Kateřina Poláková, 8. A

Bohuslav Balbín 
Kresba: Lucie Nešverová 9. C

Bohuslav Mikenda 
Kresba: Šárka Demlová, 9. C
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800 let
Galerie známých osobností města Příbrami

Hermína Týrlová 
Kresba: Michaela Bučilová, 9. C

Hanuš Jelínek 
Kresba: Kristýna Lundáková, 8. A

František Gellner 
Kresba: Tomáš Vlasatý, 9. B

František Drtikol 
Kresba: David Koller, 9. B 

Ignác Vojtěch Ullman 
Kresba: Natálie Petrovicová, 8. A
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800 let
Galerie známých osobností města Příbrami 

Josef Hrabák 
Kresba: Anežka Rozálie Petriláková, 8. A

Antonín Vepřek 
Kresba: Kateřina Poláková, 8. A

Josef Theurer 
Kresba: Jan Havelka, 8. A

Karel Hail 
Kresba: Klára Grambličková, 9. C

Karel Effa  
Kresba: Lucie Nešverová, 9.C
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800 let
Galerie známých osobností města Příbrami 

Pavel Juráček 
Kresba: Elizabeth Boušková, 8. B

Václav Bedřich 
Kresba: Nikola Urbánková,  8. A

Richard Tesařík 
Kresba: Tereza Jandáková, 8. A

Kilián Ignác Dientzenhofer 
Kresba: Daniela Plecitá, 8. B

Karel Hojden 
Kresba: Iveta Hošková, 8. B
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...Když Horymír zjistil, že se na něj chystají 
horníci, ujížděl na svém koni pryč. Přitom 
s pomocí lesních démonů zavaloval doly 
a zapaloval obydlí a lesy. Vše shořelo, jen 
jeden vrch blízko Příbrami nehořel. Jako 
by byl ve sloupu, do kterého oheň nemohl. 
Když to vesničané zjistili, běželi se tam 
schovat před ohněm. Horymír dlouho 
nečekal a vyrazil tam také. Když tam dojel, 
začal s lidmi bojovat hlava nehlava. V tom 
se najednou nebe rozestoupilo a sešel z něho 
jakýsi „člověk” a promluvil: „Horymíre, 
nech toho, ti lidé byli oslepeni touhou po 

bohatství. Jsou to jen nevinní lidé, kteří se 
chtějí schovat před ohněm.”
V tu chvíli Horymír přestal a začal 
naslouchat. Ten člověk promluvil znovu: „A 
vy se přestaňte tolik starat o své bohatství a 
pomáhejte bezmocným a chudým. Pečujte 
o svá pole a svůj dobytek, jinak byste o něj 
mohli přijít. Zapomeňte na vše, co se dnes 
stalo, a zde na tomto vrchu postavte kostel 
jako vzpomínku na naše setkání. V tomto 
kostele se nestane nikomu nic zlého, toto 
bude brána do nebes pro duše zesnulých. 
Oslavte 10. výročí založení města a já vás 

přijdu zkontrolovat zase za 790 let.”
S těmito slovy člověk odešel zpět do nebes, 
nebe se zavřelo a oheň uhasl. Ještě ten den 
lidé začali kopat základy kostela, dnes 
známého jako Svatá Hora. Jsou lidé, kteří 
dodnes tvrdí, že během oslav 800. výročí 
založení města Příbram se osoba znovu 
zjeví a přinese lidem další proroctví.

Amálie Vacková, 6. C

Svatá Hora - aneb pověst o Horymírovi i založení Svaté Hory trochu jinak

Městečko na dlani, kniha 
příbramského spisovatele Jana Drdy, 
bylo natočeno během válečného 
roku 1942. I když se děj odehrává 
v Příbrami, filmovalo se převážně v 
Ronově nad Doubravou ve východních 
Čechách. V této pohádkové komedii 
uvidíme mnoho rázovitých postav 
a postaviček, pýchu a furiantství 
sedláků, samolibost maloměstských 
obchodníků a řemeslníků, soudružné 
chlapství havířů. Co myslíte, podobají 
se některé filmové záběry místům v 
Příbrami?

Sestavil Ladislav Kraus, 7. A,  
s pomocí filmovamista.cz

Příbram ve filmu

Kresba: Rostislav Mochán, 8. B
Místo: Ronov nad Doubravou

Místo: Jílové u PrahyMísto: Ronov nad Doubravou
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Přehled

8. 2. 2016 Masopust
Žáci prvního stupně naší školy byli spolu se 
svými učitelkami pozváni bohutínskými ha-
siči k účasti v masopustním průvodu. 8. úno-
ra tedy všichni procházeli Pražskou ulicí, za 
doprovodu kapely společně tančili, zpívali a 
rozdávali radost kolemjdoucím. Masky byly 
pestré, počasí přálo, takže zbývala jen slad-
ká tečka - masopustní koblížek pro každého 
účastníka. 

Jana Jeníková, třídní učitelka 1. A,  
garant projektu

14. a 15. 3. 2016  
Hudební country tance
Žáci prvního stupně se zúčastnili hudební-
ho představení s názvem S country tanci do 
stodoly, kde se seznámili s nejjednoduššími 
country tanci. Žáci byli zapojeni do progra-
mu, sami tančili, užili si i spoustu legracese 
svými profesory. Dozvěděli se něco z historie 
country tanců a o vzniku tanečního spolku. 
Odcházeli tedy s informacemi jak historický-
mi, tak tanečními.

17. 3. 2016 Bibliografická výchova
Šesté ročníky se zúčastnily Bibliografické vý-
chovy v Knihovně Jana Drdy, kde se učily mj. 
pracovat s rejstříkem, s online katalogema 
vyhledat danou knihu podle mezinárodního 
desetinného třídění. 

30. 3. 2016 Divadlo nekouše
Druhý stupeň byl na představení Divadlo 
nekouše, kde jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavého o komedii i tragédii a o nejvýznam-
nějších divadelnících, jako byl např. Shake-
speare. I když je téma velice obsáhlé, každý si 
odnesl něco zajímavého. 

6. 4. 2016 Anežský klášter 
7. B byla na exkurzi v Anežském klášteře v 
Praze, který nechala postavit Anežka Přemy-
slovna v gotickém stylu. V roce 1963 se ma-
jitelem kláštera stala Národní galerie. Žáci 
si proto mohli prohlédnout nejen obrazy a 
sochy z roku 50 až do 18. stol., aledozvěděli 
se také o historii jejich vzniku a co mají před-
stavovat.Žáci se však také podívali třeba na 
Staroměstský orloj nebo Karlův most.  

6. 4. 2016 Z ulice zpátky na hřiště
V rámci hodin tělesné výchovy se zapojil 7. 
a 8. postupný ročník do projektupříbramské-
ho týmu amerického fotbalu Příbram Bob-
cats s názvem Z ulice zpátky na hřiště. Děv-
čata absolvovala pod vedením p. Michaely 
Rom Tisarové praktické cvičení roztleskáva-
ček zaměřené na tanec. Chlapci se zúčastnili 
tréninkové jednotky amerického fotbalupod 
vedením německého trenéra Bobcatsu p. 
Sebastiana Fanderta. Vzhledem k tomu, že 
byltento trénink částečně veden v angličti-
ně (asistenty trenéra byly i zahraniční posily 
Bobcatsu), procvičili si žáci vedle svých po-
hybových dovedností rovněž konverzaci v 
cizím jazyce. Na závěr zdařilé akce každý žák 
obdržel volnou vstupenku na domácí 1. zá-
pas týmu v nové mistrovské sezóně.

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel školy

7. 4. 2016 Postavičky Jů a Hele 
potěšily dětičky z okolních mateřských škol 
a žáčky 1. stupně.

V naší aule se uskutečnila tři představení „Na 
kouzelném paloučku“ loutkoherecké skupi-
ny „Loudadlo“ (spolupracují s Českou tele-
vizí Praha na pořadu pro děti„Studio kama-
rád“). Zajímavostí předvedených unikátních 
loutkových revue byly černo-divadelní scény 
a loutky v nadživotní velikosti. Komické 
dialogy se střídaly s písničkami a soutěžemi. 
Jako hosté pořadů vystoupili na jevišti i zná-
mí kamarádi z televizní obrazovky Jů a Hele. 
Podle ohlasů sklidila všechna představení 
opravdu velký úspěch. Všem žákům a pracov-
níkům školy, kteří se též na přípravě zdařilé 
akce podíleli (zvláště těm, kteří pro účely čer-
ného divadla pomáhali s pracným zatemně-
ním auly), bych i tímto rádpoděkoval.

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel školy

25. 4. 2016 Den pro život 
se konal ve všech ročnících. V sedmých roč-
nících se chodilo po Příbrami i v přírodě a 
soutěžilo se. Zpestřením celého dne bylo 
pozorování ptactva. O ptácích jsme i psali 
a kreslili je. Na závěr celého programu jsme 
zhlédli dokument o ptactvu. Za program dě-
kujeme.

28. 4. 2016 Den otevřených dveří v 
jídelně 4. ZŠ
Od 16:00 hod proběhl v naší jídelně den ote-
vřených dveří pro veřejnost. Ochutnat zdravé 
a výborné jídlo mohli všichni, kteří se přišli 
podívat. Jídelna představila svůj plán zdravé, 
klasické i zahraniční kuchyně a připravila 
ochutnávky. Školní jídelně děkujeme a bude-
me se těšit na příští rok.

Pokud není uvedeno jinak, je autorkou textů 
Simona Černohorská, 7. B

O dalších aktivitách našich žáků se dočtete v 
rubrice Sport.

Foto: zsjs.cz

Foto: zsjs.cz

Foto: zsjs.cz

Foto: zsjs.cz
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Mezinárodní soutěž Matematický 
Klokan vznikla kolem roku 1980 v 
Austrálii, od roku 1991 se rozšířila do 
Evropy. Pořadatelem Klokana v ČR je 
Jednota českých matematiků a fyziků. 

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 
několika kategorií: Cvrček (2. a 3. ročník), 
Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 
7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Soutěží 
se ve všech krajích ČR v jednom termí-
nu. Výsledky se zpracovávají nejprve za 
okres, kraj a nakonec za celou republiku 
a jsou uvedeny ve sborníku.
Této soutěže, která se konala dne 18. 3. 
2016, se v naší škole zúčastnilo 291 žáků. 
Jako v předchozích letech se za okres 
Příbram skvěle umístil v kategorii Cvrček 
Richard Agulár, který ve své kategorii vy-
hrál 1. místo a Ondřej Krech 3. místo. V 
kategorii Benjamín opět zabodoval Jiří 
Kočí na 4. místě.
Žáci naší školy slavili úspěch i v dalších 
matematických soutěžích. Například ve 

II. kole Matematické olympiády se po-
dařilo žákům 5. ročníku obsadit přední 
místa: 2. místo Tadeáš Dráb, 3. místo Petr 
Květoň, 5. místo Marek Vrba.
Za šesté ročníky se v této soutěži výbor-
ně umístil na 3. místě Ondřej Bodnár a 
všichni další účastníci z naší školy byli 
úspěšnými řešiteli úloh této kategorie.
Velký úspěch v Matematické olympiádě 

měly sedmé roční-
ky: 1. místo patřilo 
Adamu Márovi, 3. 
místo získal Jiří Kočí, 
6. místo Kryštof Ra-
kovský a 7. místo  
Kryštof Urban.
Deváté ročníky re-
prezentovala Micha-
ela Lhotáková, která 
byla ve II. kole této 
soutěže na 5. místě 
a postoupila do kraj-
ského kola, kde se 
také dobře umístila.

Všem uvedeným žákům gratulujeme, 
děkujeme za skvělou reprezentaci naší 
školy a přejeme 
i v dalších soutěžích hodně zdaru. Gratu-
lujeme ale i těm, kteří se zúčastnili třeba 
jen školních kol, a držíme palce v příštím 
roce.

Za PKM Hana Konvalinková, učitelka

Matematické soutěže

Foto: Hana Konvalinková

Good Job 
David!
Domnívám se, že by bylo 
nešťastné, kdyby v rych-
lém sledu školních udá-
lostí zůstal skryt výrazný 
úspěch, kterého dosáhl 
David Trung v oblasti 
studia anglického jazy-
ka. 
Jelikož je David velice 
skromným člověkem, 
který o sobě nerad píše 
chvalozpěvy a rád zů-
stává podobně jako 
manželka slavného fil-
mového inspektora Co-
lumba stranou veřejné-
ho zájmu, rozhodl jsem 
se, že Vás, milé čtenářky 
a čtenáři, poinformuji o 
tom, jakého úžasného 
úspěchu dosáhl. David 
obsadil první místo v 
okresním a krajském 

kole konverzační soutě-
že v anglickém jazyce a 
reprezentoval tak naši 
milovanou školu na celo-
republikovém finále, kde 
získal fantastické sedmé 
místo. Rád bych Davido-
vi uznale pogratuloval a 
popřál mu mnoho od-
hodlání a sil při dalším 
osvojování anglického 
jazyka. 
Z vlastní zkušenosti vím, 
že bez nesmírné píle 
a zájmu o angličtinu, 
který daleko přesahuje 
hranice školy, by David 
nikdy nemohl takové-
ho výsledku dosáhnout.  
Smekám. 

Petr Šlemenda,  
zástupce ředitele

Václav Moravec  
u nás ve škole
Dne 28. 1. 2016 byl u nás 
ve škole Václav Moravec, 
známý moderátor 
politických debat. 
Vyprávěl nám veselé 
příhody z natáčení i 
ze svého života, např. jak ve 
škole neměl rád tělocvik nebo 
jak byl při živém vysílání na 
Žižkovské věži vyhlášen planý 
poplach. Dále pokračoval o 
tom, jak těžké být nestranným 
moderátorem a neříct svůj 
názor. Návštěva pana Moravce 
se nám moc líbila a snad se 
líbilo i jemu u nás. Děkujeme za 
návštěvu.   

Eliška Bálková, 6. C

Myslím si, že člověk, který 
působí v médiích, musí vždy 
vystupovat neutrálně a nesmí 
dát najevo své emoce, jelikož 

by neměl 
nikoho veřejně 
ovlivňovat. I 
když ve svém 
soukromí má 
zcela určitě na 
věci svůj osobní 
názor, ale nesmí 
ho dát najevo.

Práce pana Moravce se mi zdá 
velice profesionální, ale zároveň 
těžká. Sedět naproti někomu, 
koho nemám zrovna v oblibě, 
si neumím představit. Ale pan 
Moravec si zaslouží obdiv, 
že vše ustojí s nadhledem a 
dokáže si obhájit i svůj názor 
na danou věc.
Souhlasím s panem Moravcem, 
že by euro v České republice 
v současné době nebylo 
nejvhodnějším řešením. Naše 
země není na euro ekonomicky 
připravena, neprávem by 
zanikly menší firmy atd. 

Tereza Říčařová, 9. B

Foto: CT
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ANGLICKÉ LISTY
 
OUR JOURNEY 
TO THE BRITISH 
COUNCIL
It all started in front of an ancient 
building also known as elementary 
school of Jiráskovy sady, where a group 
of people gathered up to visit the British 
Council in Prague. Some of us came to 
educate themselves and some came just 
to have fun. Some expected both. 

At the British Council we were (finally) 
introduced to the British Council and 
its purpose. After three seconds of 
thinking, I have come to the conclusion 
that … I should not share its purpose 

with you, it would ruin everything. But 
if you understand what I’m wiriting, you 
should certainly visit British Council one 
day (or just search it online). 

After the introduction, we were divided 
into four groups and competed with 
each other… Wait. Let’s keep this epic. 
Ehhhm.. Hhmm. After we were taken 
into the arena, we were divided into four 
teams to attend a Death Trial. The Death 
Trial was a set of several dangerous 
quests involving activities such as filling 

words into sentences …Ouch! I mean 
forbidden spells. If filled incorrectly, the 
correct form of the spell was casted on 
one of your teammates. Thus two people 
from our group ended up turning into 
rude teenagers. Horrible. 

This and more deadly chalenges, 
that I don’t remember anymore, 
were completed by our group. 
And now they’re waiting for YOU. 
So study English. Math is not 
important.                                                                                                                                                                                                                                                   

 David T.
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ANGLICKÉ LISTY
 
IT´S BEEN  
800 YEARS…             

It’s been 800 years since Příbram was 
created. Let’s have a look at what has 
changed in the world since then. We 
have invented electricity, vehicles, soda 
machines and the great internet. We 
have built huge cities, cured many dis-
eases and partially cleansed our society 
from inequality and corruption. On the 
other hand we have wiped many animal 
species, burnt many forests and signifi-
cantly raised the sea level, that is about 
to swallow Maldives by the way. The de-
velopment speed of our society is rais-
ing faster and faster like a parabola. So 
now are we going towards better days 
or slowly setting the doomsday date in 
our calendars? The only advice to give 
is to keep going. The only way to secure 
our better ending is to know the exact 
direction and hold on. And as far as we 
see that, although there’s still a lot of 
adjustments to apply on our journey of 
knowledge, there is still hope.        

David T.                                                       

Kresba: Tereza Jandáková, 8. A

JOKES      

Teacher: “Can you tell me about the Dead Sea?” Johnny: “I didn`t even know it 
was ill.”

Customer: “I´ll have a hamburger, please.”  Waiter: “With pleasure.”  Customer: 
“No, with pickles and onions.”

Knock! Knock! Knock! Who is there? Mary. Mary who? Mary Christmas.

Waiter: “Would you like your coffe black?” Joe: “What other colours do you have?”

Keyboard not detected! Press any key to continue.

Mother holds her little daughter fourteen minutes under water. Not to make her 
some troubles but to see some funny bubbles.

Paincelebrate Soup - Boleslav Polívka.

A man stumbles up to the only other patron in a bar and asks if he could buy 
him a drink. ...

If a shop is opened 24/7 then why do they have locks on their doors?

A drunk phoned the police to report that thieves had broken into his car.

Zdroje:  
Vtipyo.cz, http://www.vtipyo.cz/nejlepsi-vtipy-o/
nejlepsi-vtipy-anglicky/ 
vtipy. atropin.cz, http://vtipy.atropin.cz/1--vtipy--
-vtipy-v-anglictine 
English online, http://www.english-online.cz/vtipy.
php

David T.                                                       
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Německé listy - Die Stadt Příbram

Nachrichten

Der Bürgermeister

Unser Bügermeister heiβt Jindřich 
Vařeka. Er wurde im Jahre 2014 in 
die Funkcion gewählt. Er gehört zur 
Bewegung ANO.

800 Jahres der Stadt Příbram

Die Stadt Příbram endstand schon 
im Jahre 1216, dank der Familie von 

Přemysl. Im May diesses Jahres wird 
Příbram 800 Jahre feiern.

 
Wir laden Sie  
zu Bauernmärkten

Am Samstag, den 19.3. 2016 finden 
sich diese ersten Bauernmärkte 
statt. Märkte beginnen um 8 Uhr 
an der Dvorak Embankment. 

Legionär Zug ist in Příbram

Am 29. März kommt Legionär Zug - 
Legionärs Museum auf Schienen - den 
Bahnhof in Příbram. Sie können  12 
Waggons besichtigen und erfahren  
mehr über das Leben und Kampf der 
Legionäre auf der Transsibirischen 
Eisenbahn im Ersten Weltkrieg.

Über die Stadt Příbram können Sie 
viele interesantes in der Zeitungen 
Kahan, Příbramský  deník, oder 
Periskop lesen.

Geschichte
Příbram ist als eine historische 
Bergbaustadt bekannt. Im 13. 
Jahrhundert sind bereist Silber 
abgebaut. In  dem Jahr 1579 ist 
Příbram  als königlichen Bergbaustadt 
geworden. Im 18. Jahrhundert war fünf 
Tiefe Minen von Příbram in Březové 
Berge. Im Zweiten Weltkrieg warer 
in der Nähe von Pribram Bereich 
der starken Partisanenbewegung. 
Příbram war Kapitän von sowjetischen 
Partisanen befreit Olesiňského. Im Jahr 
1953 Březové Berge waren in Příbram 
beigefürt.

Sehenswürdigkeiten

Bergbau-Museum Ernestinum                   
Kirche              HeiligerBerg

Berühmte 
Sehenswürdigkeite

Heiliger Berg

Der Heilige Berg ist ein wichtiger 
barocke Anlage und Pilgerstätte auf 
dem Hügel (586 m) in der Nähe von 
Příbram. Es hat vier Kapellen. In einer 
hohen Steinterrasse ist die gotische 
Kirche der Jungfrau Maria.

 

Ernestinum

Eines der historisch bedeutendsten 
Gebäude von Příbram. Ursprünglich 
eine hölzerne Festung Kirche-
Gutsbesitzer. Es gibt Galerie Františka 
Drtikola, welcher war erwelt berühmt 
Fotograf, Maler und Mistiker. Im Jahr 
2002 Stadt vor Ernestinumwurde 
gebaut Statue von Ernest von Pardubic.

 

Haus der Kulturen

Es wurde in 1959 gebaut. Architekt 
Václav Hilský. Příbram SitzTheater 
Antonín Dvořák.                                               

Vypracovaly: Petáková, Demlová



 

Německé listy - Die Stadt Příbram
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Loučení

Vítejte ve světě, kde je lidstvo 
ohrožováno vesmírným parazitem 
zvaným negramotnost. Negramotnost 
se usadí v mozku hostitele, na kterém 
parazituje a tím mu znemožňuje se 
vzdělávat. Kvůli tomuto parazitovi začaly 
po celém světě vznikat školy, ve kterých 

žáci podstupují výcvik, aby byli na boj  s 
tímto parazitem připraveni.
Tento několikaletý výcvik podstoupila 
i třída 9.A  pod velením paní učitelky 
Jany Hofmanové. Zcela imunní proti 
negramotnosti se ukázaly Jolča, Helča, 
Bára a Míša. Z mužského osazenstva byli 

pak nejodolnější  Jakub, David, Kryštof a 
Jan.  Ostatní, ač statečně bojovali, občas 
tomuto parazitovi v lítém boji podlehli. 
Někteří dokonce volili taktiku časté 
nepřítomnosti na bojišti.

Oddíl A z kraje 9

Foto: 9. A

Jolana Petáková 9.A,  
naše třídní p. učitelka Jana Hofmanová

9. A
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A jak už to bývá u jiných spolků, 
týmů nebo tříd, tak i 9.A se něčím 
vyznačovala. Ať už to jsou úspěchy 
či neúspěchy v řadě soutěží 
vzdělanostních i sportovních nebo 
při našem minipodnikání. Na 
bojišti zvaném škola jsme museli 
mnohdy čelit těžkým útokům ze 
strany vyučujících a to se neobešlo 
pochopitelně bez různých hlášek. 
Těch na bojišti padlo hned několik:

pí. uč. Hofmanová: „Kdo napsal hudbu k 
naší hymně?“
Dan Koval: „Palacký.“

pí. uč. Hofmanová: „Uveďte nějakou 
barokní stavbu!“
Lukáš Hora: „Pyramida.“

pí. uč. Hofmanová: „Znáte alespoň 
jméno prezidenta České republiky?“
Lukáš Hora: „Lenin.“

pí. uč. Hásková: „Kdo ví, co je to ethanol?“
Lukáš Hora: „Já vim jenom co je líh.“
Pí. uč. Hásková: „Lukáši, a co je to líh?“
Lukáš Hora: „Já nevim, vole…“

Při hodině angličtiny.„Nefunguje nám 
interaktivní tabule.“
Aleš Votava: „Tomu se říká zákon 
schválnosti.“
p. uč. Šlemenda: „Tomu se říká posraná 
tabule, Aleši.“

pí. uč. Hofmanová: „Co je studená válka?“
David Trung: „Souboj dvou ledniček.“

pí. uč. Oktábcová: „Vysvětli pojmy nadání 
a schopnosti člověka.“
Lukáš Hora: „Spiderman.“

Test z dějepisu:
Otázka:„Kdo zemřel roku 1953 v Rusku?“
Jirka Vlček napsal a Martin Behenský 
opsal: „Mussolini.“

Opět nám při angličtině nefunguje 
interaktivní tabule.
P. uč. Šlemenda: „Ví pani učitelka, v jakém 
stavu máte počítač?“
Lukáš Hora: „Ví a prej je to perfektní.“
P. uč. Šlemenda: „No je perfektní na to, 
vzít ho do hospody a někomu ho omlátit 
o hlavu.“

Při hodině slohu. Probíráme líčení.
pí. uč. Oktábcová: „Jak vypadá ulice po 
dešti? Popiš mi to Tomáši!“
Tomáš Břicháček: „Mokře….“

 

Takový byl náš boj,  

vás ještě taky čeká.  

Utečte, dokud je čas!!!

Foto: 9. A

Foto: 9. A

9. A
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Loučení

Každý příběh má svůj konec. Jak 
smutný, tak šťastný. Ale tohle není 
jen tak obyčejný příběh. Tohle je náš 
příběh.
Jednoho dne před devíti lety nastal den, 
kdy jsme měli jít poprvé do školy. Nervo-
zita v nás stoupala jak teploměr při ho-
rečce. Nikdo nevěděl, co nás čeká. Ještě 
teď vzpomínáme na ty vystrašené tvá-
ře. Překonali jsme strach a seznámili se. 
(Možná až moc). A v ten okamžik se z nás 
stala parta jako žádná jiná. Druhá rodina, 
o kterou jen tak nikdo přijít nechce. 
Čas utíkal jako voda. Nastala doba se 
upgradovat a nastoupit na 2. stupeň. Až 
do této doby se náš příběh rozjíždí jako 
v každé pohádce. Dobře, nebudeme si 
nalhávat a připusťme, že se nejedná o 
pohádku, ale že náš příběh nabírá podo-

bu akčního filmu. 
Většina z nás byla již od mateřské školky 
trochu živější, ale znáte to. Když zaťuká 
puberta na dveře, je to jako vypustit 
bestii z klece. Postupně přicházeli noví 
spolužáci, jiní odcházeli a sestava, jakou 
znáte v dnešní podobě, byla dotvořena 
až v 8. ročníku. Ale nutno podotknout, 
stála zato.
Teď jsme tu 9. rokem. Ano, je to tak. Tento 
školní rok, tj. 2015/2016, je na této škole 
náš poslední a s tím pro nás bezstarost-
né roky dětství končí. Mnozí učitelé už se 
určitě těší, že si oddychnou a odchod le-
gendární 9. B pořádně oslaví. Ale věříme, 
že i přes řadu našich průšvihů jsme Vám 
alespoň trochu přirostli k srdci, a tak jako 
nám, tak i Vám se bude po nás stýskat a 
občas si na nás vzpomenete.

Naše společná pouť se teď rozděluje a 
každý musí pokračovat vlastní cestou. 
Cestou, která přinese nové příběhy. Ne-
chce se nám loučit a už jenom ta před-
stava, že některé lidi třeba už nikdy ne-
uvidíme, nám nahání hrůzu a ve skrytu 
duše si přejeme, ať tomu tak není. Ale 
tak jako akční filmy mají svůj konec, tak i 
my zde musíme skončit a odejít. Není to 
tak jednoduché opustit lidi, se kterými 
se známe od narození. Naše zážitky, prů-
švihy, smutek, radost, všechno budeme 
nosit s sebou v srdci. 

AŤ VÁS PROVÁZÍ SÍLA!!!

Příběh těch nejlepších - 9. B

Ondřej Kramář, 9. B

Foto: : 8. B
Foto: 7. B

9. B
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Loučení

Foto: 9. B

9. B
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Loučení
9. C

Tak jako mnozí již před námi i my 
jsme dopluli ke konci pobřeží našeho 
základního vzdělání. Důležité je 
podotknout, že jsme se ani jednou 
nepotopili, i když jsme párkrát byli 
na dně. Naše posádka lidí si vytvořila 
kolektiv, v  němž si skvěle rozumíme, 
jelikož kdybychom si nerozuměli a 
nerespektovali se, byl by z  naší lodi 
jenom vrak a my bychom byli trosečníky. 
Stali jsme se osobnostmi se svým 
vlastním názorem, které jsou schopny 
jít za svými sny, nikde neztroskotat a 
vypořádat se s nelehkými životními 
nástrahami. Podstatně se od sebe lišíme, 
ale společně vytváříme nenahraditelné 

loďstvo.
Jak zobecnit naši nelehkou plavbu?
Překonali jsme nelehký jez v  podobě 
přestupu na druhý stupeň, deštné 
průtrže mračen ve výrazech učitelských 
či přívalové deště jakožto neočekávané 
testy.  Ani  hůře průjezdné vodní 
vlny nezabránili našemu upřenému 
tempu, v němž nás poháněla „touha po 
vzdělání.“ Každý se orientoval dle svého 
kompasu, přičemž jsme táhli za jeden 
lodní provaz a dopluli jsme společně až 
sem. Na místo, kde se rozdělíme a jako 
jedinci poplujeme dál.  
Všichni se však určitě zase rádi potkáme 
a povíme si o našich nových objevech a 

zážitcích, které nás na naší cestě životem 
potkají. Vzpomínky z  námořnických let 
naší třídní posádky na základní škole 
nám však nikdy nikam neodplují. 
Chtěli bychom poděkovat všem našim 
vyučujícím, ať už těm, co s  námi pluli 
po dobu čtyř let, tak i těm, kteří nás 
vyučovali jen kratší období. Víme, že to 
měla naše kapitánka s námi občas těžké, 
a doufáme, že na naši historickou plavbu 
bude vždy jen s úsměvem vzpomínat.
Tímto bychom se chtěli se všemi učiteli 
této školy rozloučit a žákům této 
školy popřát alespoň tak pěknou a 
„poklidnou“ plavbu, jakou jsme měli my, 
letošní deváťáci.

Námořníci z 9. C

Hurráá, propluli jsme základní školou!“ 

Hlášky naší třídy a poznámky

„Proč si to tam nepíšeš, Koňadro?“- p. 
uč. Fousová na Jakuba Jaška 

„Já mám nějakou unavenou propisku!“- 
p. uč. Králová při zapisování známek o 
hodině zeměpisu 

„Vždyť on by tě Borczák zašlápnul!“- p. 
uč. Sádlová na Kubu Jaška při řešení 
klučičích nesvárů 

„Jsi nějakej rozevlátej, Michale, vlaješ 
jak prapor!“- p. uč Sádlová na Michala 
Šťástku 

„To mám jako z týdne na tejden 
vymyslet básničku? Nejsem žádnej 

Mozart!“- prvotní reakce Kláry 
Grambličkové na zadanou vlastní 
tvorbu při českém jazyce 

„Pani učitelko, Borczák chce skočit z 
okna!“ „Chudáci ty lidi dole“-odpověď  
p. uč. Trnovské na chlapci upozorněné 
možné hrozící nebezpečí 

„Verčo, máš vlasy jako koště.“ - Kuba 
Hejna  na Verču Ráczovou „A ty zas 
vypadáš jak špatně posekaný trávník.“- 
p. uč. Fousová 
Paní učitelka Hásková vykládá novou 
látku o hodině chemie. Reakce Jakuba 
Hejny: „Jó, a máte důkazy?“ 

„Berete někdo Mladou frontu?“ „Jedině 
starou!“- Petr Pluhař odpovídá na 
otázku p. uč. Fousové

Naše poznámky v ŽK: 

„Oslovil učitele příkazem K NOZE!“ 
- suplující p. uč. Duchoň Jakubovi 
Čermochovi
„Na otázku, kdo má hotové cvičení 
15, mi bylo zodpovězeno NIKDO 
VOLE.“ - opět při suplované hodině 
panem učitelem Duchoněm byla tato 
poznámka zapsána Ondrovi Brožovi
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Loučení
9. C

ROZHOVOR

Rozhovor s paní učitelkou Sádlovou  
a s paní učitelkou Rýparovou.
 
Jaké jste měla pocity, když jste naši třídu začala 
učit poprvé? A jaké pocity máte teď?
P. uč. Sádlová: Jaké jsem měla pocity? To je docela 
dlouhá doba. Určitě, že máme před sebou spoustu 
práce a společných chvil. Za ty čtyři roky si myslím, 
že jsme toho hodně zažili. Někteří noví žáci přišli, 
jiní zase odešli, ale s většinou žáků jsme to zvládli 
společně. Ne vše se vždy dařilo podle představy 
mojí nebo vaší, ale takový je život. Mám radost ze 
všeho, co se nám podařilo, a určitě přichází smutek 
z loučení s lidmi, které mám ráda.
P. uč. Rýparová:    
Dříve: Jéé to jsou ale roztomilá zlatíčka. 
Pak: Šmarjá, to jsou štěkny. Nesmím se nechat, 
nebo mě sežerou! 
Nyní: Tak o čem si dneska pokecáme (a dokonce 
anglicky)! To bude zase příjemná hodina s téměř 
dospělými lidmi.

Čeho si na nás ceníte a čeho naopak ne?
P. uč. Sádlová: Cením si toho, že je vás ve třídě 
hodně, kteří chcete v životě něco dokázat, máte 
smysl pro povinnost, ale na druhé straně nezkazíte 
žádnou legraci, máte smysl pro humor. Jako třída 
působíte dobrým dojmem a mám z toho dobrý 
pocit. Čeho si necením? Mě nic zrovna nenapadá.
P. uč. Rýparová: 
+ samostatnost, pracovitost (u většiny, nedá se 
hovořit o všech)
+ příjemná atmosféra o hodinách, legrace
+ schopnost přijmout argumenty druhých 
přiměřeným a slušným způsobem, vyjádřit svůj 
názor (většina)
- někteří se k sobě nechovají moc hezky a pár 
jedinců není příliš upřímných

Jaká vzpomínka na naši třídu Vám i po našem 
odchodu utkví v hlavě?
P. uč. Sádlová: Vzpomínek bude určitě hodně, ale 
trochu předcházíme dobu, máme před sebou ještě 
dva měsíce. Prožili jsme spolu hodně příjemných 
chvil a budu na ně ráda vzpomínat a určitě se mi 
zasteskne.
P. uč. Rýparová: Vzpomínka na písemku s 
Titanicem. A dobrý pocit z toho, že většina třídy je 
schopna dorozumět se anglicky a nestydí se mluvit.

Ptaly se M. Bučilová a H. Hejduková

Foto: 9. C
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Recenze

Dark Souls III

Duchovní otec série 
Hidetaka Miyazaki 
[Hidetaka Mijazaky] se 
po roční absenci, během 
které pracoval na vývoji 
precizní steampunkové 
mlátičky Bloodborne, 
opět vrací a společně 
s ním i Dark Souls, jak ho 
známe. 
Nejen že třetí díl kombinuje 
populární aspekty dvou 
předchozích, ale také si bere 
příklad ze zmiňovaného 
Bloodborne a celý požitek 
je nejen že svižnější a 
příjemnější jak pro oko, tak 
pocitově, ale také mnohem 
intenzivnější. 
Nikdo neví, zdali se příběh 
odehrává před, po nebo 
mezi prvními dvěma díly. Co 
ale všichni během prvních 
několika chvil ve hře vidíme, 
je symbolicky zdvižený 
prostředníček vývojářů, 
jasně značící, že hardcore 
obtížnost dostala zcela 
nový význam. První dvě hry 
byly proti této více než slabý 
odvar, nebál bych se říci, 
procházka růžovým sadem 

– jsou pryč časy, kdy jste po 
troše tréninku a několika 
návštěvách u psychiatra 
přesně věděli, co a kde si na 
vás hra je schopná připravit. 
Jsou pryč časy, kdy jste čelili, 
sic hrozivým, ale stále vám 
podobným, humanoidním 
bossům. Třetí Temné duše 
vás předhodí stvůrám i 
nestvůrám, díky kterým se 
dá Miyazakiho psychika 
považovat za více než 
„trochu pochroumanou“. 
Grafické zpracování ruku 
v  ruce s  lokacemi vypadá 
božsky a dabing dokonale 
dokresluje příběhy a 
povahu jednotlivých 
postav. Nepřátelé nejsou 
tintítka, na která se stačí 
jen zle podívat, aby se 
rozpadli. Jsou neoblomní 
a každý z  nich je čím dál 
více nebezpečný. Hra už 
nadobro přestala odpouštět 
chyby a dříve či později 
přijde chvíle, kdy vzteky 
rozbijete ovladač, klávesnici 
nebo sourozence. Ale na 
druhou stranu za průchod 
pasáží, kde jste už tolikrát 
natáhli bačkory, dostanete 
nepopsatelný, hřejivý pocit 

sebeuspokojení a na dalších 
dvanáct vteřin si možná 
budete i myslet, že vám hra 
opravdu začíná jít…
Závěrem dodám, že hra 
opravdu není vhodná pro 
nestálé či slabší povahy. 
Těm z nás, kteří se nebojí 
odevzdat se a hrdinně 
vzdorovat výbuchům 
vzteku, se hra odmění 
krásami svého příběhu, 

mistrně zpracovanou 
hudbou, již zmíněným 
dabingem a především 
faktem, že právě my 
jsme dohráli prozatím 
nejsložitější hardcore RPG, 
jaké kdy spatřilo světlo 
světa.

Vladimír Drechsler, 9. C

Hry na PC

Kresba: Vladimír Drechsler, 9.C

Recenzovaná verze: xbox360
Platformy: PC, PS4, XBOX360, XBOXONE
Žánr: akční, dobrodružné

Rise of Tomb Rider je další  
pokračování legendární série Lara 
Croft. Na rozdíl od minulého dílu se 
příběh odehrává na Sibiři a kousek 
v Sýrii. 

Tento díl sice moc novinek nepřinesl, 
ale potěšil hezčí grafikou a technickým 
zpracováním. Opět se pustíme do 
prohledávání kobek a jeskyní. Novinkou 

od minulého dílu je, že musíte hledat 
části zbraní. Opět máte ve svém 
vybavení cepín luk (luky jsou celkem 4), 
pistoli (3), útočnou pušku (4), brokovnici 
(4) a nůž. K  luku máte mnoho řad šípů 
jako otrávený šíp, ohnivý šíp, výbušný 
šíp, šíp s lanem a šplhací šíp. 
Ale teď k  tomu nejdůležitějšímu - 
k  příběhu. Lara se vydává po stopách 
svého otce, který spáchal sebevraždu.
Setkává se s  tzv. prorokem, který získal 
neomezenou moc, a také s vojáky trinity, 
kteří pátrají po božím zdroji.

Hru hodnotím velmi kladně a 
doporučuji si ji koupit.

Jakub Chochol, 7. A

Rise of Tomb Rider

Kresba: Monika Svobodová, 9. C

Kresba: Veronika Vaněčková, 9. C
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Recenze

Unturned

Recenzovaná verze: PC
Dostupné pro: PC
Žánr:  akční, dobrodružné
Výrobce: Smartly Dressed 
Games 

Unturned je 
postapokalyptická hra z 
pohledu první osoby, ale 
je možno změnit pohled i 
do druhé osoby.

Ve hře je nutno sehnat 
výbavu (kupříkladu zbraně, 

oblečení, vozidla, materiály 
a další důležité věci). Hra je 
velmi podobná Minecraft 
nebo DayZ Standalone. 
Ve hře můžete hrát jako 
single player, ale taky je 
možno hrát i s kamarády na 
serverech.
Hra je free to play nebo si 
můžete koupit gold verzi za 
5 euro. Ve free to play verzi 
jsou tři různé mapy, přičemž 
každá je úplně odlišná. 
Podle toho, jakou mapu si 
zvolíte, musíte přizpůsobit 
styl hraní. Hra nabízí i 

tvorbu svých map. Na každé 
mapě jsou odlišné lokace: 
ostrov s  vězením, velká 
města, staveniště. Kromě 
normálně chodících zombie 
můžete potkat i ty plazící 
se, kteří jsou pomalí, ale 
odolnější. Jsou tu i zombie, 
kteří běhají velmi rychle. 
Nejtěžší je zdolat bossy. 
Jsou velmi odolní, ale hráč 
za jejich zdolání dostane 
velikou odměnu. Dále jsou 
ve hře skills (schopnosti), 
které vylepšujete pomocí 
zabíjení zombie. 

Ve hře se střídá den a noc. V 
noci jsou zombie aktivnější 
než ve dne. Někdy je krvavý 
měsíc neboli úplněk, při 
kterém jsou zombie velmi 
silní a není radno si s nimi 
zahrávat. Hra není nijak 
náročná na hardware, takže 
bude fungovat i na slabších 
počítačích. Hru osobně 
mám a velmi mě baví hrát 
ji s kamarády. Doporučuji ji 
lidem, kteří mají silné nervy 
a hodně volného času. 

Ladislav Kraus, 7. C

Hry na PC

Kresba: Michaela Demská, 8. B
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KRKOVICE NA MEDU A ROZMARÝNU  
(6 porcí)

Suroviny: 
Vepřová krkovice 6 plátků, med 4 lžíce, hořčice plnotučná 
4 lžíce, grilovaní koření 2 lžičky, olivový olej 2 lžičky, sůl ½ 
lžičky, rozmarýn 1 svazek

Postup: 
Maso omyjeme, jemně naklepeme. V misce si smícháme 
veškeré suroviny krom rozmarýnu. Maso vložíme do 
uzavíratelné misky a prohněteme s marinádou. Na konec 
volně vložíme rozmarýn. Necháme minimálně přes noc v 
chladničce. Poté vkládáme na rozpálený gril. 
 

MARINOVANÉ ZELENINOVÉ ŠPÍZY  
NA GRILU   
(4 porce)
Suroviny: 
2 červené papriky, 2 zelené papriky, 1 středně velká cuketa, 
3 cibule, 1 lilek

Marináda: 
2 lžíce balzamikového octu, 2 lžíce citrónové šťávy, 6 lžic 
olivového oleje, bazalka, tymián, rozmarýn, 5 stroužků 
česneku, sůl, pepř

Postup: 
Špejle na špízy namočíme do vody alespoň na 60 
minut. Papriku omyjeme a vyřízneme jádřinec, následně 
pokrájíme na kousky (cca 3 x 3 cm). Takto nakrájíme 
i zbylou očištěnou zeleninu. Připravíme marinádu. 
Smícháme olivový olej, ocet a citrónovou šťávu. Do vzniklé 
směsi přidáme nadrobno nasekaný česnek, bylinky a koření 
podle chuti. Nakrájenou zeleninu vložíme do marinády a 
jemně, ale důkladně promícháme. Dáme do ledničky asi na 
1 hodinu. Na špejle střídavě napichujeme kousky zeleniny. 
Špízy grilujeme cca 5-7 minut z každé strany. Podáváme s 
dipem na jogurtové bázi. 

BATMAN COCKTAIL (1 nápoj)

Suroviny a inventář: ( 1 díl – 2cl )Pomerančový džus 6 dílů, 
0,5 lžičky grenadiny nebo kvalitního malinového sirupu, 
kostky ledu, plátek pomeranče, vysoká rovná sklenice 280 
-380 ml, míchátko, slámka

Postup: 
1. Vysokou sklenici téměř naplníme ledem 
2. Nalijeme pomerančový džus 

3. Přidáme grenadinu a 
důkladně promícháme 
4. Zdobíme plátkem 
pomeranče, podáváme s 
míchátkem a slámkou. 

BRONTOSAURUS  
(1 nápoj)

Suroviny a inventář: ( 1 díl – 2cl ) 
3 díly grapefruitového džusu, 3 
díly limonády, ½ dílu limetkové šťávy, 
½ dílu grenadiny, kostky ledu, šejkr, 
slámka, vysoká sklenice 230 -300 ml

Postup: 
1. Šejkr do poloviny naplníme ledem 
2. Nalijeme limetkovou šťávu, 
grapefruitový džus a grenadinu 
3. Důkladně protřeseme a naléváme přes sítko do vysoké 
sklenice téměř naplněné ledem 
4. Dolijeme limonádou a zdobíme výhonkem celeru 
5. Podáváme se slámkou. 
 

MICKEY MOUSE (1 nápoj)

Suroviny a inventář: ( 1 díl – 2cl ) 
5 dílů chlazené coly, 1 díl šlehačky, 1 kopeček vanilkové 
zmrzliny, 2 ks višně, strouhaná čokoláda, vysoká sklenice 
280 -380 ml, slámka, dlouhá lžíce

Postup: 
1. Colu nalijeme do vysoké sklenice a přidáme kopeček 
zmrzliny 
2. Nahoru stříkneme šlehačku a ozdobíme dvěma višněmi 
3. Posypeme strouhanou čokoládou 
4. Podáváme se slámkou s dlouhou koktejlovou lžící.

                                                                                  Autor receptů,  
Jan Liška, učitel

Kresba: Iveta Smetanová, 7. A

Kresba: Natálie Bláhová, 7. A
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Recepty Jana Lišky



Dobrá práce, sběrači !!! Poslední auto 
bylo papírem tak přeplněné, že jsme ani 
nezvládli uklidit školní kumbálek. Pan 
řidič lomil rukama a prosil: „Už dost!“ 
Možná bychom ho mohli trochu pozlobit 
a následující sběrovou akci ho přimět 
přijet dvakrát. Nebo třikrát? Příští sběr 
papíru, tedy první kolo dalšího ročníku 
soutěže, bude 29. 6. 2016. Nastřádané 
kilogramy se vám převedou do vašich 
budoucích tříd pro školní rok 2016/17. 
Tak do toho! Nevyhazujte staré sešity a 
výkresy a udělejte si náskok na příští rok.
Odměny ve formě finančního příspěvku 
na školní exkurzi si vyzvednou vaši třídní 
na začátku měsíce června. Třídy, které se 
zúčastnily rovněž sběru elektroodpadu a 
hliníkových plechovek, můžou očekávat 
zajímavou prémii!
Pozor: opět sbíráme hliník (plechovky 
od nápojů, grilovací misky a silnostěnný 
hliník, jako jsou součástky do motorů a 
staré nádobí) Nesbírejte alobal a víčka 
od jogurtů!
Pokračovat budeme i ve sběru 
elektroodpadů (září 2016). V loňském 
školním roce byli odměněni pouze 
ti nejlepší jednotlivci (dostali USB na 
referáty do školy), ale od posledního 
sběru bude hodnocena opět nejlepší 
třída. Nejžádanější jsou staré počítače, 
mobily a baterie. Tak přes prázdniny 
pilně střádejte vyřazené elektro, ať se 
vaše šance na výhru zvýší.

Hana Rýparová, učitelka
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Různé

Vyhlášení velké papírové soutěže  
za červen 2015 až duben 2016

Smolař
Nicol Vesecká, 6. C

Dobrý den,
já jsem pan Smolař.

Mám mnohem víc smůly
než bezruký kovář. 

Je mi 31 let
a pořád nemám lásku.

Možná mají rády jen bohaté,
proto si jdu koupit sazku.

 

Tak si koupím sazku,
abych byl bohatý a poznal svou lásku.

Místo toho 85 lidí vyhraje
a opět jen pan Smolař prohraje.

 

Když jsou u nás nějaká miminka,
jsem tu vždy já,

kdo hlídá
a chová se jako maminka.

 

Vždy v létě na chatě
mám také velkou smůlu.

Skáču skáču na trampolíně
a skončím ve včelím úlu.

 

Teď co vám povím
je mé další neštěstí.

Každé úterý
mám dvě boule od kleští.

 

Mám jediné štěstí,
svou rodinu.

Dojedu za nimi domů
a jsem s nimi jen hodinu.

 

Pak zase musím odjet,
někdy kvůli hádce,

ale hlavně musím do práce.
 

Víte, co je ještě smůla?
Když vám při večeři
vletí do pusy můra.

 

Mne pana Smolaře
štěstí nikdy nepotká.

S tím už nic neudělám,
to už je tutovka.

Kresba: Adéla Lukoviczová, 9. C

Velká papírová soutěž
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Sport

Po nepříliš povedeném podzimu se 
opět rozběhly sportovní soutěže. Od 
března do června se uskuteční soutěže 
ve vybíjené, basketbalu, fotbalu a 
atletice napříč všemi kategorii. Tzn. od 
našich nejmenších až po deváťáky.

1) BASKETBAL

V žádném z turnajů jsme vyloženě 
nepropadli. Bohužel však ani neoslnili. 
Na první místo a tím i na postup 
mezi 3 nejlepší školy jsme v žádné z 
kategorií nedosáhli. Většinou končíme 
s vyrovnanou bilancí výher a porážek 
někde uprostřed skupiny.

2) VYBÍJENÁ

Hraje se na prvním stupni. Buď jako čistě 
dívčí turnaj nebo jako turnaj otevřený, ve 
kterém mohou vedle chlapců startovat 
i odvážné dívky. Hodnocení by mohlo 
být stejné jako v případě basketbalu. I 
přes velké nasazení a odhodlání všech 
zúčastněných jsme se do finálových klání 
neprobojovali. V některých případech 
jsme se však hodně přiblížili. Ale kousek 
vždy chyběl.

3) FOTBAL

Hráči a hráčky prvního stupně hrají 
celostátní turnaj McDonald´s cup. V 
nejmladší kategorii (1. až 3. ročník) 
se nám příliš nevedlo a vypadli jsme v 

základní skupině. Lépe se dařilo páťákům. 
Ve čtyřčlenné skupině neprohráli ani 
jeden zápas a z prvního místa postoupili 
do okresního finále mezi 9 nejlepších 
týmů našeho okresu. Tam už na své 
soupeře vesměs ze sportovních tříd 
nestačili. Ale i postup byl pro nás 
úspěchem. Základem týmu byli kluci 
hrající za Spartak Příbram.

4) ATLETIKA

Královna sportů je pro nás v posledních 
letech tou největší zbraní. Do školní 
sportovní ligy nám obvykle přináší 
hodně bodů. Doufejme, že tomu 
tak bude i letos. Zatím se konaly 
závody ve čtyřboji. A úvod to 
byl povedený. Děvčata těsně 
prohrála pouze ze ZŠ Březové 
Hory a skončila tak na krásném 
druhém místě. Chlapci byli 
čtvrtí. Reprezentovali nás žáci a 
žákyně osmých a devátých ročníků. 
V květnu a červnu se bude konat 
ještě tradiční Pohár rozhlasu ve dvou 
různých kategoriích pro druhostupňové 
a závody v atletické všestrannosti pro 
děti z prvního stupně. I zde nás budou 
reprezentovat žáci, kteří mají výkonnost 
na to, aby dosáhli na krásná umístění 
a posunuli naší školu v žebříčku školní 
sportovní ligy co nejvýše. Úspěchem by 
bylo 5. místo. Chybí nám na něj kousek. 
Držme tedy palce.

Jan Jendruščák, učitel

„Královna sportů je pro nás v posledních letech tou největší zbraní.“

Sportovní výsledkový servis
Kresba: Kristýna Kubátová, 9. C

Kresba: Anežka Rozálie Petriláková, 8. A



Po ulici jde muž a proti němu mladá žena.
„Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se mi, že jste otcem 
jednoho z mých dětí.“
„Cože?“ zděsí se muž.
„Jo, já jsem vám zapomněla říci, že jsem učitelka.“

„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky, 
jako nějaký analfabet?“
„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk můžemít 
takového syna, jako jsi ty!“

„Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře 
neporozuměl otázce, kterou ti pan učitel položil.“
„Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou 
odpověď.“

Na základní škole povídá smutně Adélka svému klukovi: 
„Lukáši, moje rodiče mi zakázali s tebou chodit.“ 
„To nevadí. Najdu si jinou.“

„Žáci, přál bych si, abyste mi věnovali trochu pozornosti.“
„Věnujeme jí tak málo, jak jen umíme!“

Život studentů na vysoké škole.
První: „Kolik je hodin?“
Druhý: „Středa.“
První: „A zimní nebo letní semestr?“

Dva tatínci se sejdou před školou. „Hele Pepo, vyřešil jsi 
za kluka ten včerejší úkol z matematiky?“ „Tak dalo mi to 
zabrat, ale nakonec jo, proč?“ „No nemohl bych si to od 
tebe opsat?“

Jolana Petáková, 9. A

Přijde ježek za hadem a povídá: „Hade, sorry, že jsem se ti 
posmíval, že nemáš nohy.“
Had: „No jasně, to ti tak věřím.“
Ježek: „Ne, opravdu se ti omlouvám.“
Had: „No tak dobře.“
Ježek: „Tak ruku na to.“

Tři netopýři visí na šňůře hlavou dolů.
Jeden náhle zvedne hlavou vzhůru.
„Co se mu stalo?“
„Nevím, asi omdlel.“

Pepíček ráno v pokojíčku brečí a maminka za ním přijde a 
ptá se Pepíčka: „Pročpak pláčeš?“ A Pepíček odpoví: „Zdálo 
se mi, že nám shořela škola.“ Maminka na to: „Vždyť to byl 
jen sen.“ Pepíček říká: „Proč si myslíš, že brečím?“

„Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!“ „Já 
také, ale šestky nemáme!“

Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho:
„Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?“
„Vím, pojďte, já vám to ukážu.“
Když vyjdou společně až do dvacátého patra, chlapeček 
ukáže na dveře a povídá:
„No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete 
mluvit, tak sedí na lavičce před domem.“

Převzato z: http://evtipy.cz/index.php?main=vtipy&kategorie=31
Eliška Bálková, 6.C

Zábava
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Vtipy a sudoku

Tereza Říčařová, 9. B
Kresba: Anežka Rozálie Petriláková, 8. A
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Kresba: Nela Mezerová,  8. A

Bára Placatková, 9. A

Křížovka a sudoku

Simona Černohorská,  7. B



Autorka: Viktorie Křížová, 7. A


