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„Diamanty jsou věčné, ne? Vydrží navěky. Přesně jako je vzpomínka na nás.“

NĚCO MÁLO O NÁS
Zdarec! Rádi bychom vám něco málo napsali o naší třídě. Prošli jsme si mnohými
změnami učitelů i žáků, ale přesto jsme skvělá parta. Pojďme si něco říct o nás:
1.
Míra je jedlík naší třídy. Má rád fotbal a rád si dělá z ostatních srandu.
Nesnáší, když ho někdo hladí.
2.
Vendy je velká nešika, takové naše nemehlo. Ráda sportuje a pomáhá ostatním.
Nemá ráda růžovou barvu.
3.
Honzík (Kozel) je něco jako medvídek. Rád se tulí a směje se. Umí se také hodně
červenat, bacha na to, holky.
4.
Honzík (Koci) neboli náš třídní stožár. Je to někdy pořádný nervák, ale je to
super kamarád. Je to velký milovník koček.
5.
Sabča, třídní blondýnka. Nejmenší člen naší třídy. Umí si udělat srandu ze sebe
i ostatních a to už vede k...
6.
Vali (neboli jak si ráda nechá říkat, Valentýnka). Ironická a vtipná. Miluje
růžovou barvu, naopak nesnáší učení. Je ráda, že projde. :D
7.
Michal je třídní frajírek. Nejraději si geluje ofinku. Rád se směje a jí. Nosí asi
5 svačin.
8.
Domča se vždy „zažere“ do knížek. Rád hraje počítačové hry a nejraději by
nechal vyhodit školu do vzduchu, vtipálek jeden.
9.
Láďa dělá našeho šaška. Jeho smích je vtipnější než jeho vtipy. Umí naštvat
učitele, ale je přátelský.
10.
Pan Pí, nejstylovější učitel na škole. Auta jsou prostě jeho. Rád si z nás dělá
srandičky. Ani auta však nemá tak rád jako nás.

POZNEJ SVÉHO UČITELE
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HOROSKOP

1.třída

3.třída

Čeká vás dlouhá cesta, Čeká vás spousta akcí,
na kterou vás skvěle kde se seznámíte s
uvedla 9. třída. Budete novými lidmi. Nebojte
čelit překážkám, ale vy se s nimi mluvit, možná
to nevzdáte. Občas se se s někým spřátelíte.
bude zdát, že se nic Buďte pořád sami sebou
nedaří. Musíte si však a neměňte se kvůli
jen uvědomit, že tu pro ostatním.
vás vždy někdo bude.
2.třída

4.třída

Něco, co jste si vždy
I vás čeká hodně
přáli, se splní, jen tomu překvapení, na která se
budete muset trochu
vyplatí čekat. V té době
pomoci. Nepromeškejte buďte trpěliví, i když to
příležitost. Snaha je vaše bude složité. Společně
silná stránka, tak se jí jste silní, važte si jeden
držte.
druhého.

5.třída

7.třída

Když se budete dobře
Budete se muset
dívat kolem sebe, možná
vyrovnat se spoustou
uvidíte něco, co vám
změn. Věřte, že všechny odpoví na vaše otázky.
nejsou tak špatné, jak si
Současné vlivy vás činí
myslíte. Máte mezi
trochu pohodlnějšími,
sebou silný kolektiv, a nejraději byste se někam
tak se navzájem
ztratili na delší
podpoříte.
dovolenou.
6.třída
Vaši velkou změnu jste
zvládli na jedničku, je
třeba se dále držet a
nevzdávat. Dost jste se
snažili, teď je třeba si
trochu odpočinout.

8.třída
Možná si myslíte, že
rady, které vám dávají
vaši rodiče, jsou
zbytečné. Jednou je však
neposlechnete a vymstí
se vám to.

ROZHOVOR S UČITELI
Pan učitel Petr Brandtner
Vaše oblíbené jídlo: jahodové ovocné knedlíky
Váš oblíbený nápoj: proteinový
Váš vzor: Bode Miller
Do jaké země byste se chtěl podívat: Nový Zéland
Čím jste chtěl být, když jste byl malý: pilot F1
Vaše znamení zvěrokruhu: beran
Pan učitel Ladislav Kořan
Vaše oblíbené jídlo: svíčková
Váš oblíbený nápoj: zelený čaj
Váš vzor: A. W. Watts
Do jaké země byste se chtěl podívat: Čína
Čím jste chtěl být, když jste byl malý: učitel
Vaše znamení zvěrokruhu: beran
Pan učitel Bedřich Mikl
Vaše oblíbené jídlo: jsem závislý na jídle a chutná mi téměř všechno, ale nejradši
mám steaky
Váš oblíbený nápoj: mléko, kola a minerální voda
Váš vzor: moje rodiče, odcestovali do cizí země bez znalostí jazyka a vybudovali si
nový život
Do jaké země byste se chtěl podívat: chtěl bych vidět pyramidy v Egyptě, ale
momentálně je to velice riskantní
Čím jste chtěl být, když jste byl malý: fotografem, a to se mi splnilo
Vaše znamení zvěrokruhu: rak
Paní učitelka Lenka Králová
Vaše oblíbené jídlo: těstoviny se špenátem, kuřecím masem, smetanou a česnekem
Váš oblíbený nápoj: vídeňská káva
Váš vzor: J. A. Komenský
Do jaké země byste se chtěla podívat: do České republiky
Čím jste chtěli být, když jste byli malí: učitelkou
Vaše znamení zvěrokruhu: blíženci
Paní učitelka Alena Kubcová
Vaše oblíbené jídlo: steak a čokoláda!
Váš oblíbený nápoj: voda, víno a káva
Do jaké země byste se chtěla podívat: Egypt
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: učitelka
Vaše znamení zvěrokruhu: panna

Paní učitelka Jitka Kabourková
Vaše oblíbené jídlo: knedlíky
Váš oblíbený nápoj: voda
Váš vzor: rodiče
Do jaké země byste se chtěla podívat: do Ameriky
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: prodavačka v hračkárně
Vaše znamení zvěrokruhu: kozoroh
Paní učitelka Ywonne Hubičková
Vaše oblíbené jídlo: čokoláda
Váš oblíbený nápoj: kofola
Váš vzor: J. A. Komenský – pochopitelně 
Do jaké země byste se chtěla podívat: Řecko, Indie
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: někým úžasným – povedlo se? 
Vaše znamení zvěrokruhu: střelec (i podle jména Ywonne = bojovnice s tisovým
lukem)
Paní učitelka Jaroslava Neumannová
Vaše oblíbené jídlo: vepřová panenka + šťouchané brambory, čokoláda
Váš oblíbený nápoj: medovina
Váš vzor: nemám
Do jaké země byste se chtěla podívat: je jich více
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: učitelka v MŠ
Vaše znamení zvěrokruhu: blíženci
Paní učitelka Milada Radostová
Vaše oblíbené jídlo: řízek, špagety
Váš oblíbený nápoj: coca-cola
Váš vzor: můj vlastní otec
Do jaké země byste se chtěla podívat: USA
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: učitelkou
Vaše znamení zvěrokruhu: býk
Paní učitelka Jindra Prokopcová
Vaše oblíbené jídlo: mám ráda sladká jídla
Váš oblíbený nápoj: bublinky ze sodastreamu
Váš vzor: starší moudří a skromní lidé
Do jaké země byste se chtěla podívat: Korsika
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: kosmetičkou a prodavačkou
Vaše znamení zvěrokruhu: panna

Paní učitelka Drahoslava Hauserová
Vaše oblíbené jídlo: masooo - jakkoli!
Váš oblíbený nápoj: káva
Váš vzor: ze spousty lidí kousek
Do jaké země byste se chtěla podívat: Norsko
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: zpěvačka
Vaše znamení zvěrokruhu: váha
Paní ředitelka Markéta Bajerová
Vaše oblíbené jídlo: hovězí steak
Váš oblíbený nápoj: káva
Váš vzor: praotec Čech
Do jaké země byste se chtěla podívat: Papua – Nová Guinea
Čím jste chtěla být, když jste byla malá: kosmonautka
Vaše znamení zvěrokruhu: vodnář

UČITELÉ O ŠKOLE
Zeptali jsme se učitelů na tři jednoduché otázky ohledně jejich určitě výborné
práce snů. Některé odpovědi byly opravdu zajímavé. U některých jsme se zasmáli, a
tak doufáme, že se Vám odpovědi budou líbit.

Jméno

Jak dlouho tu učíte?

Líbí se Vám tady?

Co byste tu změnili?

Petr Brandtner

Od dostudování

Líbí

Výuka jen od pondělí
do čtvrtka

Ladislav Kořan

15 let

Spokojen

Nic

Bedřich Mikl

8 měsíců

Velice se mi zde líbí

Markéta Bajerová

6 let

Velmi

Po prvním zvonění by
měly být žáci ve třídě
a připravovat se na
hodinu.
Šatny

Drahoslava
Hauserová

4 roky

Moooc!

Jaroslava
Neumannová

3 roky

Docela ano

Zmodernizovala bych
vybavení a zařízení
tříd a chodeb.
Některé žáky

Milada Radostová

11 let

Hodně

Nic

Jitka Kabourková

33 let

Líbí, jinak bych učila
jinde

Některé
nepřizpůsobivé žáky

Lenka Králová

9 let

Jsem spokojena

Netřeba nic měnit

Ywonne Hubičková

První rok

Jindra Prokopcová

Druhý rok, předtím 4
roky asistent
pedagoga

Moc

Alena Kubcová

20 let



OK 

Některé děti
k lepšímu a
moudřejšímu
Nevím, ale zlepšovat
je stále co, jak na
straně žáků, tak i
učitelů
X

CO VÍTE O ŠKOLE?

1) Kolik žáků je v naší škole?
a) 122
b) 141
c) 138
2) Kolik učeben se nachází na druhém stupni?
a) 5
b) 6
c) 7
3) Jak se jmenuje ředitel školy?
a) Mgr. Jaroslava Neumannová
b) Mgr. Markéta Bajerová
c) Ing. Ladislav Kořan
4) Kolik počítačů se nachází v počítačové učebně?
a) 15
b) 16
c) 17
5) Kdo byl Jan Ámos Komenský?
a) Malíř
b) Chemik
c) Filosof a učitel
6) Kolik učitelů učí na naší škole?
a) 11
b) 12
c) 13

správné řešení: 1)b 2)c 3)b 4)c 5)c 6) b

TAJENKA PRO MALÉ I VELKÉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Má to každý v hlavě
2. Rozveseluje krále
3. Vánoční pokrm k večeři
4. Svití nám na cestu
5. Plod jehličnanu
6. Roční období „brrrrr“
7. Pohádková včelka
8. Mají číslo 150
9. Nejlepší noční přítel
10. Hlavní město Itálie
11. Město s nejstarším kamenným mostem v ČR

SPOJOVAČKA A BLUDIŠTĚ

VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ

1. Co jde dovnitř suché a ven vlhké?
2. Co je nejnesmyslnější bitka?
3. Kdo vymyslel triatlon?
4. Proč má datel zobák?
5. Co zastaví padání vlasů?
6. Nejí to, nepije to, a přesto to roste. Co je to?
7. Má to 50 očí a 1 zub. Co je to?
8. Co je to? Je to hnědé, uvnitř vlhké, na povrchu chlupaté?
9. Co je to? Má to čtyři kola a spoustu much.
10. Co je to, když má tričko dvě díry vpředu a tři vzadu?
11. Jak se říká třem kravám v horké lázni?
12. Je to žluté a nejde to přehodit přes plot, co je to?
13. Jsou to dva vrchy a mezi nimi továrna na výbuchy, co je to?
14. Je to malé stříbrné a létá to, co je to?

Porovnejte s našimi odpověďmi 
1. Sáček od čaje, potápěč, auto z myčky
2. Když se dva holohlaví perou o hřeben, rozzlobit Chucka Norrise
3. Zloděj: Na koupaliště pěšky a zpátky na kole.
4. Aby si nerozmlátil hlavu, protože je to pták.
5. Podlaha
6. Ceny, vlasy
7. Domov důchodců, tchýně
8. Kiwi
9. Popelářský vůz, auto pana učitele
10. Hadr, roztrhané tričko
11. Guláš
12. Bagr, Vietnamec
13. Zadek
14. Komár v brnění

VTIPY SE ŠKOLNÍ TEMATIKOU

Učitel píše domů vzkaz: „Žák smrdí, umýt!“
Po nějakém čase dostane odpověď: „Nečuchat, učit!“
Učitel na hodině počtů se ptá:
„Kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a v pravé ruce osm pomerančů, co bych měl?“
Pepíček se hned hlásí:
„Velké ruce!“

„Lukáši, co udělal Karel IV., když nastoupil po svém otci na trůn?“
„No první věc, že se posadil.“

„Víte, jak říkají učitelé opisování?
Rovnou za 5, ale my tomu říkáme týmová práce.“

„Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?“
„Otázka ne, pane profesore, ale odpověď.“

„Proč pláčeš, chlapečku?“
„….naše paní ředitelka uklouzla na náledí a upadla .“
„Tak už neplač, to přece není nic tak strašného.“
„Jo není! Všichni kluci to viděli, jen já ne.“

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, v jedné ruce mám osm lahví vína a v druhé taky, co tedy mám?“
Pepíček odpoví: „Problémy s pitím, paní učitelko.“

Maminka: „Jak se Ti líbil první den ve škole?“ Dcera: „Co, první? To tam budu muset jít znovu?“

„Paní učitelko, ta tabule je cítit rumem,“ říká žák, který je u tabule.
Paní učitelka udělá dva kroky dozadu a zeptá se: „ A teď?“

Přijde Pepíček ze školy a v žákovské knížce má: „Prosím 5Kč na Vietnam.“ Odpověď: „Syn zlobí, nikam
nepojede.“

Rozhovor učitele a žáka: „Proč jsi přišel pozdě do školy?“
„Protože jsem vyšel pozdě z domu.“
„A proč jsi nepřišel dřív?“
„Protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív.“

LOGICKY MYSLÍME

NAJDI 6 ROZDÍLŮ

ZÁVĚR
I my jsme těch 9 let přežili a vy to dáte také! Vaše 9. třída (2009 – 2018).

Úloha má v dané polorovině jedno řešení – matematika.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: TĚŠTE SE NA 2. STUPEŇ. TYPICKÁ PÍSEMKA PANA UČITELE KOŘANA.

