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Je to tady! Konečně jste se dočkali.  

9.C si pro vás připravila časopis. 

 

Zde se dozvíte:  

• Nejčastější choroby žáků 

• Jak se kdo obléká 

• Jak u ostatních vypadají Vánoce 

• Co si o vás myslí tělocvikáři 

• A mnoho dalších drbů! 

 

 

 

 

 

Ano, takto jsme my vypadali v první třídě 
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Nejčastější choroby, kterými trpí 

žáci základní školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Chronická porucha vnímání 
- Projevuje se sněním o zajímavějších věcech 

uprostřed hodiny, nejčastěji při velmi zajímavém 

výkladu velmi zajímavého učitele. 

- Trpí jí žáci s nechutí k danému předmětu. 

- Dá se léčit buď gumičkou na ruce, kterou se žák 

bude práskat, nebo kamarádem v lavici, který do 

dotyčného bude pořád šťouchat, aby byl ve střehu. 

 

Náhlá debilita 

- Projevuje se náhlým zvednutím ze židle a 

následném běhání po třídě, často je doprovázena 

křikem nebo hůře, jódlováním. V nejhorších 

případech dokonce házením svačiny po 

spolužácích (nejčastěji rajčat). 

- Spouští ji zvonek na začátku hodiny a také ji na 

konci hodiny ukončuje. 

- Trpět jí může každý, tato nemoc si nevybírá, je 

velice nakažlivá a neléčitelná! Proto se držte dál od 

lidí postižených debilitou! 

- Náhlá debilita je největší problém školních lékařů, 

protože je tak snadno nakažlivá a přitom 

neléčitelná. 9 z 10 učitelů odhaduje, že za pouhých 

pět let jí bude trpět téměř 90% všech žáků, oproti 

dnešním 35%. To už se naštěstí 9.C netýká. 

Syndrom ŠPRT 
Šikovný 

Přesto 

Retardovaný 

Troubelín 

- Projevuje se nekontrolovatelnou  

potřebou správně odpovídat na  

každou otázku, kterou učitel položí.  

Zpravidla při náhlém tichu po zaznění zmíněné 

otázky. 

- Trpí jí žáci, kteří jsou rodiči vedeni k úspěchu 

- Tato choroba je mezi učiteli velmi oblíbená, ale 

bohužel pro ně je velice vzácná. 

- Žák trpící ŠPRTem v kolektivu není moc oblíbený 

a často se po něm hází shnilá rajčata. 

- Dá se léčit roubíkem v puse. 

Simulantice 
- Projevuje se zpravidla jednodenními příznaky 

určité těžké nemoci, často při nějaké důležité 

písemce. 

- Trpí jí nejčastěji žáci, kteří se na zmiňovanou 

písemku neučili. 

- Léčí se chytrým kamarádem v lavici, či velmi 

dobře propracovanou a ještě lépe schovanou 

„pomůckou k písemce“ 

Neschopnost dělání 

domácích úkolů 

- Projevuje se nekontrolovatelnou potřebou dělat 

jakoukoliv jinou povinnost než domácí úkol, ať už je 

to sebemenší blbost. Nejhorší je v den před 

termínem odevzdání úkolu. 

- Nejpravděpodobněji se projeví v případě velkého 

dostatku domácích úkolů. 

- Trpí jí žáci upřednostňující vlastní život před 

jedničkou 

- Na tuto nemoc ještě nebyl vynalezen lék, ale 

vrchní školní lékaři na něm už několik let pracují a 

dělají pokroky neuvěřitelnou rychlostí.  

Vytvořili: Natálie Jelínková, Alice Hejtmánková, Zoe Jabůrková, Kristína Bradáčová 
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Vytvořil: Franta Smejkal 

 

Vytvořili: Eliška Losová, Zuzana Hladíková 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

    
                   

                                  

                                

                        

                              

                  

1. rodiče Ježíška jsou Marie a …..... 

2. ke kaprovi na večeři se jí …..  
3. na stole by neměl chybět ….... 

4. před rozbalením dárků se zpívají ….... 

5. do peněženky se dávají …....  

O Z D O B A S M C B J D K S 

P R A N D Ě L V G M E L X N 

Y A K V O CH X S V Í Č K A Ě 

D Á R E K W E I Q L O X F H 

K X B N H V L O Č K A R CH U 

D K H J X U N Z X M W U X L 

F A Q Z V O N K Y J D B P Á 

N P E X S T R O M E Č E K K 

L R G D N R U K A V I C E L 

Křížovka 

• Anděl  

• Dárek  

• Kapr  

• Ozdoba  

• Rukavice  

 

 

• Sněhulák 

• Stromeček 

• Svíčka 

• Vločka 

• Zvonky 

 

 

Najdi 10 slov: 

 

Osmisměrka 
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Vytvořili: Tomáš Nováček, Honza Krupička, Filip Melichar, Radim Osoba 

 

 

Rozhovor s učiteli tělocviku  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nejoblíbenější 
třída 

Nejoblíbenější 
sport 

Věříte 
v lásku na 
první 
pohled? 

Hrajete 
PC hry? 
Jaké? 

Co si 
přejete 
k Vánocům
?  

Nejoblíbenější 
kolega/kolegyně 

Pelán 7.B Fotbal  Ano  CSGO Klid  Liška 

Liška 7.D Florbal  Ano CSGO a 
World of 
Tanks 

Klid, 
červené 
propisky 

Pelán 

Adamec Všechny  Hokej  Ano  League of 
Legends 

Nové lyže  Velebová 

Malcová 6.A Lyžování Ano  Žádné  Nové lyže  Bílková 

Pelánková Všechny  Basketbal Ano Žádné  Zdraví, 
štěstí a mír  

Polachová 

Velebová 7.A Volejbal  Ano  Žádné  Svatý pokoj 

     

Všichni 
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Inzerát:  

Hledá se Ježíšek! 

Kvůli přeplněním obchodům a nedostatku zboží hrozí, že letos nepřijde! 

Nemá na něj někdo číslo? 

 

Vytvořili: Eliška Losová, Zuzana Hladíková 

       Vtipy 

• Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. 

Umřel smíchy. 

• ,,Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Pepíček maminku. ,,Nic si 

nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“ 

• Pepíček stojí u stromečku a raduje se z dárků: ,,A maminko, všechny tyhle 

dárky jsou od Ježíška?“ ,,Přesně tak, Pepíčku,“ usměje se maminka. ,,Aha, 

takže vy jste se na mě letos zase vykašlali.“ 

• ,,Koupím ti, mami, k Vánocům nějakou hezkou čajovou konvici.“ ,,Ale já už 

jednu mám, Pepíčku.“ ,,Už ne.“ 

• ,,Letos jsem celé Vánoce prožil v bílém,“ chlubí se kamarád druhému. ,,To 

jsi byl na horách?“ ,,Ne, ale v sádře!“ 

• ,,Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?“ ptá se Pepík táty. ,,Ale 

samozřejmě, co tě to napadlo?“ ,,No, že celej den stojí nějakej chlápek u 

domovních dveří a chce třetí splátku.“ 

• O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: ,,Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“ 

Za chvíli přijde Pepíček a říká: ,,A svíčky taky?“ 

 

 

  

Kdo je to Ježíšek? 

To je tvrdý oříšek… 

Takže se veverky ptej,  

ta je na oříšky nej. 

Ať ti kapr nezaskočí 

a zpod stromu nevyskočí  

žádná divá zvěř, 

přeju ti – to mi věř! 

Vánoční básničky 
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Vytvořili: Karolína Dofková, Ludmila Pospíšilová 

 

 

 

 

  

Oversize nebo obtáhlé oblečení? 77% oversize 23% obtáhlé 

Sukně nebo kalhoty? 88% kalhoty 12% sukně 

Sukně nebo šaty? 88% šaty 12% sukně 

Skinny nebo baggy džíny? 61% skinny 39% baggy 

Značkové nebo neznačkové 
oblečení? 

77% značkové 23% neznačkové 

Nejoblíbenější značka oblečení? 72% nike 28% adidas 

Oblíbená barva oblečení? 81% černá 19% modrá 

Nejoblíbenější typ bot? 100% tenisky  

Oblíbený obchod bot nebo 
oblečení? 

80% newyorker 20% Bershka 

Nejoblíbenější značka bot? 72% nike 28% adidas 

Módní policie 

• Nejlépe oblékaná holka – Karolína Dofková 

• Nejlépe oblékaný kluk – Ondra Malý 

• Zvláštně oblékaný učitel – Mgr. Holánek Pavel 

• Zvláštně oblékaná učitelka – Mgr. Bártová Veronika 

 Význam barev, které nosíte 

Černá barva nás ochraňuje. Symbolizuje konec, ale také začátek. Vytváří dojem formálnosti a často je barvou 

autority a moci. Může představovat i naše pozitivní stránky, které se bojíme ukázat a rozvinout. Reprezentuje 

obrácení se k sobě samému, může dát zrod nové kapitole našeho života. 

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti. Chrání 

a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí 

a tvořivost. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu či získat inspiraci. 

Modrá barva má uklidňující a tišící efekt, přináší mír, spokojenost, symbolizuje něhu, věrnost a důvěru. Podporuje 

intuici a přirozenou autoritu. Modrá barva také léčí, ulevuje při bolestech hlavy či migrénách, při unavených očích. 

Snižuje krevní tlak, zpomaluje puls i dechovou frekvenci. Je spjata s krkem a se schopností sebevyjádření ve všech 

oblastech. Je barvou odpovědnosti, soucitu a také nekonečna. Na základě odstínů této barvy, můžeme rozlišovat 

vlastnosti: bleděmodrá rozvíjí představivost, tmavomodrá sny. Propojuje srdce a rozum. 
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Žáci vs. Distanční výuka 

Zeptali jsme se žáků 5. až 8. ročníků. Jaký je jejich názor na různé prvky distanční výuky. Tohle jsme objevili! 

 

Zjistili jsme, že polovina žáků těchto ročníků by raději měla zpátky distanční výuku. A polovina je spokojena 

s prezenční 

 

Ze 44 žáků pouze 13 bylo opravdu vzorných a nehrálo žádné hry. Ostatní hráli nejčastěji Minecraft a zbytek 

například Fortnite, Rocket league, Red ball atd. 

 

Dále jsme se zeptali na učitele, konkrétně kteří toho chtěli 

nejvíc (zápisů, učení atd.). Vyhrála to paní učitelka 

Pelánková s 8 hlasy, dalším tyranem je paní Velebová 

s 6 hlasy a na třetím společném místě se umístili pan učitel 

Pelán a paní E. Čermáková. 

Na druhé straně učitel s nejmenším očekáváním (a s 

8 hlasy) byl pan Liška, dále se na druhém místě s 6 hlasy 

umístil pan Holánek a paní Knoflíčková a po nich 

s 3 hlasy paní učitelka Vlčková 

 

Většina žáků se při distanční výuce nenaučila tolik, jako 

normálně, vlastně většina z nich nám odpovědělo buď že se naučili jen něco, nebo dokonce skoro nic. 

 

Dále jsme vyzkoumali, že hodně žákům nikdo ze školy nechyběl, naštěstí jsou tu i tací, kteří mají svoje 

spolužáky rádi. Některým z nich se stýskalo i po učitelích. Hlavně po panu učiteli Liškovi a také paní učitelce 

Vlčkové. 

 

Komediální vsuvka: 

Víš kdo je největší roznašeč covidu? – Přece Ježíšek, navštíví miliardy domácností za jednu noc!?! 

Konec komediální vsuvky 

 

Distanční výuka na programu Teams nebyla úplně bezchybná. Některým se šíleně sekaly a někomu se snad 

ani nenačetly. Spoustě lidí se to však seklo jen občas. Ale pozor, máme tu i ty, kterým se to nesekalo vůbec, 

ba dokonce i NASA počítače. 

 

Někteří distanční výuku vůbec nezvládali, jiní to sfoukli 

levou zadní. Drtivá většina nám však odpověděla, že to 

celkem zmákli, ale bylo místo pro zlepšení. Nikdo nám 

neodpověděl, že by potřeboval pomoc, takže je to dobrý. 

 

Nakonec jsme se zeptali co nejdebilnějšího žáci při 

distančních hodinách dělali. Většina řekla, že často spali, 

vařili, uklízeli, nebo se sprchovali. Byli zde ale i takové 

perličky, jako skákání na pogu, dělání stojek, hraní si 

s panenkami, ježdění na kolečkových bruslích, skákání na 

pohovce nebo pletení. 
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Po rozhovorech se žáky jsme si odchytli pár učitelů, všichni měli vesměs stejný názor. 

A to ten, že prezenční výuka je lepší.  

Například pan Holánek se prý při distanční výuce cítil osamělý, zvláště kvůli špatné 

komunikaci se žáky. Dalo to prý zabrat, ale je rád za zkušenost s chystáním materiálů, 

které používá i v prezenční výuce. 

Paní učitelka Čermáková říkala, že má z distanční výuky smíšené pocity, ale je velmi 

ráda, že jsme zpět ve škole. Podobně jako pan učitel Holánek měla problém 

s komunikací a když nikdo neodpovídal, tak si myslela „co tam asi zase dělá?“ 

 

Zpracovaly: Alice Hejtmánková a Natálie Jelínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sudoku nerostů 

Vytvořila: Tereza Hrdličková 
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!!AKTUÁLNĚ!! 

Ejdi byl chycen a nyní je stíhán 

 

ZNÁTE HO??? 

Jmenuje se Adam Midrla (Ejdi). 

Je mu 15 let. 

Jeho záliby jsou hraní her. Jeho nejoblíbenější hra je CS:GO a rád 

sleduje Zaklínače.  

Rád stříhá videa a u toho poslouchá hudbu (metal). 

Umí vařit, a protože má nejvíce rád ramen, tak je mistr v přípravě 

tohoto jídla.  

(Problém je ten že je stíhán policii za únos dětí) 

Pokud vás tento mladý muž zaujal kontaktujte ho na jeho 

Instagramu. 

        

   

  

 

  

Zpracovala: Bradáčová Kristína 

 

 



Kameňáci Školní časopis 9.C 20. 12. 2021 

11 
 

Vytvořili: Zuzana Hladíková, Eliška Losová 

Vytvořila: Michaela Šoustarová 

 

  

Třída  Nejhezčí holka Nejhezčí kluk Nejoblíbenější 
jídlo 

Nejoblíbenější 
učitel/ka 

Nejméně oblíbený 
učitel/ka 

6.A Eliška K. Honza K. Krupicová 
kaše/hranolky 

Kolářová/ 
Adamec  

Vlčková  

6.B Michaela Š./Natalie 
V. 

Honza K. Sushi/ pizza  Polachová  Pelán  

6.C Vanda C./ Natálie V. Vladimír M./ Jirka 
K. 

Pizza/ césar salát  Pelán/ Musilová  Cendelínová 

6.D Nikola V. Ondra D. Palačinky  Knoflíčková  Holánek/ 
Cendelínová  

7.A Valérie S. Martin K. pizza Adamec  Holánek 

7.B Vanda C. Martin S. Tousty/ salát Liška Cendelínová 

7.C Petra P. Mirek K. Pizza/ špagety Adamec/ Liška Švihálková 

7.D Tereza P./ Natálie K. Pepa P./ Vladimír 
M. 

Kebab/ pizza Adamec/ Pelán Cendelínová 

8.A Eliška K. Matyáš S. KFC/ sushi Cendelínová/ 
Poláchová 

Pelánková 

8.B Natálie V. Vojta M. pizza Vlčková Cendelínová/ 
Pelánková 

8.C Eliška K. Honza R. torttila Poláchová/ Liška Vlčková 

9.A Lucka K. Ondra M. Kebab/sushi Vlčková/ 
Poláchová 

Švihálková/ 
Cendelínová 

9.B Lucka K. Vojta K. Špagety/ řízek Kubíčková/ Liška  Kolářová/ Holánek  

9.C Michaela Š. Petr B. Tousty / řízek Liška  Švihálková  

Co obvykle jíte na štědrovečerní 
večeři? 

kapr Losos 
 

Vánoční tradice Rozkrajování jablka Lití olova 

Kdy zdobíte vánoční stromek? 24. 12. 23. 12 

Jakou barvu mívají vaše ozdoby na 
stromečku? 

Červená/ stříbrná Červená/ bílá 

Nejoblíbenější vánoční písnička? Rolničky Veselé Vánoce 

Oblíbené vánoční cukroví? perníčky Linecké 

Těšíte se na Vánoce? 100% ANO 

V kolik večeříte? 18:00 17:00 

Oblíbený vánoční film nebo 
pohádka? 

Sám doma Grinch 

Co si představíte pod pojmem 
Vánoce? 

Vánoční stromek rodina 

Ankety 
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Adamec Liška Polachová Vlčková Knoflíčková Kubíčková Kolářová

Nejoblíbenější Učitel/ka

Nejméně oblíbený předmět

F M Př Čj Z Ch D Tv Vv

  

Statistiky naší školy 

v grafech 

Vytvořil: Pavel Šustáček 
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Koupíme fixy na tabuli nejlépe aby psaly. 

Ceny max do 0 Kč. 

  Darujeme medvěda klidně přidáme 1 Kč 

Prodáme boty na cáry podobné 

těmto (38-39) za 20 Kč 

Dáme vám rady do života jen za 50 Kč 

jedna!!!!!!!!!! A TO SE VYPLATÍ 

Od ledna 2022 darujeme stromek 

Zpracovala: Bradáčová Kristína 

Na zmíněné produkty se ptejte 

ve třídě 9.C 

Kdo by to nechtěl !!! 
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Všem vám upřímně děkujeme za to, že jste si náš časopis přečetli. 
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