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Úvodník 

Milé čtenářky a milí čtenáři, 

zdravíme vás s prvním letošním číslem našeho školního časopisu Dvojka, které se pone-

se v duchu barevného podzimu. Čeká nás čas pouštění draků, sbírání kaštanů, vydlabá-

vání dýní, pití teplého kakaa a čaje, nošení rukavic a zachumlání se do postele s knížkou. 

Čtení patří mezi mé nejoblíbenější záliby, každý měsíc se snažím přečíst alespoň jednu 

knihu. A vždy se mi to zatím povedlo. Pomáhá mi k tomu i skutečnost, že čtu společně se 

svými dětmi ze 4. A. Když čtou rády ony, baví mě s nimi číst ještě víc. Pravidlem je pou-

ze to, že každý přečte právě jednu knihu za měsíc. Také si o knihách ráda povídám a ráda 

poradím s výběrem té správné, takže neváhejte a klidně se za mnou zastavte. Doufám, že 

si čtení tohoto podzimního čísla užijete a že budete s chutí otáčet jeho stránky. 

„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí a ovoce. Také 

člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat 

nové zážitky a zkušenosti.“ 

 Tak na to nezapomeňte.  

Mgr. Žaneta Koutová 
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Život ve škole 

Ahoj všem, 

přinášíme vám první číslo časopisu v tomto školním roce, a protože máme v redakci 

novou partu, chceme se vám představit.. 

 

Adam– rád natáčím na youtube, streamuju, hraju badminton 

 

Filip - hraju hokejbal a dělám krav magu, rád hraju na pc 

 

Niky -  nejraději čtu fantasy knížky, ale taky ráda tancuju. Tancuju v soukromé hale v 

Benátkách nad Jizerou 

 

Karel - Aktivně se věnuji házené, již šestým rokem. Nejraději hraju mí-

čové hry fotbal, házenou atd. Jsem kamarádský a společenský.  

 

Viky– mám ráda čtení, psaní a tanec 

 

Julča -  chodím do skauta, dramaťáku a přírodovědného kroužku. Mám doma králí-

ka, psa, rybičky, strašilky a pakobylky. 

 

Marie -  ráda čtu, trávím čas s mými syny a pokud mám volný čas, ráda chodím do 

posi- lovny 
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Život ve škole 
  

Adaptační pobyt třídy 6. A v Borovici 

Byli jsme v Borovici a strašně jsme si to užili. Byla tam s námi naše paní učitelka třídní 

Míša Kovářová, paní Viková a paní psycholožka se dvěma psy. Její psi se jmenovaly Barča 

a Čenda. Hráli jsme tam spoustu seznamovacích her a také jsme plavali v bazénu. Hodně 

jsme se nasmáli a seznámili. 

Napsaly Kája Kalabisová a Lucka Skálová, 6. A 
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Život ve škole 

PODZIMNÍ SLAVNOST 4.C 

V pátek 3.11.  jsme u nás ve třídě pořádali „ Slavnost krále podzimu“ Oblékli jsme si kos-

týmy plné podzimních barev, připravili slavnostní tabuli, hodovali, tančili a zpívali. Celou 

slavnost jsme dlouho připravovali s paní učitelkou Křivánkovou. 



 7 

 

KLUB „DVOJKA“ 

Život ve škole 

Informace o klubu 

Otevřeno: Po- 12:30 - 15:00 

                 Út- 12:30 - 15:00 

                 Čt- 12:30 - 15:00        

 

Možnost využití her, kulečníků, stolního fotbalu, šachů … . 

Program se připravuje ve spolupráci se žáky. 

Po, Út - Iva Křivánková 

Čt - Petra Hlaváčová 

Nabídku nových programů zveřejníme na webu školy a ve školním časopisu. 
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Život ve škole 

Tandemy pokračují ... 

I v tomto školním roce pokračuje projekt Tandemy. Jeho cílem je spolupráce žáků de-

vátých ročníků s prvňáčky. Deváťáci jako zkušení mazáci pomáhají novým žáčkům a 

snaží se jim začátek školní docházky co nejvíce ulehčit. Pomáhají jim ráno s přípravou 

na vyučování, mají společné dílničky nebo i akce v přírodě. Jednou takovou akcí byla 

stezka veverky Štěpánky, kterou absolvovali prvňáci a deváťáci společně. 
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Život ve škole 
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Literární okénko 

 

Knižník v 8.B 

V 8.B máme na zdi vylepený strom, na který si každá vlepil svoji papírovou knížku, na kterou 

si napsal název knihy, popsal ji a napsal k ni svůj názor na ni. 

Plno dětí o něm řekne, že je ošklivý, ale naší třídě se líbí a jsme s ním spokojeni. 

Knižník je strom bez listů, na kterém jsou barevná kolečka, nalepili jsme na strom i pár sovi-

ček. 

Naší třídu knižník celkem zdobí, i když není vidět, když se do třídy vejde. Je totiž umístěn ve-

dle tabule u okna. 

Každý z 8.B má možnost dát si na knižník svou knížku, protože ve třídě máme zavedenou čte-

nářskou dílnu, tu máme zadanou, například když máme supla místo ČJ, ale také když nám pa-

ní učitelka řekne např. na příští středu si vezměte knížku. 

Nicol Vávrová 
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Rozhovor 
 
Rozhovor s paní učitelkou Kamilou Žitníkovou  

Proč jste si vybrala být učitelkou, co vás k tomu vedlo? 

No určitě mě práce s dětmi baví, jsou pro mě inspirací. 

 

Podporuje vás někdo z vaší rodiny nebo vašeho okolí? 

Z rodiny mě podporují všichni a z okolí mám výborné kolegyně. 

 

Je vaše práce koníčkem, popřípadě jaké máte jiné zájmy? 

Moje práce je opravdu mým koníčkem, ale taky určitě in-line brusle, kolo, lyže ale 

taky práce na zahradě. 

 

Co vše ve škole učíte, chtěla by jste učit ještě něco jiného? 

Učím na 1. Stupni +  angličtinu ve 3.C a takhle mi to vyhovuje. 

 

Jaké školy jste vystudovala? 

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Technické univerzitě v Liberci. 

 

 Co cítíte když musíte dát žákovi poznámku, děláte to ráda? 

Je mi líto že ji musím dát a doufám že se to nebude opakovat. 

  

Co absolutně neumíte? 

Například používat facebook. 

 

Co máte na žácích nejraději? 

Když je učení baví. 

 

Co vaše rodina? Děti, manžel/přítel, zvířata? 

Mám dva kluky Matěje (7)  a  Filipa (5), manžela a kočky (simon, lucie) 
 

Máte nějakou svoji  

motivační větu? 

Většinou si říkám „TO DÁŠ!“ 

 

Vracíte se ráda do školy,  

popřípadě proč? 

No ano, protože se volno  

nedá vydržet. 

    

Nikol  Vávrová  8.B 
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    Rozhovor s 8.B 
Co si představíte pod 8.B? 

Představíme si např. starter packy, ale taky vodu, hlavně si představíme házení mandari-

nek teda celkově jídelní války. Řekli bychom,  že tohle pochopíme jen my. 

Motivuje vás něco vracet se do školy? 

No ano, učení sice ne ale určitě jsou to kamarádi. 

Co byste ve třídě změnili? 

Např. otevírání tabule (stále se otevírá a nedrží zavřená) 

Co si myslíte, že je na třídě pozitivní / negativní? 

Pozitivní je určitě to, že jsme chytří, ale také to, že jsme kompaktní. A negativního nic ne-

ní, protože jsme dokonalí. 

Dělí se vaše třída na skupinky? 

Určitě se dělí, ale není to tak, že by se někdo s někým nebavil. 

Mají děti ze třídy nějaké role? 

No k tomu bychom se raději nevyjadřovali, ale naše třída určitě nějaké role má. 

Stojíte vždy při sobě? 

Ano většinou při sobě stojíme. 

Jaký předmět byste z rozvrhu úplně vyškrtli? 

Někdy je to matika, angličtina někdy dějepis …ale taky čeština.(nechceme tím urazit uči-

tele předmětů) 

Máte společného oblíbeného učitele? 

No určitě se nám stýská po naší bývalé paní učitelce, ale naše nová paní učitelka je super, 

a také všichni ostatní jsou fajn. 

Chcete se k tomu vyjádřit? 

No asi ani ne ale paní učitelka ano… 

Když jsem sem přišla poprvé na začátku roku, trochu jsem se bála, že mě nepřijmete nebo 

že mě budete srovnávat s vaší bývalou paní učitelkou. Tento pocit mě však opustil už po 

prvním týdnu. Chodím sem ráda a žádné špatné připomínky jsem na vás neslyšela. Dou-

fám, že to spolu zvládneme v pohodě. 

 

Představujeme třídu... 



 13 

 

Jazykové okénko -  ukázky hodin paní učitelky Kočí 

 

 

 

 



 14 

 

Jazykové okénko 

Lessons with Julie 
It was chill day lesson English conversation. Julie  came to class with words: „so guys next 

week we will to cook. Everyone writes his favourite recipe and will bring it next week. 

Best recipes will be cooked another week.“ Everyone started  to think what’s his favourite 

food for the recipe. Maria’s recipe was Sweet pizza. Adelia’s pizza. Denisa’s Spaghetti ets. 

And pizza star was mine.  

  

That’s mine ! ♠♠♠ 

Next week we brought our recipes. Everyone read his recipe and we voted which recipe is 

the best. Sweet pizza and pizza star are winners. We made two groups.  Next week we 

cooked the recipes. During  the afternoon break our group went  to buy the ingredients. 

Puff pastry, (listové těsto) tomato sauce and cheese. Second group bought pizza dough, 

gummy bears, gummy snakes,  sour fish and nutella. We cooked it in the school kitchen.  

First  we cooked the sweet pizza, second was our pizza star and last was mini  pizza from 

the rest of dough. 

Julie Žitná 

 

 

That’s mine ! ♠♠♠ 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5q6cjKDXAhXQJuwKHQ1aAF8QjRwIBw&url=https://tipbuzz.com/pizza-star/&psig=AOvVaw21PTny_KVIOQq7WVRXNBC7&ust=1509719142578487
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Jazykové okénko– španělština—ukázka z hodiny španělštiny 

paní učitelky Fantové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jaké je vaše ideální denní menu? 
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Sport 

Školní kolo florbalu 

Tento měsíc  se konalo školní kolo florbalu. Z naší školy se zúčastnili z 5. B. 

Sabina Bátovská, Miroslav Marek, Linda Bártová, Filip Ráb, Petr Špaček, a 

Vincent Brázda. Z 5.A.  Václav Kunc ze 4.A Ondřej Žitný a ze 4.B. Lukáš 

Urban. Turnaj se konal na nové hale v ulici Zalužanská u 5. ZŠ. Naši borci 

se umístili na krásném třetím místě z osmi družstev. 

 

Karel Kraus 
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Sport 

 

 

Mistři okresu v minikopané!!! 

I naše redakce se přidává ke gratulacím. Hoši děkujem a 7.11. 

držíme palce! 

 



 18 

 

Zábava 
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Zábava 
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  Zábava 

 

 

Ptá se pan Vomáčka průvodce: "Kdy postavili tenhle zámek?" 

"Ve 14.století." 

"A to ho museli stavět tak blízko dálnice?" 

 

Hodina dějepisu: "Co se stalo 7. 4. 1348?" 

"Byla založena Univerzita Karlova." 

"A co se stalo v roce 1357?" 

"Slavili deváté výročí založení!" 

 

Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě? 

"Nevím." 

"Já to vím, od gauče až k televizi." 

 

Jednoho dne se dcerka ptá maminky: 

"Mami, proč máš některé vlasy bílé?" 

"To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas." 

"A mami, proč má babička bílou celou hlavu???" 

 

Víte, kde vznikli pokémoni? 

Na Moravě. 

To jedna paní měla malé robě a vyšla si s ním na procházku. 

Přišla k ní stará babka, nahnula se do kočára a povídá: "A po kém on je? 

 

Čeká tatínek na svou dceru před třídou, jde kolem učitelka a ptá se: "Vy čekáte dítě?" "Ne 

ne, to já jsem takhle tlustý pořád." 

 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se říká?" 

"Nevim." 

"Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" 

"Neříkej, že je to všechno." 
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PODZIMNÍ RECEPTY 

 
BRAMBORAČKA 

Tedy na máslo (olej) dáme hladkou 

mouku, a zalijeme vodou. Pořádně 

rozmícháme a dáme povařit houby, 

brambory, mrkev, celer, cibuli. Samo-

zřejmě můžeme přidat i další zeleni-

nu, u nás se dělá takto. Osolíme, při-

dáme kmín a česnek a vaříme do 

změknutí. Nakonec se přidá majorán-

ka. Jako přílohu jsem použila náš ob-

líbený opečený chléb, na sucho. 

 

 

JABLÍČKOVÝ VÁNEK 

300g polohrubé mouky 

100g moučkového cukru 

100g změklé Hery nebo másla 

1 vejce 

1 prášek do pečiva 

Všechny suroviny spojíme dohro-

mady. Vznikne těsto asi jako na li-

necké, které vyválíme do vyššího 

plechu vyloženého pečícím papírem 

– je lepší vyválet na papíře, aby 

vznikl z těsta okraj a přendat na plech. Na směs nastrouháme 1 kg oloupaných jablek a dá-

me péct na 170°C. 

Asi po 20 min vyjmeme z trouby a zalijeme uvařeným pudinkem (3/4 l mléka + 2 vanilkové 

pudinky + 3 lžíce cukru) na pudink navrstvíme sníh (3 bílky + 100 g moučkového cukru) 

a dopečeme při 200°C 10 min. 

Zábava 
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Zábava—vyrobte si s námi skřítka Podzimníčka 

Materiál a pomůcky: 

sklenice od okurek, akrylové barvy 

černý permanentní popisovač 

očka s pohyblivou panenkou 15 mm 

tavná lepící pistole, zbytek látky nebo pytloviny 

puntíkatá stuha, vatová kulička na nos 

lýko na vlásky, dřevěné listy, lakované plody 

 

Namícháme si požadovaný odstín akrylové barvy a natřeme jím celou sklenici, dno a vrchní 

část můžeme vynechat. Necháme důkladně zaschnout, přibližně hodinku. 

Připravíme si materiál na obličej a klobouk. Ze zbytku látky si vystřihněte kruh (jako šablo-

na vám poslouží třeba dezertní talířek), nachystejte si stuhu a další přízdoby. 

Z lýka si nastříhejte vlásky, kolečko z látky nařaste a naaranžujte na sklenici přes lýko. Po-

může vám obyčejná kuchyňská gumička. Tavnou pistolí přilepte nos a oči. Zbytek detailů v 

obličeji dokreslete černým permanentním popisovačem. 

 Klobouk strašáka pěkně ozdobte - my jsme použili oranžovou stuhu s puntíky a dřevěné 

listy v kombinaci s umělými plody  - jablíčkem, šípkem a muchomůrkou. 
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Zábava                           Najdi 5 rozdílů 
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Příští číslo vyjde v pondělí 18. 12.  

Redakce časopisu:  Kraus Karel 8.B     Vávrová Nicol 8.B     Krubl  Adam 5.A    Žitná Julie 6.C 

Richtrová Viktorie 6.C , Filip Veselý 7.A 

Vedoucí redakce: Marie Tomsová 

 

 

 


