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Úvodník 

Milí čtenáři a čtenářky časopisu Dvojka, 

po více než čtyřech měsících držíte v rukou nové čís-

lo školního časopisu. Oproti loňskému roku je naše/

vaše redakce Dvojky v poněkud jiné sestavě. Začíná-

me takřka od nuly. Rádi bychom ale byli oblíbeným 

periodikem pro celou školu. I když není nic staršího 

než včerejší noviny, jak řekl kdysi už slavný český 

spisovatel a jeden z velikánů české novinařiny Karel 

Čapek, budeme vycházet tak jako v loňském roce, 

tedy jako dvouměsíčník. Toto číslo se podařilo vydat 

za pouhé tři redakční schůzky, což považuji za fan-

tastický výkon, proto prosím, omluvte určité nedo-

statky. Nicméně, nedávno jsem četl, že kdyby nebylo 

nedostatků, nebylo by ani úspěchů. A to je fakt. Pro-

to, když dostanete z nějakého předmětu ne tak úplně 

pěknou známku, nezoufejte a radši se snažte váš ne-

dostatek napravit. My učitelé umíme ocenit snahu a 

hlad po zlepšení. Nejhorší, co můžete, je, strčit hlavu 

do písku a předstírat, že žádný problém není. Že se 

vše vyřeší samo. Ne, milé žákyně a žáci, vždy tomu 

musíte jít trochu naproti, stejně tak, jako my se vy-

nasnažíme, aby byla další čísla časopisu bez chybi-

ček, které se samo sebou vždy někde objeví. 

 

Josef Zdobinský 
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Tandemy 

Dne 5. října se všechny deváté třídy zúčastnily akce „Deváťák učí prvňáka“, 

kdy se čtyři vybrané dvojice deváťáků postupně vypravovaly do 1.A, B a C. Deváťáci se 

tak mohli poprvé ve svém životě vžít do role opravdového učitele. Ve druhém pololetí tato 

úloha čeká další páry. 

Život ve škole 

Planetárium v Praze 

Dne 22.září třídy 5.C a 5.B podnikly autobusem exkurzi do Planetária v Praze. 

Ve vestibulu byly modely týkající se tématu vesmír, také malý obchod, kde jsme si 

mohli koupit suvenýr. Pak jsme šli do promítacího sálu. Tam nám promítali sluneční 

soustavu, hvězdy, Mléčná dráha a délka dne a noci ve všech ročních obdobích. V Pla-

netáriu se nám moc líbilo. 

Viktorie Richterová 
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Život ve škole 

Adaptační pobyt 6.B 

                                           4 



 

Projekty ve 4. A 

Na následující dvojstraně si můžete prohlédnout některé obrázky z projektů 

třídy 4. A paní učitelky Dany Zábranské. 

 

Život ve škole 
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Život ve škole 
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Školní klub 

Od října začal fungovat školní klub Dvojka. Je přístupný každý den ráno od 

6:45-7:30 a PO,ÚT,ČT 12:15-16:15. V klubu si můžete zahrát kulečník, šipky nebo stolní 

fotbal. Během velké přestávky je otevřený bufet, ve kterém vás obslouží žákyně 9.A . 

K svačině si můžete koupit samé zdravé mlsání. 

Klára Honegerová 

Florbalový turnaj 

Dne 19. 10. se konaly florbalové zápasy 4. tříd. Turnaj byl rozdělený do čtyř skupin. V naší 

skupině byla družstva  Debře, 3. ZŠ a ZŠ Kosmonosy.  První  zápas  jsme prohráli s Kosmo-

nosy 1:2. Ve druhém zápase jsme se utkali s 3. ZŠ a prohráli jsme 1:4.  Ve třetím zápase 

jsme se utkali s Debří , vyhráli jsme 5:2.  Vítězem naší skupiny bylo družstvo 3.Zš . 

Zuzana Henychová                                                                                                                                                                                             

Život ve škole 

Certifikáty 

Ve středu 14. září se na naší škole udělovaly certifikáty zkoušek YLE a KET Cambridge 

English Language Assessment. Byly předány žákům  1. a 2. stupně naší školy a jazykové 

školy Ambra, kteří tyto zkoušky skládali v červnu. Společně s rodiči se všichni rovněž podí-

vali na krátký program loňských prvňáků a druháků. Všem oceněným přejeme hodně úspě-

chů v dalším studiu anglického jazyka a ještě jednou GRATULUJEME 

Blanka Bílková 
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Kultura 

 

DDM Ml. Boleslav—Černé divadlo 

V domu dětí a mládeže neboli v DDM na Výstavišti (pavilón) se můžete přihlásit do růz-

ných kroužků, mezi kterými je i černé divadlo. Pokud nevíte, co je to černé divadlo, vy-

světlím to teď. V černém divadle je to jiné, než v normálním divadle, kde jsou lidi pře-

vlečení v kostýmech a chodí ve světle po jevišti. V černém divadle jsou herci oblečení 

v černém, všude je tma a jen vpředu svítí reflektory tak, aby herci vzadu ve tmě nebyli 

vidět. Herci mají loutky, které jsou vidět vepředu na světle. Loutky hrají většinou jeden, 

nebo dva lidi. V pohádce Kohout a liška ale hraje kohouta dokonce šest lidí! Pak ale 

existují i hlavní role, ve kterých herci kostým mají a chodí v něm po jevišti ve světle. 

Balet—Čarodějův učeň 

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek z divadla. Navštívila jsem představení Čarodějův 

učeň v Národním divadle. 

Příběh Čarodějův učeň je o hochovi jménem Krabat, který se dostane do školy černé 

magie, která je zároveň mlýn, ve kterém musí tvrdě pracovat. V Národním divadle se na-

studovala hra Čarodějův učeň jako balet. Na balet se 

móhou nastudovat i hry, které mají příběh jako například 

Čarodějův učeň, Šípková Růženka nebo Labutí jezero.  

 

 

 

 

 
Bára Kropáčková 
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Představujeme třídu ... 

Naše třída IV. B 
Třídní učitel/ka: Irena Krausová 

Paní učitelka Krausová nás učí teprve od začátku září. Změnily jsme i třídu, proto si musí-

me hodně zvykat. Paní učitelka se nás snaží naučit táhnout za jeden provaz aneb jeden za 

všechny všichni za jednoho.  

Učíme se nové věci i opakování ze třetí třídy. Většina to přes prázdniny zapomněla. 

Ostatních žáků jsme se zeptali na jednotlivé otázky. 

Otázka: Cítíš se v kolektivu oblíbená, nebo odstrčená? 

Bára Malinovská: No jasně ,že oblíbená! 

Otázka: Máš nějaké problémy s kamarády? 

Dominik Dȍmény: Ehm nó - jo jeden kluk, nelíbí se mi, jak se ke mně chová. 

Otázka: Měla jsi někdy problém se skamarádit? 

Linda Bártová: Nó, asi ne. 

Otázka: Co bys dělal kdyby všichni tvoji kamarádi nepřišli do školy? 

Vincent Brázda: Nó- asi bych se učil – jo učil a pak normálně odešel. 

Otázka: Měníš často svoje nejlepší kamarády/ky? 

Sabinka Bátovská: Moc ne ale občas ano. 
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Přišel čas na první letošní rozhovor! Nedalo nám to 

ani moc času, abychom se rozhodli, koho vyzpovídá-

me, a tentokrát přišel na řadu pan učitel Povšík. 

Chtěl jste být učitelem už od dětství? Pokud ne, co 

bylo vaše vysněné povolání? 

„Tak to určitě ne, učitelem jsem chtěl být až tak tři 

roky zpátky. Vysněné povolání? Chtěl jsem…kopat 

kostry dinosaurů.“ (smích) 

Co vás nejvíce baví na tom být učitel a co nejmé-

ně? 

„Nejvíce mě to baví asi takovým způsobem, že můžu 

třeba někomu pomoct. Nějakým způsobem ukázat 

cestu, něco předat, nějak poradit…no a nejméně? Ně-

kdy je to pořádně na hlavu, takže stres.“ 

Je nějaká třída, kterou už neučíte a chybí vám? 

„Možná to čekáte, vy, vaší a já to fakt řeknu. Vás jsem učil dva roky, teď vás nemám, což 

je škoda, je to způsobeno tím, že mám to učení na menší úvazek…chybíte mi jenom 

vy.“ ( o letošní 9.A ) 

Jaký druh hudby máte rád? 

„Nejradši mám rap a hip-hop.“ 

Co nějaký oblíbený film nebo kniha? 

„Filmů, těch je víc…nejradši mám asi film Tenkrát na Západě a Želvy Ninja. Pak mám 

taky samozřejmě rád Avengers a Transformers a filmy s Terencem Hillem, Budem Spen-

cerem a s Louisem de Funesem. A knihu? Dříve jsem četl knížky od Jaroslava Foglara, 

takže Rychlé Šípy a tak.“ 

Jak trávíte nejraději svůj volný čas? 

„Hlavně se věnuji oblasti sportu, strašně rád hraju fotbal.“ 

Co říkáte na školní klub a kiosek? Funguje to dobře? 

„Školní klub je velice zajímavá myšlenka, byl to nápad pana ředitele a já ho schvaluji, 

protože to vypadá, že je velmi oblíbený. Když se podívám do návštěvní knihy, tak vidím, 

že sem přišlo za dva měsíce a kousek provozu zhruba tři sta padesát zápisů, takže já to 

podporuji.“ 

Chodil jste do tanečních? 

„Chodil jsem do tanečních.“ 

Čeho byste chtěl v životě dosáhnout? 

„To je netěžší otázka… chtěl bych si asi splnit nějaké svoje sny, které prostě mám a  
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Rozhovor 



chtěl bych dosáhnout nějaké pohody a klidu, abych se nemusel stresovat…aby i na 

tom světě bylo hezky.“ 

Je něco, co byste chtěl vzkázat žákům? 

„Žákům bych chtěl vzkázat, aby méně zlobili, i když to zlobení není zrovna špatné – já 

jsem taky docela zlobil, že jo- takže všechno v rámci mezí a taky bych jim chtěl vzkázat, 

aby si uvědomili, že škola sice někdy vypadá, jako že je to nuda – a opravdu to tak někdy 

může být- ale nakonec to v životě dost ocení a budou se sem rádi vracet, což můžeme vi-

dět, když sem bývalí deváťáci strašně rádi chodí zpátky. Užívejte si školu na maximum, 

protože není nic lepšího, než když jste dítětem a nemusíte do práce.“ 

 

Panu učiteli Povšíkovi moc děkujeme za to, že si na nás udělal čas. :)  

 

Své náměty a nápady na otázky či učitele, se kterým byste chtěli rozhovor příště, určitě ne-

zapomeňte vhodit do schránky nebo to navrhněte přímo některému z redaktorů. 

Markéta Brzobohatá 

Rozhovor 
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Pan učitel Povšík je vášnivým fotbalistou. Hraje za místní fotbalový klub FC Sporting Mladá Boleslav. Na fotografii je 

šestým  zleva v zadní řadě. 



Přespolní běh 

Dne 21.9. se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu, kde naši školu reprezentovala 

čtyři pětičlenná družstva druhého stupně. 

Soutěž probíhala v lesoparku Štěpánka pod organizací 6.ZŠ. 

Mladší chlapci (1500m) vybojovali 6.místo mladší dívky (1000m) získaly bronz 

Starší děvčata (1500m)  se umístily  na 4.místě starší chlapci (3000m) doběhli na9.místě v 

soutěži jednotlivců se nejlépe umístila Švejdová Dominika - 1. místo ( starší dívky) - 

8.A,  Hladíková Kateřina - 2. místo ( mladší dívky) - 7.B Ježek Václav - 4. mís-

to (mladší chlapci) - 6.C. 

Všem moc gratulujeme ! 

Klára Honegerová 

 

Sport 

Coca Cola Cup 

Dne 10.10.2016 se konalo okresní kolo 

fotbalového turnaje Coca Cola Cup. 

Tým naší školy se skládal z celého 2. 

stupně. Našimi soupeři byly týmy ze 

základní školy v Bezně a ze základní 

školy Pastelka v Mladé Boleslavi. Náš 

výběr skončil na druhém místě poté, 

co porazil Bezno 6:1 a podlehl Pastel-

ce 10:0. Velkou oporou týmu byli Ma-

těj Žitný, Matěj Bíma a Patrik Dohal-

ský.  

Maruška Čubanová 

Turnaj ve vybíjené 

Dne 24.10. proběhl turnaj 3.ročníků 

ve vybíjené. Všechny třídy trénovaly 

od začátku roku a nemohly se dočkat 

turnaje. Soutěžila 7 členná družstva a 

ostatní spolužáci fandili. Někteří si 

vytvořili transparenty a vlaječky. Tur-

naj vyhrála třída 3.A . Všichni hráči 

si zasloužili sladkou odměnu.  

Vítězům gratulujeme! 

Marie Tomsová 
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Sport 

Rozhovor s mistryní České republiky v cyklistice, s Kačkou 

Hladíkovou (7. B) se zrodil takřka na poslední chvíli. Naděje 

českého sportu v rozhovoru s redaktorkami Dvojky pohovoři-

la o  tom, jaké to bylo, když se stala mistryní republiky, ale 

došlo i na osobnější otázky, a tak na sebe Kačka prozradila 

například i svou nejoblíbenější barvu. 

 

Od kolika let jezdíš na kole? 

Na kole jezdím od tří let, ale plně se mu věnuji od roku 2015. 

Měla jsi jiný koníček než kolo? 

Dříve jsem plavala, hrála tenis, jezdila závodně na lyžích a hrála jsem florbal. 

Jaký předmět tě ve škole nejvíc baví? 

Nejvíc mě baví tělesná výchova. 

Čím bys chtěla být, až vyrosteš? 

Ráda bych se plně věnovala cyklistice. 

Jaká je tvá oblíbená barva? 

Fialová. (smích) 

Jaký jsi měla pocit, když jsi projela cílovou páskou a zjistilas, že jsi mistryní republi-

ky? 

Byl to skvělý pocit. Tohle byl můj první krok do velké cyklistiky a mé kariéry. 

Byla jsi před startem nervózní? 

Byla jsem hodně nervózní, protože mi všichni říkali, že bych měla vyhrát. 

Jaké je tvoje oblíbené tvíře? 

Surikata. 

Čeho bys chtěla dosáhnout? 

Chtěla bych medaili z olympiády! 

Co tě na kole nejvíc baví? 

Nejvíc mě baví technika. 

Jaký je tvůj cíl pro letošní rok? 

Ten hlavní jsem si splnila v Mistrovství České republiky. A teď mě čeká cyklokros, ve kte-

rém bych chtěla na Mistrovství České republiky taky získat medaili. 

Za jaká jezdíš tým? 

Ivar cs autohr team pod vedením Václava Ježka a Josefa Hladíka. 
Žofka Sochová a Marie Čubanová 

Kačka Hladíková: Chci medaili z olympiády! 
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Střípky z anglických hodin paní učitelky Hany Markové 

Na začátku školního roku jsme se seznamovali. Občas žáci mezi sebou samými, to když 

jejich kolektivy obohatili nově příchozí, ale hlavně s novou paní učitelkou. Hned prvním 

úkolem z první hodiny potom, co žáci hádali a poznávali paní učitelku, bylo vytvořit 

„osobní kartu“ o sobě. Ideálně i s fotografií, to aby si paní učitelka jména dětí zapamato-

vala rychleji a také, aby se o svých svěřencích něco dozvěděla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šestých ročnících jsme v rámci opakování jednoduššího učiva uspořádali malé me-

zitřídní klání. Při opakování měsíců bylo úkolem žáků ve skupině, kdy každý dostal do 

ruky jeden měsíc, seřadit se do řady jako celý rok. Všechny tři třídy, 6.A, 6.B i 6.C, absol-

vovaly několik pokusů, přičemž u každého došlo k promíchání měsíců, až se dostali na 

výsledné časy:  

6. A - 11:16 s 

6.B – 13:21 s 

6.C – 13:26 s 

Vítězem se tedy stává   6.A !!! 

 

 

 

Jazykové okénko 
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Jazykové okénko 

V osmých třídách jsme si také trochu hráli s příběhy, ale trochu jinak. Z náhodných 

třech slov a třech sloves, která jsme právě opakovali, měli žáci vytvořit v malých sku-

pinkách příběh. Mockrát jim děkuji za jejich tvořivost, příběhy vskutku jedinečné. 
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Jazykové okénko 
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Zábava 

Vtipy 

Víte, jak dáte blondýnce práci na celý den? Posadíte ji do kulaté místnosti 

a řeknete jí, ať si sedne do rohu. 

 

 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince: „Mamíííí dneska jsem se ve škole ze třídy jedi-

ný přihlásil!!!“ A maminka říká: „A na co?“ – „Kdo na chodbě rozbil okno.“  

 

 

 

Dva dny před Vánocemi si Pepíček prohlíží vánoční stromeček a pak zděšeně vykřik-

ne:,,Mamíí ,hoří nám stromeček.“A maminka z kuchyně řekne:,, Pepíčku říká se svítí¨.“ 

A Pepíček znovu vykřikne mamíííí už svítí i záclony.  

 

Jak se správně jí Nutella? Jak bych jí jedl já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Zábava 

Hororová tiskárna 

Jednou jsme šli se třídou do počítačové učebny chvíli se zabavit. Tiskali jsme si 

obrázky a já jsem si chtěla vytisknout roztomilou myšku .Ale překlikla jsem se a 

myška se ne a ne vytisknout. Paní učitelka říkala, že se vytiskla na jiné tiskárně .  

Z chodby v místech tiskárny se ozval ženský  výkřik. Bylo nám jasné, proč. V na-

šich hlavách jako by se ozvalo ta ta ta táááááá.  Moc jsme se smáli, ale jsme pou-

čeni. 

NIKDY NEPODCEŇUJ TISKÁRNU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Zuřivý kanec 

Jednou jsme jely s kamarádkou na  výlet. Aby bylo co večer na gril ,zastavily jsme 

se v poli pro kukuřici. Kamarádka byla přesvědčená, že tu někde musí být kanec. 

Vytáhla mobil a točila prasečí cesty (které jsme vyšlapaly my), stopy ( od kol 

kombajnu) a dupání ( to byl někde daleko vlak). „ Julo, jestli se objeví, nezpani-

kař. Chraň si prsty, ať ti je neukousne a hlavu si dej do klína a buď zticha . Nejlep-

ší by bylo vylézt na strom. Ten tu ale není. Hlavně neutíkej, je rychlejší než ty  a 

rozzuřila bys ho.“ Postavila jsem se za ní, a hodila do pole daleko před ní kámen. 

Kukuřice zašustila, rozkmitala se a já jsem trochu zachrochtala. Ona s křikem  

utekla do auta -neohrožený lovec. Dloooouho jsme se tomu smály. 

BYL TO SUPER VÝLET. 
Julie Žitná 
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