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Milí čtenáři a čtenářky časopisu „Dvojka“. 

 

Školní rok utekl jako voda a my tu máme  
poslední číslo našeho školního časopisu.  
Pozor! Když mám na mysli poslední, tak  
pouze v tomto školním roce. Po prázdninách 
začínáme v naší redakci opět s přípravami 
dalších zajímavých čísel. Ten, kdo by se 
chtěl k nám přidat, do toho! Po prázdninách 
se budeme scházet jednou za 14 dní  
po škole a společně připravovat nová čísla 
plná zajímavostí, zážitků, rozhovorů, kvízů,  
soutěží a vše doplníme krásnými obrázky a cool fotkami nejen ze života 
školy. Červen je tu, léto dorazilo i k nám a vše směřuje k vytouženým 
prázdninám, které si zaslouží všichni na naší škole. Poslední zvonění  
nás zavede do času dvouměsíčních radovánek, užívání a slastného  
nicnedělání. Přesto věřím, že většina z vás se nebude jen tak povalovat 
na gauči a trávit čas u televize či počítače, ale prázdniny si užijete na 
pěkné dovolené s rodiči či kamarády. U moře, u rybníka, pod stanem  
nebo v hotelu, vždy je to fajn, když alespoň na pár dní opustíme své  
domovy a vyrazíme někam do neznáma. Možná vás čeká letní tábor,  
na kterém se seznámíte s novými kamarády, získáte nové zkušenosti. 
Možná budete chodit jen tak na procházky, do lesa, k vodě, na výlety. 
Možná pojedete k babičce, která vždy něco dobrého uvaří a upeče.  
Možná … 

Těch možná je celá řada a je jen na vás, jak ten prázdninový čas  
využijete a zda po prázdninách budete odpočatí a plní krásných  
vzpomínek.  

 

Přeji všem krásné prázdniny, hodně sluníčka, pohodičky, kopečků  
zmrzliny… 

 

PROSTĚ PRIMA PRÁZDNINY! 

                                                                                                          

Simona Schwaningerová 



Jaké sporty mají rádi naši spolužáci ? 

 

Vojta- 2.C 

Já hraju za FKMB v kategorii U8. Tréninky máme třikrát 
týdně a o víkendech máme turnaje. Na to, že jsme kategorie U8 , máme mnoho me-
dailí. Jeden z našich úspěchů je, že jsme byli jedenáctí z šestadvaceti týmů na ON-
DRÁŠOVKA CUP 2016 v Táboře a že u z našeho týmu byl vybrán nejlepší střelec 
celého turnaje. Měli jsme už moc turnajů a  byli jsme i na turnaji v Německu. Jsem 
moc rád, že hraju právě za FKMB :-)  

Radek, 5.A 

 Já dělám capoeiru 2 roky. Je to bojové umění, připomínající pohybovým stylem ta-

nec s akrobatickými prvky. Na tréninky chodím 2x týdně. Každý  rok se koná BATIZA-

DO, což je slavnostní udělování technických stupňů (pásků). Samozřejmě nesmí chy-

bět Mistrovství České republiky. Je jednou za rok a moc se mi tam líbí i proto, že tam 

je krásná atmosféra. Mladá Boleslav patří na špičku capoeiry a podle mě to tak i zů-

stane. 

Tomáš, 2.C 

 Já dělám bojové umění Krav Maga. Učíme se tam prvky sebeobrany- údery, kopy 

nebo uvolnění ze všech druhů úchopů. Chodím tam 1x týdně. 

Aneta, 5.A 

Já hraji basketbal za AŠ Mladá Boleslav . Tréninky máme třikrát týdně a v sezóně 

hrajeme zápasy. Náš největší úspěch bylo první místo v Easter Cup 2016. 

Petr, 7,B– hraju hokej 10 let za BK Mladá Boleslav– 

mladší dorost. A jsem hodně dobrej. Trénuju každý 

den. 

Filip, 7.A– hrál jsem hokej 9 let, hraju florbal za Tech-

nology Mladá Boleslav už 8 měsíců za starší žáky. 

Kuba, 7.B– dělám biatlon asi rok. Předtím jsem cho-

dil běhat, plaval jsem. Hrál jsem i florbal a taky lyžo-

val. 

Matěj,7.C– hraju fotbal za FK Mladá Boleslav už de-

sátým rokem. 
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Sportujeme... 



 

I učitelé rádi sportují... 

 

Martina Masopustová, 5.C 

cvičím jógu,  chodím do  posilovny, a v zimě ráda 
lyžuju. 

 

Hana Konopková, 5.B 

dříve jsem cvičila aerobic, ráda cvičím jógu. 

 

Žaneta Koutová ,2.A 

chodím běhat, jezdím na bruslích a cvičím jógu. 

 

Marie Tomsová ,2.C 

já ráda cvičím zumbu, posiluji a chodím běhat 

 

Alena Kafková ,4.C 

ráda cvičím aerobic a jezdím na horských kolech 

 

Marek Čermák-  hraji závodně fotbal a jinak dě-

lám rekreačně několik dalších sportů– lyžuji, 

hraji hokej, tenis a další. 

 

Julia Hencl– dělám jógu a tancuji. Někdy také 

jezdím na kole a plavu. 

 

Naďa Kočí – jezdím na kole a plavu. 

 

Matěj Povšík- hraji závodně fotbal a rekreačně 

florbal. V minulosti jsem hrál např. stolní tenis, 

hokejbal a basketbal. 
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IVAR CS AUTHOR TEAM 
Ivar CS Author team, je dětský cyklistický úspěšný oddíl.  V našem týmu je přes 50 čle-
nů. Najdete tu malé děti, které si jezdí dvakrát v týdnu zahrát do lesa nebo do bikeparku, 
ale také juniorský tým, který trénuje třikrát až čtyřikrát týdně a víkend co víkend tráví na 
velkých závodech a sbírá medaile. Děti do 13ti let se pravidelně účastní seriálu závodů 
Kolo pro život(KPŽ). My starší 13ti let trávíme víkendy na závodech Českého poháru 
horských kol či silniční cyklistiky. Takhle to většinou bývá od začátku jara do konce léta. 
Koncem léta malým dětem sezóna končí a nám starším vrcholí mistrovstvím České re-
publiky na silnici (časovka jednotlivců i dvojic+silniční závod jednotlivců) a závodem na 
horských kolech. Po skončení všech MČR máme volnějších 14dní. Poté nám začíná pří-
prava na cyklokros, která vrcholí také mistrovstvím republiky, které se koná v polovině 
prosince. V roce 2015 se MČR v cyklokrosu odehrálo v Mladé Boleslavi, kde bohužel Te-
reza Vaníčková prohrála svůj boj titul mistryně republiky a skončila druhá. 

 Celou sezónu trénujeme pod vedením Venci Ježka a Pepy Hladíka. Mezi největší úspě-
chy, kterými se může náš tým chlubit, jsou dva tituly z mistrovství republiky. Tituly vybo-
jovaly závodnice Tereza Vaníčková a Klára Vernerová. Terka vyhrála silniční závod jed-
notlivců v kategorii kadetek (2015), ve které závodila prvním rokem. To znamená, že ten-
to rok na svém dresu vozí pruhy mistryně republiky. Klára Vernerová v roce 2015 po vel-
mi úspěšné sezóně vyhrála závod ve sprintu. Náš tým byl také v roce 2014 oceněn Pe-
trem Čechem (majitelem KPŽ) jako nejlepší dětský tým.  

Za tímhle vším stojí ale dlouhodobá tvrdá práce, která se netýká jen šlapání na kole 
v lese nebo na silnici. Každý cyklista musí dodržovat správnou životosprávu, mobilizovat 
své tělo (posilovat ostatní časti těla-ruce, břicho, záda) a také odpočívat. Já osobně jez-
dím na kole od roku 2014. V tento rok se celý můj život obrátil o 180°. Můžu ale říct, že 
jen k lepšímu. Dříve jsem mohla chodit ven s kamarády, měla jsem o víkendech spoustu 
času. Když jsem ale začala s cyklistikou, řekla jsem si, že chci něco dokázat. Začala 
jsem na tom pracovat. Od té doby můj všední den vypadá tak, že když přijdu ze školy, 
zahodím tašku a jedu na trénink. A když zrovna nemám trénink, tak se snažím trochu 
pracovat se svým tělem formou menšího posilování a protahování.  Víkendy trávím buď 
na tréninku, nebo na závodech. Možná se teď někdo divý, jestli mi třeba nechybí to, že 
nemohu chodit ven s kamarády. Musím říct, že ne. Máme v týmu opravdu skvělou partu, 
kde si říkáme všichni všechno bez ohledu na to, jestli je ten druhý holka nebo kluk.  Má-
me o sebe strach a ve všem si pomáháme. Občas spíme i všichni pohromadě na jednom 
pokoji. Pak to dopadá tak, že trenér v jednu ráno přijde a vyhrožuje, že jestli nebudeme 
zticha, pojedeme ‘‘stovku‘‘ J. 

Kdyby nás chtěl přijít někdo podpořit, tak 

se 8. 10. 2016 konají závody Českého po-

háru v cyklokrosu v Mladé Boleslavi, byli 

bychom rádi J. Ani nevíte, jak fandění do-

káže podpořit 

Nicol Hartychová 
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Marek Čermák 
 

 

1) Kde jste studoval ? 
 
ODPOVĚĎ: Na gymnáziu a na Univerzitě Palackého obor 
Regionální geografie. 

 

 

2) Jaké je vaše oblíbené zvíře ? 
 
ODPOVĚĎ: Lev 
 
 

3) Máte nějakého domácího mazlíčka ? 
 
ODPOVĚĎ: Ano psa. Je to Americký stafford a jmenuje se Dino. 
 
 

4) Kolik let učíte ? 
 
ODPOVĚĎ: Teď to budou 3 roky. 
 
 

5) Je toto první škola na které působíte ? 
 
ODPOVĚĎ: Ano 
 
 

6) Jaké předměty vás bavily nejvíce na základní škole ? 
 
Odpověď: Nejvíce asi tělocvik a potom ještě dějepis. 
 
 

7) Jaký předmět učíte nejraději ? 
 
ODPOVĚĎ: Tak asi zeměpis.  
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Návštěva z Dieburgu 



Ze života školy 
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Školní výlet 8.A 

Jako každý rok, kdy se ke konci května zbavíme matematiky a dalších hrozných předmětů, 

jsme opustili již bezpečně známou školní lavici a vyrazili poznávat i něco jiného než starou, 

dobrou Boleslav, tentokrát Nebákov. 

Cesta vlakem do Mladějova utekla celkem rychle, odtud jsme s krosnami, plnými až po 

okraj, šlapali zhruba tři kilometry na naší „základnu“, chatu Nebákov. Poté, co jsme si všich-

ni stačili seznámit s tamní fenkou Bárou, něco málo si vybalit a dát si oběd z vlastních zá-

sob, zavelely paní učitelka Schwaningerová a Kočí k nástupu a následnému odchodu směr 

Trosky. Vrátili jsme se asi hodinu před večeří, hříšníci, co moc pospíchali, si dali deset kole-

ček okolo pískového hřiště na volejbal, ale pak jsme si všichni zahráli přehazovanou, kdy 

se k nám přidala dokonce i paní učitelka Schwaningerová („Málokdo ví, že jsem učila i tělo-

cvik…před dvaceti kily.“). Po večeři, která se skládala z bramborových knedlíků s kouskem 

uzeného a zelí, jsme si zahráli ještě na schovávanou, jako za časů, když jsme ještě byli 

mrňata, a taky trochu přehazovanou, dokud nás paní učitelky nevyhnaly do sprch a na 

chatky. Byl to sice dlouhý den, ale zítra nás čeká celodenní túra na Kost. Uf. 

„Dobré ráno, koťátka,“ hlas mé třídní učitelky a zvuk otevíraných dveří mě vytrhl ze snu. Jen 

s obtížemi jsem potlačila nutkání něco zamručet a snažila se co nejrychleji zase usnout, 

avšak zjištění, že snídani máme za půl hodiny mě donutilo vyhrabat se z vyhřátého spacá-

ku a aspoň trochu se zkulturnit.  Potom, co jsme se posilnili houskami s marmeládou a muf-

finy, jsme dostali hodinu na sbalení všech věcí, co budeme potřebovat, takže jsme o půl 

desáté všichni stáli v pozoru, připraveni na vše. 

Na Kost to bylo asi deset kilometrů, kde jsme dostali rozchod na oběd a pak jsme šli na 

prohlídku hradu. Nejzajímavější na celém hradu byla mučírna, která však na hradě doo-

pravdy nikdy nebyla, avšak při popisování trestů a způsobů získávání informací, se zvedal 

žaludek snad valné většině z nás. Aspoň mně tedy ano. Na chatu jsme se vrátili zase hodi-

nu před večeří, hráli  jsme přehazovanou, k večeři byly špízy, o osmé jsme rozdělali oheň a 

někteří si dali ještě buřty. Večerka v půl jedenácté, všichni unavení zalezli do postelí.  

Pátek, den odjezdu, nadešel, než jsme se nadáli. Spacáky a kartáčky na zuby byly zase 

zpátky v krosnách a my na cestě do Mladějova, na vlak.  

I přes všechny puchýře na nohou a občas přímo spalující sluníčko to bylo vážně super a 
moc jsem si to užila (jsme si to užili)! Tak doufám, že příští a ten poslední rok vyrazíme tře-
ba někam na vodu!  
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Ze života školy 

Zážitkový deník 2.A a los Albert 

Od ledna jsme si v 2.A začali vést Zážitkový deník. Jak takový 
deník vypadá? Rádi vám to vysvětlíme. Ale nejprve bychom vám 
měli představit našeho kamaráda losa Alberta, který je důležitou 
součástí tohoto třídního projektu. Plyšového losa Alberta jsme 
našli pod stromečkem na naší třídní besídce, má hnědou barvu, 

měří 50 cm, váží půl kilogramu a má legrační dlouhé nohy. Alberta si vždy jeden 
z nás vezme na víkend domů, vezme ho s sebou třeba na výlet, na návštěvu 
apod. Vyfotí se s ním a poté napíše, co spolu zažili. Máme Alberta moc rádi, hez-
ky se o něj staráme. Díky němu se učíme, jak se chovat ke kamarádovi a také 
bezvadně zceluje kolektiv. Doma ho měla dokonce i naše paní učitelka Žaneta 
Koutová.  

Neváhejte a klidně si náš deník přijďte prohlédnout, už je v něm spousta skvělých 
zážitků. Pokud přijdete poslední týden před vysvědčením, uvidíte  
i Alberta, to bude s námi ve škole. 

Ukázka jednoho ze zážitků s Albertem, který sepsala žákyně  
Kateřina Hrdá z 2.A 
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Představujeme třídu 7. A 

Ukázka jednoho ze zážitků s Albertem, který sepsala žákyně  
Kateřina Hrdá z 2.A 

Počet žáků -     20 

Počet chlapců - 7 

Počet dívek -    13 

Kde je naše třída? Ve 2. patře naproti záchodům pro chlapce 

Třídní učitelka -  Mgr. Julie Gottvaldová 

Nejoblíbenější předmět -  Tělocvik 

Nejméně oblíbený -  Fyzika 

Nejoblíbenější činnost -  povídat si spolu 
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Ze života školy 

Rozhovor se zdravoťačkami 
1. Proč jste se rozhodly právě pro ČČK (Český červený kříž)? 

     Klárka:  „Já jsem tam měla bráchu, tak mě přemluvil, abych taky chodila.“ 

     Anežka: „Mně se to zdálo zajímavý.“ 

2. Jak dlouho se tomuto koníčku věnujete? 

     Klárka: „Tři roky.“ 

     Anežka: „Pět let.“ 

3. Použily jste někdy své zdravotnické schopnosti i mimo trénování? 

     Obě: „Jo, už mockrát.“ 

4. Kolika závodů a soutěží jste se už zúčastnily a kolik z nich jste vyhrály? 

     Klárka: „Zúčastnila jsem se šesti, vyhrála jsem čtyři. 

     Anežka: „Já jsem se zúčastnila patnácti, vyhrála jsem asi…osm?“ 

5. Co vás na zdravoťáku nejvíc baví? 

     Klárka: „Tak asi ten kolektiv a ten pocit, že dělám něco dobrýho. 
     Anežka: „A taky, když tě pochválej a ty víš, že bys tomu člověku dokázal pomoct 
i opravdu. 
6. Chtěly byste po základce pokračovat na dráze záchranářek, na zdravotce? 

     Klárka: „Jo, stoprocentně!“ 
     Anežka: „Já spíš jako koníček.“ 

7. Jak probíhají takové záchranářské závody? 

     Obě: „Celý závod je několik stanovišť, sedm zranění  – z toho tři zásah, jedna 
obvazová technika a potom transport- zbytek stanovišť je nesoutěžních, například 
rozhovor s policisty a různé pohybové hry. 

8. Jaký máte na kroužku mezi sebou vztah? 

     Anežka: „Vztah mezi námi je bez problémů, máme se rádi.“ 

     Klárka: „Na soutěži nám rozhodčí řekl, že je vidět, že jsme 
sehraní a že dobře víme, co děláme. A to stejné si myslím i já.“ 

9. Zúčastníte se nějaké soutěže v tomto roce? 

     Obě: „25. Června máme republikové kolo v Olomouci. 

10. Co že to máte společného s ČČK? 

     Klárka: „Soutěžíme za oblastní spolek ČČKMB, po deváté 
třídě už budeme oficiálními členkami. (nadšený úsměv) 

Děkuju moc holkám za to, že si na mě našly čas a doufám, že 

se jim v jejich koníčku bude dařit! 

Maky 
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Legoland 

 

Dne 14.5. v sobotu jsme jeli do Legolandu k městečku Günzburk. Ráno jsme měli 
sraz u školy, kde jsme nastoupili do autobusu. Cesta byla dlouhá, protože jsme se 
všichni nemohli dočkat, až dojedeme na místo. V autobuse nám pan průvodce vy-
právěl zajímavosti o Legolandu. Když jsme přijeli na místo, rozdali nám vstupenky 
a čekali jsme, až otevřou brány, abychom mohli vstoupit do Legolandu. Byly tam 
atrakce všech druhů, například: vodní, horské dráhy, létání ve vzduchu a podobně. 
Dále tam byly sestavené postavičky z oblíbených filmů, bysty fotbalistů a v dětském 
hřišti byla postavená zvířátka. Mně se nejvíce líbila vyhlídková věž, ze které byl 
krásný výhled. Když jsme museli jít do autobusu, paní učitelky nám připravily test, 
co jsme si o Legolandu zapamatovali. Výherci dostali malé stavebnice lega. Když 
jsme přijeli zpátky ke škole, všichni se rozešli a každý šel domů. Výlet do legolandu 
se nám moc líbil. 

V. Bucharová, 5.A 

 

 

Ze života školy 

http://obrazky.cz/?q=legolandu+v+n%C4%9Bmecku&url=http://www.slevoteka.cz/Media/1%20-%20image%20fotky/Rakousko%20-%20Nemecko/Legoland%20(zdroj:%20www.legoland.de)/Legoland.de%207.jpg&imageId=2bcf61cf653dcc9c&data=lgLEEJNWll6qghAM0IXenKcBTyXEMBiUSW8nYIsX18Y0Ru
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Ukázky z deníku 
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Jazykový koutek 

Strawberry lemonade 

 

Ingredients 

3 cup water 

1½ cup sugar 

2 cup lemon juice (about 8 to 10 lemons) 

1 pt. strawberries 

1 L  sparkling water : lemon slices and mint 

 

———————————————————————————— 

 

Watermelon  cooler 

 

 

4-5 cups of seedless watermelon (1 medium-sized wa-

termelon), cut into chunks 

1/2 peeled cucumber, cut into chunks 

5 -10 mint leaves roughly chopped 

3 tablespoons of sugar 

1 tablespoon of fresh lime juice 

a pinch of salt 

 

————————————————————————————— 

 

Non alcoholic sangria 

 

Ingredients 

4 cups white grape juice (1 l) 

¼ cup blueberries (40 g) + ¾ cup blueberries (120 g) 

1 cup orange juice (250 ml) 

Juice of 1 lime + 2 limes 

2 oranges 

2 bananas 

2 peaches 



Zábava 

Najdi v osmisměrce 19 slov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda: léto, koupaliště, děti, plavky, slunce, květiny, narozeni-

ny, prázdniny, tábor, nanuk, ledová tříšť, moře, jahody, včely, med, 

příroda, les, molo, pláž 

TAJENKA: ___________________________________________________ 
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R M E D P N K E Y 

O L H D Ř A O C L 

B U É Ě Í R U N E 

Á L Y T R O P U Č 

T E K I O Z A L V 

P D V K D E L S N 

R O A V A N I J A 

Á V L Ě S I Š A N 

Z Á P T E N T H U 

D T M I L Y Ě O K 

N Ř O N M R Á D Ž 

I Í Ř Y , O P Y Á 

N Š E R Á Z L D L 

Y Ť N I N Y ! O P 
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Zábava 

 

1. Je to na zemi a musíme to vysávat … 

2. Je pes a … 

3. Skáče to, má to dlouhé uši a ocásek ve tvaru bambulky … 

4. Roční období na l … 

1

. 

                

2

. 

                

3

. 

                

4

. 

                

5

. 
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Pepíček píše rodičům dopis 

z tábora: Je tady hezky, hodně jím 

a odpočívám, buďte klidní a neboj-

te se o mě. PS: Co je to epidemie? 

Vtipy 

Honila nás 

moudrost, ale 

my jsme byli 

rychlejší. 
Jdou jednooký a slepý lesem 

k babičce. Jednooký si vypíchne 

oko o větvičku a řekne: „Tak jsme 

došli.“ A slepý podá ruku větvičce a 

řekne: „Ahoj babi!“ 

Pračlověk čte synovo vysvědčení:  

,,To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi 

ještě malý. Ale že jsi propadl z děje-

pisu, který má jen dvě strany, to je 

hanba!“ 

„Jendo, proč jsi přišel do 

školy pozdě? Bodla mě 

včela! Ukaž! Nemůžu! 

Posaď se! Také nemůžu!“ 

„Hurvínku, to od tebe nebylo 

hezké. Mánička upekla bábov-

ku a ty jí za to rozbiješ okno 

kamenem. To nebyl kámen, 

taťuldo. To byla ta bábovka.“ 



Těšíme se na prázdniny! 
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