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     Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v 
hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat 
konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné 
číslo školního časopisu. Nazvali jsme jej pracovně Devítka. 
Posuďte sami, jak se jim jejich práce povedla. K jejich 
společnému dílu jsem trošinku přispěla pravopisnými a grafickými 
korekturami, ale jinak jsem příspěvky po obsahové stránce nijak 
výrazně neupravovala.
                                    Lada Razímová, vyučující ČJ

Jsme už dospělí?
(úvaha)

     Nad touto otázkou přemýšlím už asi rok, tedy zhruba od začátku 
9. třídy, kdy nám téměř všechny vyšší autority začaly říkat, že už 
jsme dospělí  a  ať  se  podle toho začneme chovat.  Jenomže co to 
znamená a jak se to pozná? 
     Mám  pocit,  že  všichni  si  přejí  být  dospělými.  Ale  co  nás  v 
dospělosti čeká? Práce a větší zodpovědnost, budeme muset čelit 
novým  problémům.  Na  dospělosti  je  jistá  monotónnost  života. 
Myslím to tak, že v práci má každý den podobnou náplň, zatímco 
teď,  když  jsme  ve  škole,  se  musíme  připravovat  vždy  na  něco 
jiného. 
     Možná , že jediná věc, která moje vrstevníky láká a přitahuje, je 
legálnost  pití  alkoholu,  kouření  a  držení  řidičského  průkazu.  A 
jestli ne tohle, co teda? Myslím si, že spousta z nás není připravena 
na to vstoupit do magického světa dospělých. 
     Jen čas ukáže, jak se s tím hrdinsky popereme.    
               
                                                                 Lucie Krausová  9.A



DEN DEVÁŤÁKA

Když v pondělí ráno vstaneme, tak snad skoro každý říká:
 ,,Už aby byl pátek...''. Po dlouhém vylézání z postele se 
konečně přemůžeme a vstaneme. Pak se začneme chystat, 
umyjeme se, oblékneme, ještě doděláme všechno potřebné a hurá 
do školy. Cesta bývá většinou veselá, protože už při ní 
potkáváme mnoho kamarádů. Výjimkou je, když nás ten den čeká 
nějaká písemka, to nám dobrou náladu kazí. Pak když dorazíme 
do školy, tak tam potkáme spolužáky,  se kterými se snažíme 
využít přestávky,během kterých hrajeme třeba fotbálek, karty 
anebo jen tak sedíme ve třídě a povídáme si. Myslím, že v naší 
třídě je přátelská atmosféra a všichni tu tak nějak se všemi 
vycházejí. Ve škole zažíváme každodenní dobrodružství a legraci. 
Některé vyučovací hodiny nás moc nebaví, a proto se při nich 
třeba bavíme nebo děláme kravinky. To se učitelům moc nelíbí. 
Je to asi pochopitelné, když se nám snaží něco vysvětlit a nikdo 
je neposlouchá. Ale myslím, že my už se snažíme být tak nějak v 
klidu a dávat pozor, protože víme, že to, co nám říkají, se nám 
většinou asi bude hodit. Když už se blíží konec vyučování, tak už 
se všichni těšíme domů. Ještě více se těšíme teď, když venku je 
tak krásně. Když už vyučování konečně končí, tak všichni vyrazí 
jako střely a už běží na autobus nebo domů. Asi takto vypadá 
každý školní den ve škole. A ve třídě 9.A to není jiné. 

                                                 B. Košnarová

    



Reportáž ze školního výletu

         Třídní výlet pro 9. ročníky se jako vždy konal v rekreačním středisku Nad 
Starým mlýnem u Šlovic. V okolí budovy se rozkládají pastviny, louky a lesy. K 
areálu se dostanete úzkou asfaltovou cestou potom, co odbočíte v Hřebečníkách 
a projedete kolem luk a lesa.
          Již při výstupu z automobilů jsme se setkali s našimi třídními učiteli. Poté 
jsme se s našimi zavazadly přesunuli na místo určené k stanování. Během 
odpoledne jsme se všichni sešli a postavili si naše plátěná obydlí. Svítilo slunce a 
bylo teplo, a tak jsme hráli různé hry nebo se koupali v bazénu. Druhý den jsme 
odpoledne šli na vycházku, avšak tímto dnem se začaly objevovat přeháňky a 
ochladilo se. Večer se spustil nepřetržitý déšť, čímž jsme přišli o noční bojovou 
hru. Bohužel se ještě více ochladilo a některým spolužákům začalo natékat do 
stanů, a tak jsme si povídali dlouho do noci v altánu. Další den nás přivítala 
oblačná obloha, naštěstí už nepršelo, zima byla ale na konec května docela velká. 
Odpoledne tohoto dne jsme strávili bez p. učitele Třísky, který musel odjet do 
Prahy, a tak jsme opět hráli nejrůznější hry nebo se bavili v chatce či stanech. Po 
večeři dorazil p. učitel Tříska a společně jsme šli na diskotéku v budově areálu. 
Ke konci nás ovšem vyrušily dámy, které byly zřejmě lehce opité. Také jejich 
ranní tancování nám nebylo zrovna po chuti. Co se týče stanování noci byly 
docela chladné, ale dalo se to vydržet. S pokrmy jsme byli také spokojeni. Po 
obědě jsme si sbalili věci a čekali na odvoz v podobě některého z příbuzných či 
přátel. 
          Měli jsme se tu dobře. Na náš poslední společný výlet budeme určitě 
všichni dlouho vzpomínat.                                                    Hana Sechterová

 Srdečně vás zveme na 
Slavnostní vyřazování žáků 9.ročníku ZŠ

dne 28.6.2012 na hradě Křivoklátě
        v 9:00 hodin  

    a na rozlučku na Velké Bukové - sraz je u rozhledny 
v 16:00 hodin 

Můžete vzít nějakou maličkost s sebou (pití, jídlo)
Možnost přespání domluvou.

K dispozici bude gril a lednice. 



 ANKETA - NAŠE ŠKOLA

Vyzpovídala jsme na toho téma paní učitelku Jaroslavu 
Štillerovou, paní uklizečku

Ivetou Brabcovou a žákyni 9. ročníku Barborou Košnarovou.

Jste spokojeni se svými kolegy (spolužáky)? 
J.Š.:  S kolegy určitě,  s některými žáky už méně! (To raději  nebudu komentovat.)  
I.B.:  Do určité míry ano.                                                                                             
B.K.: Ano jsem, nevadí mi nikdo.

Jak se díváte na nedopalky cigaret v areálu?
J.Š.:   V budově jsem je naštěstí neviděla, v okolí školy už je to horší. Stručně řečeno: 
          je to nevkusné a nehygienické! A kazí to i obraz naší školy před veřejností.
I.B:   Poslala bych každého, kdo kouří, na brigádu.
B.K.: Nějak to neřeším.

Myslíte si, že v ZŠ Křivoklát je co zlepšovat? Jestli ano, řekněte 
prosím co.
J.Š.:  To určitě ano, ale pominu-li např. ještě lepší materiální vybavení, na které
         nejsou finanční prostředky, tak určitě aktivita žáků ve školních i mimoškolních
         činnostech (zajm. kroužky), chování žáků nejen k dospělým, ale i mezi sebou
         navzájem. Nebylo by od věci nabídnout žákům také svačiny - pečivo,
         pomazánky, ovoce atd., nejen sladkosti. Je toho prostě určitě dost, co by se dalo
         zlepšit.
I.B.:  Vždy je co zlepšovat. Hlavně už taky mezi žáky a dospělými.
B.K.: Myslím, že je tu vše dobré.

Jste spokojeni s vedením školy?
J.Š.:  Já určitě. Vést takový komplex je velmi náročné a osobně bych si něco
         takového netroufla. Myslím, že škola funguje, jak má, a veřejné mínění o jejím
         fungování je velmi kladné.
I.B.:  Nemám problém.
B.K.: Ano.

      Děkuji všem za rozhovor.                                                  Linda Macáková
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   1.  země, v níž jsou proslulé býčí zápasy                                 
   2. největší české pohoří                                                                  
   3. česká rocková kapela , která měla dříve název Karkulka         
  4. skály, které lemují Berounku 
  5. jméno češtinářky na ZŠ Křivoklát
  6. světová strana, která je na mapě umístěna dole
  7. náhlý projev sopečné činnosti 
  8. předmět , ve kterém se učí kraje, světadíly atd.
  9. jméno našeho současného prezidenta
10. největší středočeské město
11. zákonodárný sbor volených zástupců (281 osob)
12. název ekvádorského souostroví - 19 sopečných ostrovů
13. hormon, který připravuje tělo na výkon
14. jiný název pro zvíře
15. původní obyvatelé Ameriky 
16. porost na hlavě
17. odborný název pro kostnatění
18. autor knihy povídek Dukla mezi mrakodrapy
19. kapela, v níž hraje Kirk Hammett,

                                                                                               Sestavili:  D. Jirásek, A. Šíma



    



         Náš třídní učitel Mgr. Vlastimil Rajniš                   
          

Narodil se na podzim roku 1969. Vystudoval na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích  pedagogickou fakultu, aprobace biologie - chemie.  Učí na ZŠ 
Křivoklát už od 1997. Poslední roky učí zejména přírodopis, chemii a fyziku. 
Roku 2001 se oženil s p. učitelkou Jitkou Rajnišovou, která také učí na ZŠ 
Křivoklát. Od roku 2008 je naším třídním učitelem a máme ho velmi rádi. Je to 
sympatický, spravedlivý, pohodový učitel se smyslem pro humor. Ve škole se 
snaží být vážný, ale nikdy ne přísný. Ale výlety s ním stojí za to. Všechnu energii 
si šetří na třídní výlet, který obvykle trávíme s 9B.

          A na závěr nám pan učitel poskytl menší rozhovor:

Redakce : Baví Vás vaše zaměstání?
V. R.:   Ano, zatím baví. Ale některé výsledky mých žáků mě moc neuspokojují.

Redakce: Uvažoval jste někdy o jiném zaměstnání?
V. R.: Ano uvažoval, mnohokrát. (tichý smích)

Redakce:  Jste spokojen s žáky? S jejich chováním a celkovými výsledky?
V. R: U mě žáci nemají problém s chováním, ale výsledky se mi občas nelíbí.Mohlo by to
         být lepší. Výsledky vypovídají i o práci učitele.

Redakce: Jste rád za to, že jste zrovna třídní učitel současné 9. A?
V. R: Ano jsem, tuhle třídu mám opravdu moc rád.

Redakce: No myslím, že to už je vše, co jsme chtěly vědět. Díky moc za rozhovor.

                                Karolína Prošková a Natálie Sváčková

                     Šlovice 2012 - P. Tříska (třídní učitel 9. B) a V. Rajniš (třídní učitel 9. A)


