
                                                                                                        červen 2012



     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

Konec školního roku už je za rohem 
a za dva měsíce znovu jdem. 
I když se nevrátíme na tuto školu,
navždy zůstaneme spolu.
Stali se z nás přátelé 
a jimi zůstaneme nadále.
Na učitele si vzpomeneme rádi, 
chovali se jako kamarádi. 
I když jsme občas byli protivní, 
měli s námi strpení.

                   Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk 
             



                  Těžký život deváťáka 
(fejeton)

Jsou lidé, kteří si rádi stěžují, ale co třeba deváťáci?
Věčně si stěžují na školu, jak je otravná, jak jsou učitelé nefér a jak je život 
krutý. Přitom v hloubi duše ví, že v dospělosti a stáří na devítku budou 
vzpomínat rádi. Pojďme se podívat do nižších ročníků. Na prvním stupni je to 
vůbec nejlepší . Učitelé se s námi ,,mazlí“, s úkoly nám pomáhají rodiče a žádné 
starosti nemáme. To v devítce už neplatí. Připravujeme se na školu, na kterou 
budeme chodit 3 nebo 4 roky. Ale někdy to tak není. Rodiče by ji spíše měli 
studovat za nás, protože jsou případy, kdy si deváťák vybere školu, ale rodiče 
mu ji zakážou a vybere mu jinou, na kterou se mu vůbec nechce. Pak tu máme 
další problém – učitelé. Pořád prudí, že nemáme běhat po škole, že máme chodit 
brzo do tříd  a že telefony máme mít vypnuté. No koho by to nenaštvalo, že jo... 
Když to shrneme, tak vlastně za všechny problémy můžou rodiče, učitelé a škola. 
Nebohý deváťák za nic nemůže. Takže je život deváťáka těžký?

Odpověd zní jednoduše: jak pro koho. Někdo se učit chce, někdo ne. 
Někdo kritiku bere jako ponaučení, někdo jako urážku. Každý svého štěstí 
strůjcem.

                         Kristýna  Frančeová, Veronika Jánská

 Jsme už dospělí?
(malé zamyšlení)

Spousta lidí si myslí, že dospělost se projevuje chováním, vyjadřováním a 
podobnými věcmi. My si myslíme, že to tak není správné. Spousta dospělých má 
tzv. „ zastydlou pubertu“. Proto není správné posuzovat dospělost podle 
vnějšího chování. Člověk vyspěje tělesně v období puberty, zároveň by měl 
dospět i duševně. Ale to neznamená, že nemůže dělat blbosti s kamarády nebo si 
jinak užívat. Zkrátka si myslíme, že to tak není dobře posuzovat někoho jen 
podle chování.

                   Martin Kos, Dominik Greif, Petr Sado



Anketa na téma: Naše škola
Vyzpovídal jsem na toto téma: 

Ladu Razímovou, Petra Třísku a Tomáše Vostatka

Jak dlouho učíte na této škole?
     L.R. Učím zde 19 let.
     T.V. Učím zde 3 roky.
     P.T.  Učím tu 8 let.

Uvažoval/a jste někdy o jiném povolání?
     L.R. Ano mnohokrát, ale zatím jsem nenašla povolání , které by mě oslovilo
             natolik, že bych od profese učitelky zběhla.
     T.V.  Ano uvažoval.
     P.T.  Uvažoval jsem o jiném povolání i jsem jiné vykonával.

Těšíte se na prázdniny? Jsou 2 měsíce málo nebo hodně?
      L.R. Ano velmi se těším. Někdy jsou až příliš dlouhé, ale přesto si myslím, že 
              jsou potřebné proto, aby se učitel zase nabil energií.
      T.V. Těším se. Přijde mi, že je to málo.
      P.T.  Ano těším se. Dva měsíce mi přijdou akorát.
 
Jak vám chutná jídlo ve školní jídelně? Jaké jídlo je vaše nejoblíbenější?
      L.R. Ano chutná, také chválím kuchařky, kde se dá. Doma mám nejraději
              rajskou omáčku s houskovým knedlíkem a ve škole mi nejvíce chutnají
              bačovy taštičky s uzeným sýrem, myslivecké zelí a bramborová pizza.
      T.V. Jídlo je tu výborné; nejraději mám ale houbovou omáčku od maminky.
      P.T.  Nejím tu.

Co se vám tady líbí? Co byste tu zlepšil/a?
      L.R. Školu mám moc ráda, protože je umístěna v krásném prostředí. Je
              velice pěkně vyzdobená. Kdyby byly peníze, tak bych nakoupila nový
              nábytek, do každé třídy žaluzie a nové pomůcky a učebnice na některé
              předměty. S kolektivem učitelů jsem velice spokojená, mám zde hodně
              přátel.
      T.V. Nejvíce se mi tu líbí prostředí. Kdyby byly peníze, nakoupil bych
              sportovní vybavení.
      P.T.  Moc se mi tu líbí rodinná atmosféra. Zlepšil bych tu komunikaci mezi
              učiteli a žáky.
               

Všem děkuji za rozhovor.                    Jan Bureš



            



  Šlovice 2012
(reportáž ze školního výletu)

Ve středu 30. 5. nám začal náš poslední školní výlet na základní škole. Těšili 
jsme se na něj už hrozně dlouho. Jeli jsme do rekreačního zařízení do Šlovic, 
což je malá vesnička u řeky Berounky, vzdálená asi 20 minut autem z Roztok. 
Výlet nám začínal ve středu odpoledne po škole, každý se měl dopravit sám. 
Počasí nám přálo. Když všichni kolem 16:00 dorazili, dali jsme se do stavění 
stanů. Stany jsme stavěli na malém posekaném plácku. Jinak ostatní hosté 
bydleli v dřevěných chatkách nebo uvnitř rekreačního zařízení, kde se nachází 
i jídelna, sprchy nebo toalety. Kolem šesté hodiny jsme šli na večeři. Protože 
si někteří kluci vzali hudební nástroje, večer jsme ještě hráli a zpívali písničky. 
Šli jsme si lehnout až pozdě večer – každý, kdy chtěl. Ve čtvrtek bylo krásné 
počasí, a proto jsme dopoledne každý strávili po svém. Někdo si šel zahrát 
tenis na tenisový kurt, někdo hrál plážový volejbal, protože se zde nacházejí 2 
velká hřiště s pískem. Někdo byl ve stanech nebo v chatkách, které jsou nově 
zařízené.  Také  jsme  hráli  novou  finskou  hru  nebo  jsme  se  koupali  ve 
venkovním  vyhřívaném bazénu  s  mořskou  vodou.  Odpoledne  jsme  šli  na 
procházku  do  3  km  vzdálené  vesnice  Hřebečníky.  Je  to  malá  poklidná 
vesnička s málo obyvateli. Celou jsme ji prošli a vrátili se zpět. Po návratu 
jsme  mohli  vyzkoušet  novou  vířivku,  která  se  nachází  venku  před  hlavní 
budovou, nebo saunu, která je uvnitř. Už jsme se nemohli dočkat večerního 
grilování. K jídlu byly špízy se zeleninovým salátem a pečivem. Pozdě v noci 
nás čekala bojovka, ale protože se počasí zkazilo a začalo silně pršet, nikam 
jsme nešli, což byla škoda, protože většina z nás se docela těšila. Někteří tedy 
zůstali ve stanech nebo v chatce a někteří  si povídali venku pod přístřeškem. 
V pátek bylo počasí zatažené a každý si udělal svůj vlastní program. Na večer 
se ovšem všichni těšili, protože nás v baru čekala diskotéka. Bar to byl docela 
malý, ale tak akorát pro nás, abychom se do něj vešli. Byla tu tma, blikala a 
mihotala se různá barevná světla. Mohli jsme si zde koupit různé nápoje nebo 
občerstvení. DJ pouštěl různé písničky, rychlé i pomalé, a poté také skladby 
na naše přání. Diskotéka začínala v 19:00 a vydrželi jsme na ní až do půlnoci. 
Všichni jsme se dobře bavili. V sobotu dopoledne jsme ještě hráli různé hry a 
po obědě jsme začali balit. Odjezd domů byl naplánovaný mezi 14:00 a 15:00 
hodinou. Všem se nám tak určitě moc líbilo, jídlo nám chutnalo a byla skvělá 
zábava. Na tento výlet budeme určitě hodně dlouho vzpomínat.

    
                                                          Nikola Říhová, Anna Tolmanová


