
   

 

CO  SI MŮŽETE 
V PRVNÍM ČÍSLE  
ČASOPISU PŘEČÍST: 

2. Kdo jsou naši 
redaktoři a 
redaktorky? 

2. Ze života školy - 
PATRONÁT  

3. naši prvňáci a  
GENETICKÁ 
METODA 
ČTENÍ 

4. šermířská 
skupina 
PERNŠTEJN, 
vtipy 

5. RECENZE FIFA 
2011 

6. hlášky učitelů a 
žáků 

Budeme moc rádi, 
když nám napíšete, co 
byste v časopise chtěli 
najít, nebo nám sami  
pošlete nějaký 
zajímavý příspěvek na 
adresu   

casopissloupek@seznam.cz 

 

Úvodem 

Milí čtenáři, právě se vám dostalo do 
rukou první číslo našeho  nového 
školního časopisu.  

Vymysleli jsme mu název SLOUPEK 
podle názvu naší obce a také proto, že 
bychom zde rádi uveřejňovali zajímavé 
sloupky ze života naší školy.  
A kdo jsme to vlastně my, kteří pro vás budeme časopis 
připravovat? Tady nás máte: 

redaktorky a redaktoři: 

Adam Bufka, Martin Nečas, Šimon Procházka, David 
Vybíhal, Jolana Bábindeliová, Kristýna Kakáčová, Páťa 
Nejezchlebová, Tereza Vymazalová, Denisa Fritzová 
(všichni z IX.A) 

šéfredaktorka: 

Michaela Matějková 

 

                 

Fotka redakce  

(Jolča a Adam chybí, vyfotíme vám je příště) 
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REDAKCE SE PŘEDSTAVUJE 

 

Adam Bufka – je mi 14 let a v časopise 
vám budu představovat hlášky učitelů a 
žáků (AB) 

 Martin Nečas – je mi 15 let a budu pro 
vás vybírat vtipy (BJ) 

 Šimon Procházka - je mi 14 let a budu 
váš průvodce světem internetu. Budu vám 
dělat recenze na hry, hudbu a všechno 
možné.(Buča) 

 David Vybíhal -  budu  pro vás psát o 
počítačích, filmech a hudbě (Dejv) 

Jolana Bábindeliová – je mi 14 let,  
poslouchám hudbu, hraju hry a jsem ráda 
ve společnosti  (Jolča) 

 Kristýna Kakáčová – je mi 15 let, ráda 
lyžuji, čtu a hraju na klavír (Kíťa) 

 Páťa Nejezchlebová – je mi 14 let, ráda 
sportuju, nejraděj mám hasičský spot, 
v zimě jezdím na snowboardu ( Paťa) 

 Tereza Vymazalová – jsem holka, která 
zbožňuje zvířata a své kamarády, ráda se 
bavím. (Tess) 

 Denisa Fritzová - ve volném čase ráda 
jezdím na kole, hraji na klavír a jsem na 
PC. Ve škole mě baví nejvíc dějepis. 
(Denča) 

Míša Matějková - mám ráda jezevčíky, 
orchideje, přírodu, kolo, tvoření, svoje 
žáky, sluníčko, moře, knížky a hnědou 
barvu (MM) 

 

 

 

Patronát aneb co vás všechno čeká 

Co je to vlastně patronát? 

Patronát je 
zkouška 
zodpovědnosti 
a trpělivosti, 
která je potřeba 
při učení a 
napomáhání 
prvňáčkům.  

Naši deváťáci se vlastně starají o prvňáky, 
první dny je vodí do školy, na autobusy, 
pomáhají jim orientovat se ve školní 
budově, ale hlavně je učí jak zacházet        
s čipem, který je letošní novinkou pro 
celou školu. 

Ale není to jen nuda a námaha, protože 
občas se místo vyučování vyrazí i na 
nějaký ten výlet. 

Ze začátku jsem měla asi jako všichni 
strach, jak budu zvládat další povinnost 
navíc, ale vzhledem k tomu, že na naše 
občasné pozdní příchody do hodin brala 
většina učitelů ohled, tak nevznikly žádné 
větší problémy. 

Většina prvňáků byla hodná, učenlivá 
a poslouchala, co se jim říká, takže si 

zaslouží pochvalu. I když našlo se pár 
neposedů, kteří dali patronům pořádně 
zabrat, a proto si i patroni zaslouží velkou 
pochvalu, že zatím všechno tak skvěle 
zvládají. (Tess) 
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Naši prvňáci a GENETICKÁ METODA ČTENÍ 

S naší redakcí jsme udělali rozhovor s paní učitelkou 

z 1. stupně Petrou Bufkovou, která je třídní  malých prvňáčků  

z I. B 

Redakce: Kolik máte ve třídě dětí? 

p. uč. Bufková. : Je jich 22, z toho 5 holek a 17 kluků. Ale na to, 

že kluků tam je tolik, tak vůbec nezlobí a jsou hodní. 

R: Umí už nějaká písmena nebo počítat? 

B: Písmena skoro všechna, ale jenom velká tiskací a počítáme už 

do pěti. Jsou  strašně šikovní. 

R: A jak je známkujete? Dostávají už i špatné známky? 

B: Ze známek zatím dostávají jen jedničky a dáváme jim různá 

motivační razítka a  smajlíky, ale od listopadu budou dostávat i ty 

špatné. 

R: Hrajete s nimi nějaké hry nebo se pořád učíte? 

B: Hrajeme si na piráty, děti se za ně převlečou a budou hledat 

poklad. 

Touhle poslední větou jsme se rozloučili, protože nám zrovna 

zvonilo na hodinu fyziky (bohužel), ale dozvěděli jsme se, že se 

děti  

učí číst Genetickou metodou čtení. Většina z vás určitě netuší co 

to je, takže vám to objasníme… 

…Genetická metoda čtení je metoda, kdy se děti učí nejdříve jen 

velká tiskací písmena. Až potom, co se je naučí číst, se je učí psát. 

Slova hláskují, protože když některé děti přišly do školy a už 

uměli číst, učily se to právě touto metodou, která je pro ně 

přirozenější.(Paťa a Tess) 

 

          

Zeptali jsme se 

Danky Skotákové 

a Liborka 

Maňouška z I.B, 

jaké jsou jejich 

první dojmy ze 

školy. 

1. Co se vám líbí 

ve škole? 

Danielka:čtení, 

psaní, počítání 

Liborek: Člověče 

nezlob se, které je 

na chodbě 

2. Co se vám 

naopak  nelíbí? 

Danielka: když mě 

babička brzo ráno 

vzbudí 

Liborek: všechno 

se mi líbí 

3. Co vás baví? 

 Danielka:učit  se 

Liborek: malovat 

4. Proč? 

 Danielka: je to 

něco nového 

 Liborek:nevím 

5. Líbilo se vám, 

když se o vás 

starali deváťáci? 

Danielka : jo 

Liborek: jo, byli 

na nás hodní 

(Jolča a Kíťa) 
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Rozhovor s šermířskou skupinou 
Pernštejn 
 
Jak jste se vlastně dali dohromady? 
No ono to bylo tak, že kamarádka 
potřebovala pomoc s přípravou volné 
disciplíny v soutěži miss České republiky, 
ale potom toho nějak nechala a nás šerm 
tak bavil, že jsme se rozhodli založit 
skupinu a tak jsme vlastně vznikli. 
Jaké jiné programy pro školy nabízíte? 
My máme 6 pořadů pro školy jako třeba 
Obrazy války 30leté, Řím, legionáři- 
gladiátoři  
A co na vaše povolání říká rodina, 
nebojí se o vás? 
No moje manželka dříve taky šermovala a 
podporovala mě v této činnosti, ale od 
narození dcery už není tak nadšená, 
protože jsem od pondělí do pátku pryč. 
Rodina mě v této činnosti podporuje, ale 
moc se jim stejně jako u kolegy nelíbí, že 
nejsem doma. 
Už se vám někdy během tréninku nebo 
při vystoupení stal nějaký uraz? 
Samozřejmě že se občas odřeme, praštíme 
nebo si natáhneme nějaký ten sval, i když 
jednou se nám na tréninku nepovedl boj 
a kolega mě bodl do hrudníku. Jinak se 
nám žádný vážný úraz nestal. 
Kde si obstaráváte repliky a kolik 
zhruba stojí? 
Všechny zbraně a brnění jsou vyrobená na 
zakázku a stojí zhruba  250 000 Kč. Jinak 
různé lehčí kulisy jako třeba vůz jsme si 
vyráběli sami. (Tess a Paťa) 
 
 

 

 

TO JE FÓR!! 
 
Partyzáni utíkají před Němci a na chvíli se 
zastaví.A jeden z nich povídá: „Schováme 
se do studny a budem dělat ozvěnu“. 
Ostatní na to přikývli a schovali se do 
studny. 
Vtom přiběhnou Němci a baví se mezi 
sebou: „Kde jsou?“ A ze studny se ozve: 
„Kde jsou,kde jsou...“ A Němec říká: „Asi 
jsou v lese.“ A ze studny se zase ozve: 
„Asi jsou v lese, asi jsou v lese“. „A nebo 
ve studni?“ A ze studny se zase ozve: „A 
nebo ve studni, a nebo ve studni“. 
„Hodíme tam granát!“ A ze studny se 
ozve: „Asi jsou v lese,asi jsou v lese.“ 
 
Víte, proč chlapi nemají celulitidu? 
Protože jim nesluší. 
 
Víte,  k čemu jsou speciální zásahové 
jednotky? Sluší jim černá. 
 
V čem jsou světoví v Panamě?V počtu 
banánů na jednoho člověka. A v čem jsou 
světoví v Somálsku? V počtu lidí na jeden 
banán.  
 
Víte, proč muž nemůže být hezký a chytrý 
zároveň? Protože by to byla ženská. 
 
 

A NESMÍ CHYBĚT 
CH.N. 
 
Chuck Norris dokáže vysypat prázdný koš.  
 
V prvním díle Jurského parku 
Tyranosaurus Rex nepronásleduje džíp,ale 
prchá před Chuckem Norrisem.(BJ) 
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Vítejte v části recenzí, světu internetu a hudby. Dnes jsem si pro vás 

připravil jednu z novějších her, jež se jmenuje FIFA 11. Tuto hru můžete 

hrát na herní platformě PC. 

FIFA 11 je velmi oblíbená hra, obzvlášť mezi fotbalovými fanoušky. Tato hra byla vyrobena 

firmou EA Sports, která se specializuje již podle názvu na sportovní hry. Jak jsem již zmínil, 

je oblíbená obzvlášť mezi fotbalovými fanoušky. Možná proto, že je to fotbalová hra! 

Bohužel, jako každá firma, i hra má konkurenci. Rivalem FIFY 11 je hra Pro Evolution 

Soccer 2011 od firmy Konami. Já si však vybral FIFU 11, protože na první pohled vypadá 

lépe než PES11, a také má lepší grafiku, a vůbec, fanoušci sportovních her si ji oblíbili více 

než PES11. 

Pozitivní dojem hry dělají z velké části výborné pohyby hráčů, zábava hraní i za slabší tým 

a myslím, že velký dojem může dělat i to, že to má oproti ostatním ročníkům hodně jiného. 

Zatímco FIFA10 se moc nezměnila od FIFA09, FIFA 11 se naopak změnila, a to hodně. To, 

co jsme mohli dělat v minulém ročníku této hry jen my a díky čemu jsme vyhrávali mnohem 

rychleji a lehčeji, teď může i umělá inteligence. Tato hra dostává zcela novou image. Hra je 

nyní zajímavější a AI (Umělá Inteligence) je méně předvídatelnější. Jak jsem již napsal, jsou 

tu výborné pohyby hráčů. To znamená, že jejich chování a plynulost je na vyšší úrovni 

a dělají to, co by od nich každý fotbalový hráč očekával. Také rozhodčí jsou nyní 

vyrovnanější. Pískají když se to od nich chce. Možná bych ale také řekl, že jsou až moc mírní. 

Brankáři nyní také vypadají lépe. Jejich chytací schopnosti jsou lepší a chytají mnohem lépe 

než v ostatních vydáních této fotbalové hry. (Buča) 

Výrobce/Vydavatel EA Sports / Electronic Arts 

Distributor ČR EA Czech 

Platforma PC 

Multiplayer Ano 

Minimální 
konfigurace 

CPU dvoujádro 1,8 GHz, 1 GB RAM, VGA 256 MB 
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HLÁŠKY UČITELŮ a ŽÁKŮ 
> ZÁŘÍ – ŘÍJEN < 

Co nám učitelé sdělili za první dva měsíce 
nového školního roku 2010/2011? 

Jak se vaši spolužáci přeřekli? 
Dáme si TOP 5! 

 
1. „A násobíme to prs-tíč-kem… říká David!“ 
(p. uč. Fojtíková) 
 
2. „ … A já mu to říkám celou dobu a on to 

napíše špatně! Za 1.“ (p. uč. Sedlák) 
 
3. „Mrs. Teacher excuse me please, I forgot 

my tamto…“  (Vítek Broušek) 
 
4. „Tak a napíšeme si písemku dnes 

z tohoto… no ale i z toho, to jsme minule 
neudělali... no a potom i tady z tohoto. A to 
je snad všechno!“ (p. uč. Střítecká) 

 
5. „A jak dopadlo Rusko? Kromě Martina.“(p. 

uč. Kulíšková) 
 

MÁTE I VY NĚJAKÉ HLÁŠKY? 
ZAUJALY VÁS TAK, ŽE JE CHCETE 

ZVEŘEJNIT? 

NAPIŠTE NÁM JE! 
Všechny hlášky odesílejte na adresu: 

 

stelrad@seznam.cz 
 

Celá redakce i škola se na vaše hlášky těší! 
(AB) 

 
 
 

 
Na co se můžete těšit 
příště? 
 
ČEKÁ VÁS  

 
VÁNOČNÍ 
SPECIÁL!!! 
 
ANKETA, 
SOUTĚŽE, 
RECEPTY, 
ROZHOVORY,  
VÁNOCE V ANGLII 
ČERTI VE ŠKOLE 
FILMOVÁ 
NOVINKA 
ATD. 
 
Něco vám tu chybí? 
Tak nám napište!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto číslo vyšlo nákladem 
20 kusů 

v listopadu 2010 
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