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Milé spolužačky, milí spolužáci, případní (ne)přátelé školy!. 
 Všichni jste se jistě celé prázdniny třásli na to,  

až usednete do svých lavic a až opět spatříte své milé učitele a učitelky. Tímto bych chtěla já, 

nejstarší žákyně školy, přivítat prvňáčky a popřát jim hodně legrace a dobrých známek 

v učení. Také bych chtěla pozdravit nové učitele a učitelky a popřát jim,aby tu dlouho s žáky 

naší školy vydrželi. Nesmíme zapomenout na deváťáky, aby vkročili správnou nohou do další 

části svého života. 

 

 

 

 

     

                                                     

 

 

 

                                                             To vše vám přeje  

 

      Lenka (9.B) 
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CO NÁS ZAJÍMÁ 

 
 

MORTAL KOMBAT-BOJ NA ŽIVOT A NA SMRT 
-Mortal kombat je zfilmovaná počítačová hra. Je možné vidět ji jako film MORTAL 

KOMBAT I,II. Jako počítačová hra je i III,IV.Doporučujeme  všem fanouškům poč. 

her.Jolana 8.B 

 

 

 

Přečetla jsem knížku Ludvík XVII. od Pierra Spriota. Doporučuji přečíst všem, kteří 

mají zájem o historickou literaturu. Pavla VIII.B  

 

 

 

Máte rádi smích, romantiku a čokoládu? Ano? Doporučuji Vám film, který se nemůže 

jmenovat jinak než ČOKOLÁDA. Vřele doporučuje Lenka 9.B 

 

 

 

 

O prázdninách jsem viděla filmový muzikál režizéra Filipa Renče Rebelové. Tento 

muzikál s letní romantikou je nejen pro všechny správné rebely, ale pro všechny 

skvělé lidi na téhle planetě.Pavla,9.A 
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1. Jak dlouho učíte? 

 

Hodně dlouho. V době svého studia (r. 1984,čtvrtý ročník)na 

Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích jsem dokonce jeden měsíc 

praxe učil na této škole. Snadno si tedy spočítáte, jak dlouho učím. 

 
2. Jak se Vám líbí na této škole? 

 

Líbí. Ale musím přiznat, že jsem byl trochu zklamán. S některými věcmi, 

které zde dělají žáci, jsem se nesetkal. Tak například každý z nás se rád 

pochlubí, když se mu něco povede, když něco získá. Když jsme jeli do 

Dačic na závody a Jirka Chromý obsadil druhé místo, měl jsem z toho 

radost. Radost měl určitě i Jirka, pan ředitel a další. Zklamání nastalo 

v době, kdy jsem uviděl na nástěnce rozřezaný Jirkův diplom. V šesté 

třídě jsme měli nástěnku a na ní pohlednice, vstupenky a další 

zajímavosti z prázdnin . Opět jsem byl zklamán, když při sundavání 

tohoto tématu z nástěnky něco chybělo. Ale abych si jenom nestěžoval. 

Jsou zde perfektní kantoři, kteří Vás dokážou spoustu zajímavého 

naučit, je tu dobrý kolektiv a i všichni žáci nejsou špatní.  

 
3. Jak se Vám běhalo na závodech? 

 

Ze začátku dobře, pak hrozně. Nebyl jsem rozcvičen a o prázdninách 

jsem toho moc nenaběhal. V poslední zatáčce mi začaly tuhnout svaly a 

já měl obavy, že nedoběhnu. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvolnil jsem a 

cílovou páskou taky proběhl. 
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4. Proč jste si vybral zrovna značku motorky Yamaha? 
 
To je dlouhá historie. Motorky se mi líbily od dětství. Jako malej kluk jsem 

sháněl katalogy motorek, závistivě koukal, když kolem mě nějaká 

projížděla. Moje první motorové vozidlo byl Stadion, přezývaný „Kozí 

dech“. S klukama jsme jednou závodili na louce, Kozí dech střelil do 

karburátoru a začal hořet. Nepodařilo se nám ho uhasit. Shořely i 

pneumatiky. Pak přišel na řadu manet, po něm „Pařez“. V šestnácti letech 

jsem si na brigádě vydělal na pionýra. Byla to nulapětka, kterou jsem 

přestavil na jedenadvacítku. Ta mi vydržela až do vojny. Po revoluci se 

otevřel trh, otevřely se hranice se západem. A já začal pošilhávat po 

pořádný mašině. Silniční jsem nechtěl. Jednak jim neodpovídá kvalita 

našich silnic, povolená rychlost na dálnici a silnici je pro tento typ motorek 

nízká a zajezdit si na okruhu je trochu z ruky. Věděl jsem, že si koupím 

choppera. Otázkou byl typ a kubatura. V očích každého byl Harley pojmem, 

symbolem. Stával se a stal se prestižní záležitostí. Spousta finančně 

úspěšných lidí si ho začala kupavat, aby se před okolím ukázala, i když 

k motorkám nemá žádný vztah. V té době jsem věděl, že to Harley nebude. I 

jiné značky jsou krásné na pohled, jsou stejně i více spolehlivé a hlavně u 

Harleye platíte především nápis Harley Davidson. A ten stojí zhruba tři sta 

tisíc korun. Děkuji, nechci. Z choperů zůstávaly ve hře tři značky. 

Kawasaki, Honda a Yamaha. Kawasaki ze hry vypadla, protože vyráběla 

„vodníka“ a ten se při větší zátěži a teple přehříval. Zůstala Honda a 

Yamaha. V roce 1996 přišla Yamaha s novým modelem a tehdy 

nejsilnějším motorem Virago XV 1100. A bylo rozhodnuto. 16. června má 

Anička narozeniny. Každý rok dostane ode mne dáreček k narozkám. Jeden 

rok to byly přídavný halogeny, další rok kabát na nádrž,…příští narozky 

dostane dva chromovaný repráky a diskmena. Při jízdě jde hlavně o 

pohodlí. Rozvalit se na mašině, hodit kopyta na padáky, bublat si krajinou, 

poslouchat zpěv ptactva, čuchat vůni rozkvetlých luk. To v plechové krabici 

zvané auto prostě nemůžete prožít. Anička je má druhá láska a lepší bych 

určitě nenašel. 

 

 

 

 
5. Co rád jíte  

 

Vše kromě tvarohu.  
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6. Jaký sport máte nejraději? 

 

Těžká odpověď. Začnu 

zimou. Tam je to jednodušší. 

Převládá prkno. Jezdit na 

něm jsem začal v roce 1993. 

Učarovalo mi. Po 

celodenním ježdění na prkně 

navečer přesedám na klasiku 

a kroužím klasické obloučky. 

Pak je to hokej. Jako kluk 

jsem hrával za Telč, v době 

studií krátce za České 

Budějovice. Studium, 

tréninky a zápasy nešly jaksi dohromady, a tak jsem toho musel zanechat. 

V létě je toho více. Rád sjíždím řeku. Voda je kouzelná a vodáci jsou príma 

parta.  Rád jezdím na kole. Nejraději na Třeboňsku a v okolí Kolína. Mám 

rád vysokohorskou turistiku. Rád plavu. Láká mě potápění, ale to 

nezvládám finančně. Rád si zahraju volejbal, kroket, basket,… Je toho 

spousta.Pasivně formule, motocykly. Mám rád adrenalinové sporty. Ale 

nejraději? Na to neumím odpovědět. Každý sport je krásný. 

 

7. Jaká značka piva Vám chutná nejvíc? 

 

Plzeň 120, Gambrinus 100. 

   

8. Proč jste si vybral zrovna tuto školu? 

 

Máte šikovného pana ředitele. Dokázal mě přesvědčit, že tato škola je ta 

správná, na které mám učit. 
  

  

                                                                                           
Děkujeme za rozhovor. Eva , Lenka a Vlasta 
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OOllyymmppiijjsskkýý  ppěěttiibboojj  
 

Ve čtvrtek 13.9. se v Dačicích na místním stadionu konal olympijský pětiboj. 

Tohoto klání se zúčastnila i naše škola spolu se čtyřmi dalšími školami 

z jihlavského a jindřichohradeckého okresu. Náš tým reprezentovali Klára 

Hronková, Šárka Vejmělková, Petra Sobotková, Petr Navrátil, David Petrů, Jakub 

Caha, Tomáš Křen, Eva Marečková, Jana Marečková, Zuzana Kadlecová, Pavla 

Kovářová, Jiří Chromý, František Kotoun, Petr Licek a Pavel Stránský.Pětiboj se 

skládal z těchto disciplín: skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, běh na 60metrů, 

běh na 800metrů. Nejlépe se umístil Jiří Chromý, který získal velmi pěkné druhé 

místo. Z děvčat si také dobře vedly Eva a Jana Marečkovy. Také v kategorii 

starších žáků jsme vyhráli skvělé druhé místo. Největší radost jsme však měli 

z toho, že jsme pro svoji školu vybojovali v celkovém hodnocení druhé místo. Svůj 

podíl na tomto úspěchu mají i naši učitelé, kteří nás podpořili.     

Pocity některých závodníků byly úplně zdrcující. Na některých bylo poznat, že 

toho mají dost. Ale my jsme to nebyli, my jsme dokázali vydržet a bojovat až do 

konce, naše sportovní výkony a dobré umístění v nás zanechaly hezké pocity.  

 

 
  

 

 

 

 

 



 7 

 
 

 

 

)Bylo zde očekávané ráno s datem 3.10.2001, kdy jsme se 

probudili s pocitem, že jedeme opět reprezentovat naši školu. Pro 

některé to byla- jak se říká- premiéra, ale pro některé to byly 

jenom další závody. Jenomže tohle nebyly jen tak nějaké 

závody. Byly to Zátopkovy maratony na 5000 metrů a na 10000 

metrů. Emila Zátopka jistě všichni znáte. Byl  totiž jedním 

z našich nejlepších běžců na dlouhé tratě. Zátopkovy štafety se 

běžely na dačickém stadioně. Proti sobě soutěžilo osm škol 

z Dačic a okolí. Mezi nimi jsme byli i my. Štafetu na 5000 metrů 

tvořil 25 členný tým složený z kluků a holek. 

Každý běžel úsek dlouhý 200 metrů. U štafety  na 

10000 metrů běželo 25 závodníků úsek dlouhý 400  

metrů. 

Naše škola se umístila na skvělém čtvrtém místě. A ještě 

nesmíme zapomenout na naše dva pány učitele, kteří dobíhali 

štafety jako nejlepší borci závodu.        
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                                                Vyprávění Richarda z 9.B 

Letos v létě jsem byl s maminkou v Egyptě. 

 V Egyptě skoro neprší,a tak tam lidé bydlí klidně i na střechách domů.Ty 

jsou všude,kromě obytné části,pokryty haldami odpadků. 

Většina obyvatel Káhiry žije dokonce ve starých hrobech 

říká se jim “Města mrtvých“. 

 Ve městech,všude je špína (není to špína,je to smog a písek a prach 

z pouště).  

 Domorodci se chovají velmi přátelsky,neustále vám cokoli nabízejí,ale 

pak na oplátku zase požadují bakšiš (peníze,tužky,zapalovače,cigarety,…). 

 Po celé zemi funguje klimatizace.Kde není (tj. na ulici,v poušti…) 

potřebujete nosit vodu,jejíž teplota se obvykle rovná teplotě vzduchu – asi 

300C.(Slabší jedinci si do láhve přihazují sáček čaje.) 

 Pro Egypťany je Nil vším.Koupou se v něm,myjí v něm nádobí, 

vyhazují do něj odpadky a pijí z něj vodu. 

 Hotelové pokoje najdete až ve vyšších patrech (8.,9.) – kvůli 

teroristům.(Kdyby se něco dělo,aby mohla ostraha dole zasáhnout.) 

         Život začíná večer : 

Dívky se večer obléknou na nákupy,muži zajdou do čajoven vykouřit si šíšu ( 

vodní dýmku ) a dát si šálek ibiškového čaje. (Nepije se pivo jako v Telči, 

v Egyptě panuje prohibice.)  

 Jídlo je levné a skvělé, steaky z velbloudího masa, kuřecí, zelenina, 

omáčky (ostré), k tomu si dáte šťávy z guajávy, tamaringu, melounu,… a ze 

všeho, co dá tržiště. 

 Ve městech panuje ukrutný hluk. Všichni křičí a auta, autobusy, taxík 

neustále houkají. Přejít ulici vám  napoprvé připadá jako holý nesmysl či 

sebevražda. Ale jde to. Mají dobré brzdy. 

 Před svou cestou do Egypta se nezapomeňte pořádně napít a přibalit si 

láhev chlazené vody! 
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6.A- Vladimír Semotán 

Naše třída je nejlepší, protože má nejlepšího učitele. 

 

6.B- Vladimír Přikryl 

Jsme hodná třída a umíme se učit. Nezlobíme a máme rádi učitele. 

 

7.A- Karel Navrátil 

Naše třída je dobrá. Ale moc nedržíme při sobě. 

 

7.B- Jitka Boušková 

Jsme ukecaná a moc sebevědomá třída. 

 

7.C- Tereza Kvapilová 

Jsme svatý, naše JZD je nejlepší. 

 

8.A- Lubomír Bláha 

Jsme největší borci na škole. Umíme dobře zlobit. Jsme parta dobrých kámošů.. 

 

8.B- Jana Chalupová 

Naše třída je někdy rozjetá, ale jinak našláplá. „No prostě super!“ 

 

8.C- Vanda Habermanová 

Naše třída vyhrává všechny sportovní soutěže. Jsme prostě sportovní. Celá třída 

stojí při sobě. 

 

9.A- Marie Bláhová 

Naše třída je nejinteligentnější a plná největších sportovců na škole. A někteří 

žáci jsou alergičtí na učitele ( skoro všichni). 

 

9.B- Jiří Nerad 

Jsme mafiáni a největší borci na světě. 
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