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Učitelé Rafky vyměnili křídu  za pádla

ragonfest Nymburk 2019 přilákal v sobotu 8. června i členy 
našeho učitelského sboru. Dvacetičlenné družstvo pod 
vedením bubenice Anety Brynychové bojovalo s elánem. Ve D
všech třech rozplavbách dojeli druzí. Stejně i v poslední 

plavbě o konečné umístění. Skončili na osmnáctém místě (závodu 
se zúčastnilo 30 posádek). „RAFani“ v nových modrých dresech s 
letadlem ve znaku dokázali, kromě křídy a ukazovátek se dokážou 

ohánět i pádly. A tak letcům RAF rozhodně ostudu neudělali. 
Zároveň se stali vzorem svým žákům, kteří 

se utkali v závodech dračích 
lodí až 25. června. Posádka 
lodi se těší na příští rok a 
děkuje všem žákům, kteří 
je přišli povzbudit. 

Redakce

Foto: Mgr. Gabriela Vejvodová
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V pondělí jsme přijeli a moc jsme se těšili. 
V úterý byla túra - naše noční můra.
Ve středu byl zámek a práce kolem pohádek. 
Ve čtvrtek pár fontánek a moc dobrý ledňánek. 
V pátek už balíme, domů se moc všichni těšíme. 
Na nádraží jsme čekali a pak moc jásali. 

Na škole v přírodě 
jsme byli a hodně 
jsme si to užili. 
V pondělí jsme 
technické muzeum 
navštívili, letadlo 
jsme řídit zkoušeli. 
V úterý nás túra 
čekala, naše třída 
vodopád - Velký 
Štolpich - viděla!!! 

Ve středu ve skupinách jsme pracovali, zámek 
Frýdlant pak procházeli. 
Ve čtvrtek nám balíček dali, na pěší výlet jsme se 
vydali, Lázně Libverda nás čekaly, kde jsme se z 
pramene napili. 
V pátek jsme kufry zabalili, vláčkem z Raspenavy 
jsme odjeli, 
do Nymburka dorazili a s rodiči se vřele přivítali.

              Děvčata ze 4. B 

Bylo mi potěšen
následně se zúčastnit ŠvP v RS – Bílý Potok v 
Jizerských horách se 4. B. Děti jsou totiž hodné a 
hlavně aktivní. Posuďte sami. Pondělí začalo 
přesunem po železnici se čtyřmi přestupy 
(naštěstí batožinu nám odvezl můj kamarád Pepa 
autem). Po zabydlení v chatkách následovala 
návštěva Jizerskohorského technického muzea 
(aktivní prohlídka podtlakové výcvikové komory 
pro letce i kosmonauty, vyzkoušení kabiny 
práškovacího letadla Čmelák i leteckého 
trenažeru). Pak ještě pěší cesta do Hejnic na 
koupaliště (voda byla, jak se sluší na hory, velmi 
osvěžující) a zpět. V osobním volnu do večerky 
děti hrály ping-pong, přehazovanou, badminton, 
fotbal (tyto aktivity provozovaly denně, i po 
t ú r á c h ) .  V  ú t e r ý  j s m e  a b s o l v o v a l i  
čtrnáctikilometrovou pěší túru do kopců k 
vodopádu Velký Štolpich. Při zpáteční cestě jsme 
se opět vykoupali v Hejnicích. Večer ještě naše 
družstvo porazilo v přehazované tým 5. třídy jedné 
liberecké školy, která byla ubytovaná ve stejném 
rekreačním středisku. Ve středu jsme navštívili 

ím podílet se na programu a 

ŠvP  4. B – RS – Bílý Potok pod Smrkem – 3. 6. až 7. 6. 2019

hrad a zámek ve Frýdlantu, místo natáčení 
několika pohádek, např. Rumprcimprcampr. Ve 
čtvrtek jsme opět vyrazili na túru, tentokrát nás 
čekal cca třináctikilometrový okruh – přes chatu 
Hubertka (zde se kříží singl-trekové trasy) do 
Lázní Libverda. Tam jsme vyzkoušeli mimo jiné 
chuť vody z pramene, oplatky i v lázeňském parku 
lanové hřiště. A pak přes Hejnice hurá do tábora. V 
pátek jsme sbalili saky-paky, poděkovali a 
rozloučili se s velmi vstřícným personálem, 
přesunuli se vlakem do Raspenavy a odtud jsme 
jeli přímo do Nymburka historickým vláčkem – ve 
vagónu taženém dieselovým „Brejlovcem“, který 
už vyjíždí pouze třikrát v roce na ukázkové 
vyhlídkové jízdy. A díky jednomu tatínkovi byla 
j e d n a  z  n i c h  p r á v ě  p r o  n á s .                                                 
Během týdne jsme celkem ušli přes 38 km. 
Narazili jsme na střevlíka, slepýše, ropuchu, 
sršeň, pstruha. Vzhledem k velmi teplému počasí 
jsme zkonzumovali dost zmrzliny, ledové tříště, 
hodně jsme pili i jsme si smlsli na melounu.                                                                                                                                     
No řekněte, nebyl to parádní týden?  Strejda Jirka

Foto: Mgr. Věra Havelková
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13. května jsme jeli na školu v přírodě. Moc 
jsem se těšil. Kopec k chatě Mileta jsme z 
Velké Úpy museli vyšlapat pěšky. Z okna 
chaty byla vidět krásná louka.  Na každý 
den jsme měli připravený program. 1. den 
jsme šli cestou necestou „Cestou nosičů.“ 2. 
den jsme psali pohledy domů, hráli pěkné a 
zajímavé hry, třeba kolíčkovanou a ještě hry 
na přemýšlení, vybíjenou, molekuly a 
spoustu dalších. Navečer jsme tvořili 
deníčky. 3. den nás čekal celodenní výlet. 
Autobus nás dovezl ke Stezce korunami 
stromů. Dostali jsme se až na vrchol, ale 
bohužel nás nečekal krásný výhled, ale 
strašně velká mlha. Potom jsme jeli 
lanovkou na Černou horu. Po úžasném 
výletě jsme se připravovali na diskotéku. Ta 
se nám moc líbila. 4. den jsme dopoledne 
sportovali a odpoledne na vycházce lesem 
poznávali různé rostliny. Večer jsme 
dotvářeli deníky o škole v přírodě. 5. den 
jsme malovali obrázky, balili jsme a po 
obědě odjeli domů. Letošní škola v přírodě 
byla skvělá a zároveň smutná, protože jsme 
se loučili s naší paní učitelkou Zubíkovou. 
 Karolína Tomešová Tomáš Čmugr, Šimon 
Škoch, Elena Zbraňková 3. A 

ŠvP 3. A a 5. C - Velká Úpa

Foto: Mgr. Hana Zubíková

ŠVP 1. A + 1. C – Benecko,
chata Barka

Přestože předpověď počasí byla velmi 
skeptická, nic nám nevzalo dobrou náladu, 
kterou jsme si s kulichy a rukavicemi přibalili do 
svých zavazadel. A přestože malého vzrůstu, tak 
s bojovným duchem jsme zdolali rozhlednu Žalý 
a poslední den jsme v přívalových deštích 

pozorovali mokré plameňáky a další 
obyvatele parku safari ve Dvoře Králové. 
Naši první školu v přírodě jsme si pod 
pirátskými vlajkami dokonale užili a 
těšíme se na další dobrodružství, co nás 
ještě potkají. Žáci 1. A a 1. C
Autor textu: Mgr. Pavlína Peřinová
Autor fotografií: Mgr. Tereza Podnecká, 
Dana Brynychová 
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V pondělí 27. května 2019 jsme odjížděli na školu v 
přírodě do Českého ráje. Po příjezdu jsme vybalovali a 
odpoledne jsme se vypravili do údolí Plakánek. Zaujala 
nás pověst o tomto údolí, kde prý kdysi pálil uhlíř dřevo a 
všude byl kouř, který nutil procházející lidi k pláči. 
Navštívili jsme i skalní byt Barušky, který se nám velmi 
líbil. 
Druhý den nám nepřálo počasí, protože od rána pršelo. I 
tak jsme byli venku a hráli jsme na terase hry a soutěžili 
ve vědomostech. Večer jsme pak prokázali svou 
statečnost při bojovce ve sklepení penzionu, které bylo 
prý v minulosti propojeno s hradem Kost. 
Ve středu jsme vstali brzy ráno a spěchali jsme na hrad 
Kost, kde pro nás byl připravený program. Nejprve jsme 

šli na prohlídku hradu, následovala 
lukostřelba, házení 

sekyrkou a 
přetahování 
lanem, viděli jsme výcvik dravých ptáků a všichni jsme si 
mohli pohladit výra. Program zakončila divadelní hra ze 
středověku. Cestou z hradu jsme sbírali klacky na 
výrobu lesních motokár.
Další den dopoledne jsme stavěli motokáry a potom 
jsme s nimi závodili. Odpoledne jsme šli na 
rozhlednu Čížovka, kde byla i částečně prosklená 
podlaha a hlavně krásný výhled. Večer jsme si 
užili pyžamovou párty.
A v pátek už hurá domů. Moc se nám tam líbilo.            
Žáci a paní učitelky 2. A a 3. C

Foto: Mgr. Lenka Koucká

Penzion Slunečno - ŠvP 2. A a 3. C

V pondělí jsme jeli autobusem 
do minizoo. Byla tam zvířátka 
malá i velká. Také tam byla 
terária s hady a akvária s rybami. 
Potom jsme jeli do penzionu 
Slunečno v Kamenici u Dobšína. 
Bylo to tam hezké. V úterý jsme 
šli odpoledne na hrad Kost. Na 
hradě nás provázela princezna 
Karolínka. Povídala nám o hradě 
a o princeznách Adélce a 
Angelině, které tam bydlely. 
Další den jsme byli na penzionu 
a hráli jsme hry, soutěžili a jako 
každý den jsme šli do lesa. Ve 
čtvrtek jsme šli do lesa hrát hru 
šipkovanou. Byla to dlouhá 
cesta. Sbírali jsme praporky a 
hledali otázky. Potom jsme 

Škola v přírodě Kamenice u Dobšína

Adélka Valtrová, 2. B

hledali 5. B, a když jsme ji našli, tak 
jsme hledali poklad, až jsme ho 
našli. Byly to bonbony. Pak jsme šli 
zpět do penzionu. Po poledním 
klidu jsme šli na rozhlednu 
Čížovku. Byla hezká, a když jsme 
na ni po schodech vyšli, mohli jsme 
si nahoře zazvonit. Večer jsme už 
začali balit. V pátek ráno jsme jeli 
domů. Ale nejdřív jsme jeli po cestě 
do leteckého muzea. Byla tam 
spousta letadel, ale i když to byly 
rep l iky,  tak vypadaly  jako 
opravdové.  Některé byly i  
opravdové. Po prohlídce jsme se 
klouzali na klouzačce. A pak jsme 
jeli ke škole, kde na nás čekali 
natěšení rodiče.

Adélka Valtrová, 2. B
Fotografie ze ŠvP 2. B a 
5. B najdete na str. 9.
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13. 5. jsme jeli na školu v přírodě. Autobus nás vysadil ve Velké 
Úpě. Nejvíc se mi líbil výlet na Stezku korunami stromů do 
Jánských Lázní. Sice byla zima, ale to mi nezkazilo zážitek. Byly 
tam různé zajímavosti a prolézačky. V našem penzionu se mi 
líbila jídelna a prostorné pokoje. Paní kuchařky nám dobře vařili. 
Ale nejvíc mi chutnaly snídaně. Také se mi líbily večerní 
programy, jako třeba vybika a hlavně večerní zprávy z výletů a 
představení pohádky. Moc se mi to líbilo. Alena Svobodová 5. C

Na škole v přírodě jsem byl na pokoji se svým kamarádem. 
Chodili jsme na túry a hráli hry. Nejvíce se mi líbil celodenní výlet. Hlavně 
Stezka korunami stromů, na které byly zajímavosti, jak o samotné 
stezce stezce, tak i o okolní přírodě. Stejného dne večer jsme si připravili 
zprávy o celém výletu a potom jsme měli diskotéku. Celá škola v přírodě 
se mi moc líbila.                                                       Vojtěch Havlina, 5. C

Líbilo se mi, když jsme si po celodenním výletu připravili zprávy a měli 
jsme diskotéku. Poté se mi líbilo, když jsme hráli různé hry, například: 
vybíjenou, kufr, hádej osobu a některé 
spolužačky a spolužáci zahráli pohádku 
Sněhurka a 5 trpaslíků. Škola v přírodě se 
mi líbila.                          Vláďa Torn, 5. C 

Na pokoji jsem byl s mými kamarády. 
Nejvíce se mi líbil celodenní výlet ve 
Stezce korunami stromů v Jánských 
Lázních. Poté jsme po skupinách vyjeli 
lanovkou na Černou horu. Moc se mi to 
líbilo.                       Šimon Luňáček, 5. C

Dojmy žáků 5. C ze školy v přírodě

Aneta Rathouská, 5. C

Tomáš Vilímek, 5. C

Amálie Špárová, 5. C

Vláďa Torn, 5. C

Alena Svobodová, 5. C

Eliška Hubnerová, 5. C Vojtěch Havlina, 5. C

Tereza Havelková, 5. C
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Rozhovory

R o z h o v o r y  s  ž á k y  
současných a bývalých 
devátých tříd 

Rok se s rokem sešel a žáci 
bývalých devátých tříd končí 
první školní rok na novém 
působišti. Zajímalo nás, jak se 
jim tam líbí, jaké mají úspěchy, 
případně neúspěchy a co by 
v z k á z a l i  s o u č a s n ý m  
deváťákům. Na ty jsme se 
obrátili také. Chtěli jsme od 
nich radu pro současné 
osmáky. Položili jsme jim 
následující otázky.

Pokračování na str. 7

OTÁZKY PRO SOUČASNÉ 
DEVÁŤÁKY:

Na jaké střední školy ses hlásil/a 
a jakou sis vybral?
Co chceš dělat jako profesi do 
budoucna?
Co očekáváš od SŠ?
Co bys doporučil/a letošním 8. 
třídám?

9. A
Věra Dědourková
Obchodní akademie Lysá nad 
Labem a Obchodní akademie 
Mladá Bo les lav.  Jdu  na  
obchodní akademii do Lysé.
Sekretářka.
Očekávám, že mě naučí 
pracovat s penězi a lépe na 
počítači.
Učit se na přijímací zkoušky.

Petra Pijáková
A k a d e m i c k é  g y m n á z i u m  
Štěpánská a Gymnázium u 
Libeňského zámku. Vybrala 
j s e m  s i  G y m n á z i u m  u  
Libeňského zámku.
Biologický vědec.
Očekávám, že se naučím 
důležité věci a budu mít 
příležitost jet na zájezd do ciziny.
Nevykašlat se na učení.

Adéla Plavcová
Hotelová škola Poděbrady a 
Policejní škola v Praze. Jdu do 
Poděbrad.

Průvodce nebo učitelka cizích 
jazyků.
V í c e  v ě d o m o s t í ,  n o v é  
zkušenosti.
Doporučuji vydržet to do konce a 
učit se, ale neztratit hlavu nad 
učením.

Michal Horáček
COPTH (centrum odborné 
přípravy…) a COP Čelákovice
Chtěl bych být pilot.
Hodně učení, roční práce a 
komunikaci s lidmi.
Aby se učili, protože, když na to 
kašlou jako já a pak si vše 
opravuješ na konci roku, jdi si za 
svým.

Martin Petrásek
Škoda Mladá Boleslav.
Chci být elektrotechnik.
Pracovat s více lidmi.
Víc se učit na pololetí.

Dominik Špes
COP Nymburk.
Vzduchotechnik.
Nic.
Na COP berou i se špatnými 
známkami.

9. B
Robin Samek
Uměleckoprůmyslová škola 
Hořice.
Sochař.
Nové znalosti.
Sebevědomí.

Je tu konec školního roku, před sebou máme prázdniny. 
Většina z nás je očekává s radostí a jistotou, že s po 
prázdninách zase sejdeme na naší Rafce. Ale žáci letošních 
devátých tříd už tuto jistotu nemají. Po prázdninách nastoupí 
na nové školy, kde je čekají noví spolužáci a noví učitelé. 
Zajímalo nás, jaké představy o své budoucnosti mají. 

Eliška Šulcová
Obchodní akademie Lysá a 
O b c h o d n í  a k a d e m i e  v e  
Vinohradské (na tuto školu jdu).
Cestování.
Nové lidi, více cizích jazyků.
Nevykašlat se na školu.

Jiří Šuk
SOŠ a SOU Kolín.
Nevím.
Nové lidi.
Ať se více učí.

Petr Drahokoupil
Strojní průmyslová škola Kolín.
Nevím.
Nový kolektiv.
Vysoké sebevědomí.

Milan Paclt
COP Nymburk.
Opravář zemědělských strojů.
Nové lidi, lepší známky.
Nekašlat na školu.

Obrázky zdroj: Internet
Připravila: 

Veronika Elišková, 9. A

O T Á Z K Y  P R O  B Ý VA L É  
DEVÁŤÁKY:

1. Na jakou chodíš školu a kam?
2. Jak se ti tam daří? 
3. Chybí ti něco ze základky, 
nebo co je tam lepší?
4. Chybí ti bývalí učitelé a tvá 
třída?
5. Co bys vzkázal (poradil) 
spolužákům ze základky?
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Jan Hubálek
1 .  C h o d í m  n a  S t ř e d n í  
průmyslovou školu chemickou 
(hasiči) do Pardubic.
2. V celku se mi tam daří. Ale je to 
střední škola, všechno je 
mnohem těžší a je zde i mnohem 
více učebních hodin. Oproti 
základce se mi prospěch zhoršil, 
a le  pořád jsem jeden z  
premiantů třídy.
3. Rozhodně mi chybí pár věcí. 
Na základce bylo super to, že 
jsme končili většinou v půl druhé 
a byli jsme rychle doma. Také 
tady byli super učitelé. Ne, že 
bych teď neměl rád své učitele, 
ale na základce to bylo všechno 
mírnější a volnější. Řekl bych 
spíš kamarádské. Ale i když 
mám teď přísnější učitele a více 
hodin, pořád jsou tu některé věci 
lepší. Jelikož mám obor požární 
ochrana (hasiči), tak tady máme i 
hasičské předměty včetně 
požárního sportu. A jakožto člen 
sboru dobrovolných hasičů 
Nymburk těmito předměty žiji. 
4. Ano, chybí. S učiteli jsem si za 
ty čtyři roky vybudoval nebo 
spíše snažil vybudovat dobrý 
vztah. Už jsem věděl, co si u 
koho můžu dovolit a na koho si 
musím dát pozor. Se třídou jsem 
měl ještě lepší vztah. Všichni mi 
přirostli k srdci. Bylo těžké se s 
nimi rozloučit. Byli jsme taková 
druhá rodina. Když měl někdo 
problém, pomáhali jsme si ho 
vyřešit, aby bylo všechno v 
pořádku. 
5. Rozhodně bych jim poradil 
toto: Až si budete v deváté třídě 
vybírat střední školu, vyberte si 
něco, co vás bude bavit, abyste 
se pak netrápili. Také bych vás 
chtěl poprosit, abyste nedělali ve 
škole blbosti. Teď zpětně vidím, 
že to s námi neměli učitelé lehké. 
A taky se pořádně učte, ať máte 
samé hezké známky a ať se 
dostanete na školy, kam chcete. 

Pokračování str. 6 Leontýna Veselá 
1. Na vizuální tvorbu do Hradce 
Králové. Je to grafická škola, 
která se zabývá propagací loga.
2. Je to těžší než základní škola, 
ale na to, že je to střední, tak 
j s e m  s  s v ý m i  v ý s l e d k y  
spokojená. 
3. Ze základky mi chybí jídelna, 
protože škola nemá vlastní 
jídelnu, ale poskytuje nám 
celkem čtyři mikrovlnné trouby. 
Nevýhodou na škole, na které 
právě studuji, je to, že má dvě 
budovy a je to daleko od sebe a 
nemáme stálý rozvrh, každý 
týden se nám mění.
4. Učitelé mi chybí. Byla jsem na 
ně zvyklá, ale na střední škole 
jsou také celkem dobří učitelé. 
Třída mi chybí, ale na střední 
máme lepší kolektiv. Sice je nás 
ve třídě 33, na základce nás bylo 
20, ale i tak se to dá zvládnout. ̈
5. Hlavně nic nenechávejte na 
poslední chvíli, mohlo by se vám 
to vymstít. A važte si toho, jací na 
vás učitele jsou. 
A na závěr bych chtěla dodat: „ 
Hlavně si važte v deváté třídě 
obhajob, některým z vás se to 
bude hodit na střední škole. 
Jsem moc ráda, že škola 
takovou zkušenost zajišťuje, 
moc mi to pomohlo na střední 
škole. Kdyby na základní škole 
nebyly obhajoby, tak bych 
nevěděla, co mám čekat 
dopředu.“ 

Jan Skořepa
1. Zemědělská střední v 
Poděbradech, obor veterinářství
2. Prospěch z předmětů, které 
jsem měl na základní škole se 
nijak moc nezměnil. Jiné 
předměty, potřebné k oboru, 
které jsem neměl, vyžadují 
učení, ale dá se to pochopit a 
zvládnout.
3. Když vzpomínám na základní 
školu, vzpomínám na poslední 
rok a s nimi i na závěrečný 
půlrok, který se nesl v duchu 

Nikol Vilková
1 .  C h o d í m  n a  S t ř e d n í  
zdravotnickou školu v Mladé 
Boleslavi.
2. První ročník je strašně 
náročný, člověk si musí na vše 
zvyknout, takže nejdřív se mi 

b e z s t a r o s t n o s t i ,  j e l i k o ž  
vysvědčení bylo za námi a 
přijímačky de facto posléze taky. 
S některými učiteli jsme si hodně 
rozuměli a podle toho jsem 
vnímal i výuku (ostatní spolužáci 
to mohli vnímat jinak). Někteří 
učitelé mi nechybí, vzhledem k 
povahovým rozdílům. Těm se 
ale člověk nevyhne nikdy a 
nikde. Krom víceméně přátelské 
atmosféry mi však nejvíce chybí 
jídelna!
4. Vždy jsem si myslel, že s těmi, 
se kterými se budu chtít vídat, se 
vídat budu i po škole, ať už s 
učiteli, nebo s žáky a myslím, že 
se na tom nic moc nezměnilo.
5. Bývalým spolužákům jsem 
radil často a rádi nebyli, takže asi 
nic. Mladším ročníkům bych 
doporučil neodkládat nic na 
poslední chvíli a řídit se tím, co 
považují sami za správné a ne 
tím, co vyžaduje kolektiv. A 
samozřejmě, ať nezlobí paní 
učitelky!

Karolína Matuchová
1. Hotelová škola hotelnictví a 
turismu v Poděbradech. 
2. Myslím, že zatím dobře, 
základ je se učit. 
3. Ze základní školy mi chybí 
kolektiv, ale na střední se mi 
zase libí odborné předměty a 
chování učitelů vůči nám.
4. Třída mi velice chybí, učitelé 
byli také fajn, ale to jsou i ti na 
střední.
5. Aby se na to nevykašlali a 
raději se pořádně učili a snažili 
se vyjít s každým učitelem, to je 
na střední hodně důležité.

Pokračování na str. 8
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vůbec nedařilo, ale pak už to 
bylo čím dál víc a víc v pohodě a 
můžu říct, že teď se mi daří 
docela dobře.
3. Porovnávat základní školu a 
střední školu vůbec nejde. 
Každá má něco do sebe, jak 
svoje plus tak i mínus.

Pokračování str. 7
4. Moje třída byla a je pro mě 
ráda jako druhá rodina, na 
kterou ráda vzpomínám, takže 
t ř ída mi moc chybí.  Ale 
samozřejmě i učitelé, kteří byli a 
jsou stále úžasný, jak si je 
pamatuju.
5. Ať si užívají společné chvíle se 
třídou, jak to jen jde. Ať neřeší 

zbytečné věci, hádky, apod. a 
vše, aby zvládli s úsměvem na 
tváři. Určitě hodně sil, štěstí a 
trpělivost do dalších studijních 
l e t  a  h l a v n ě  n a  s e b e  
nezapomněli!
Rozhovory připravil

Malé obhajoby v novém

V letošním školním roce se projekt Malé obhajoby 
představil v nové verzi. Žáci devátých tříd 
nebojovali mezi sebou o témata, která pro ně 
vymysleli vyučující, ale každý si připravil téma 
podle svých zájmů, koníčků, zálib a vybral si mezi 
učiteli svého konzultanta. Nový systém přinesl 
své ovoce. Všichni svou ročníkovou práci obhájili 
a víc než polovina žáků získala kromě certifikátu i 
medaili za perfektně odvedenou práci. Někteří 
doplnili své povídání o rekvizity, jiní přišli ve 
stylovém oděvu apod. Určitě je lepší, když žák při 
své první větší práci mluví o něčem, co dobře zná, 
co ho baví, čemu se věnuje ve volném čase. Na 
témata povinná má dost času na střední škole. My 
chceme, aby si to jen vyzkoušeli, a jak vzpomínají 
bývalí deváťáci, je to dobrá zkušenost. A tak se 
těšíme na výběr témat příštích devítek.

Mgr. Milena Zahrádková

Certifikáty i medaile žákům předel...... 
města v úterý 18. 6. na Městském úřadu 
Nymburk.
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Škola v přírodě Kamenice u Dobšína Foto: Mgr. Zdena Červová

Kdybych měl říct, jaké byly moje dojmy a pocity z 
obhajob, tak je to trochu složité. Samozřejmě to 
byl především strach a obrovský stres. Největší při 
čekání na to, až půjdu na řadu. Hlavou se mi honily 
myšlenky hlavně k mému tématu, ale ty přebíjel 
strach z toho, že vůbec nic neodříkám, že nebudu 
schopen slova. Potom jsem uslyšel své jméno, 
vešel jsem o učebny a začal jsem mluvit, což 
šokovalo hlavně mě samého. Pak mě poslali ven, 
kde jsem si oddechl. Když jsem se vrátil zpátky, byl 
jsem celý nesvůj. Když jsem zjistil, že jsem to 
udělal, byl jsem nadšený a překvapený, jak jsem 
to mohl dát.                            Dominik Malčic, 9. B

Dojmy žáků z Malých obhajob
Při obhajobách jsem byla velice nervózní. Bála 
jsem se, že to nedám. Pořád dokola jsem si vše 
opakovala, abych to uměla. Když jsem čekala, až 
na mě přijde řada, byla jsem ve stresu, když kolem 
mě byla spousta lidí, kteří to měli dávno za sebou. 
Když jsem vešla do místnosti, celá jsem se 
klepala. Řekla jsem všechno, co jsem věděla. 
Nakonec mě poslali za dveře. Když jsem čekala 
venku všechen strach, nervozita a pocit, že to 
nezvládnu, byl pryč. Když mi oznámili, že jsem 
obhajoby udělala, byla jsem šťastná.

Daniela Čurejová, 9. B

Ve středu 19. 6. se prvňáčci naší 
š k o l y  s t a l i  r y t í ř i  Ř á d u  
čtenářského. V prostorách 
městské knihovny se pod 

A jsou z nás čtenáři vedením pohádkových postav 
stali právoplatnými členy rodiny 
čtenářů. Každé z dětí předvedlo 
své čtenářské dovednosti a za 
slavnostního ceremoniálu byly 
dě t i  povýšeny  do  s tavu  

rytířského. Bylo vidět, že vážnost 
a důleži tost s lavnostního 
okamžiku zůstane v mnoha 
těchto dušičkách. První ročník 
b y l  t o u to  a kc í  d o j e mn ě  
zakončen.

 Mgr. Pavlína Peřinová

Foto: Mgr. Pavlína Peřinová, Mgr. Tereza 
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V pondělí 13. května se naše třída 4. C vydala s  5. 
B na exkurzi do automobilky Škoda v Mladé 
Boleslavi. Naše první kroky zamířily do Muzea 
ŠKODA, kde jsme se dozvěděli spoustu nových 
věcí, např. o vzniku a historii závodu. Zajímavé 
bylo vyprávění o Václavu Laurinovi a Václavu 
Klementovi, kteří tuto firmu založili. Překvapilo 
nás, že začínali s výrobou jízdních kol. Další naše 
cesta vedla do výrobní haly. Zde jsme viděli 
zaměstnance, jak montují auta. Auto se vyrobí za 
24 hodin. To nás velmi překvapilo. Domnívali jsme 
se, že to trvá déle. Paní průvodkyně nám dále 
vyprávěla o práci v závodě. Bylo to velmi zajímavé 
a poučné. Všem tuto exkurzi doporučujeme.
          Zuzana  Andrejsová, Adéla Kašparová, 4. C

Výlet do podniku Škoda v Mladé Boleslavi

Dne 5. června šly děti ze všech 
prvních tř íd do Parku U 
Vodárenské věže.  Osobnosti a 
představitelé města Nymburka 
četli dětem pohádky. Když se 
děti usadily na připravených 
dekách, začala první oblíbená 
pohádka Jak dědeček měnil, až 
vyměnil. Ve druhém příběhu 
jsme se děti podívaly do života 
pirátů. Nejvíce je zaujal samotný 
pirát a jeho protéza, kterou 
získal při jedné těžké bitvě. Na 
závěr si děti odnesly sladkou 
odměnu. Za příjemné dopoledne 
vděčíme lidem z Městské 
nymburské knihovny. 
Autor a foto: Mgr. Tereza 
Podnecká

Piknik v trávě 

Dne 7. 5. 2019 jsme již pošesté navštívili městskou knihovnu. V 
první třídě to byla pro některé děti premiéra. Během dvou let jsme 
spolupracovali s paní knihovnicí Helenou Marešovou a ta nám vždy 
připravila pěkný program. Naposledy jsme si četli z knihy F jako Fík. 
Bylo to zábavné a vůbec se nám nechtělo z knihovny domů.
Byli jsme také na křtu knihy Pohádky mašinky Lízy od Jana 
Řehounka. Líbily se nám i besedy se spisovatelkou Andreou 
Popprovou a Petrem Stančíkem.
V lednu 2019 jsme se zúčastnili soutěže, kterou pořádal Klub 
mladých čtenářů Albatros k 70. výročí jeho založení. Na památku 
jsme dostali placky „Já čtu!“.

Autor a foto: Mgr. Zdena Červová

Čtenářský klub v knihovně

Foto: Mgr. Jaroslava Nováková
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Na závěr kroužku se děti se svými vychovatelkami 
vypravily do Jahůdky na zmrzlinu. Prvňáčci v 
pondělí 3. 6. a starší kamarádi ve středu 6. 6. V 
kroužku keramiky se učí práci s hlínou, rozvíjí si 
fantazii a zručnost. Letos vyrobily například jablko, 
ježka, vánoční a velikonoční výzdobu, havrana, 
ptáčky, rybky a další. Připravovaly i drobné 
výrobky na vánoční jarmark školy. Všechny děti 
byly pilné, a proto si sladkou odměnu zasloužily. 

          Vedoucí kroužku L. Bartošová a L. 
Šemlejová 

Keramický kroužek

Ve čtvrtek 6. 6. se na zahradě školní družiny 
ozývala hudba. Paní vychovatelky chystaly 
Zahradní slavnost: šest sportovních a zábavních 
stanovišť, opékání buřtů a občerstvení. Ve dvě 
hodiny vše vypuklo. Děti si došly pro „průkaz na 
stanoviště“ a hra mohla začít. Prošly si lovení 
rybiček, kop na branku, nošení vody na pálkách, 
kreslení sluníčka na asfalt, třídění víček podle 
barev a trefování míčkem na cíl. Po splnění všech 
úkolů si mohly vybrat malou hračku a sladkost. 
Nedočkavci nejprve opékali buřta a až potom 
procházeli stanoviště. Na všechny se dostalo i s 
občerstvením, které nám donesly maminky. Všem 
děkujeme za vydařené odpoledne a těšíme se na 
další spolupráci s rodiči v příštím školním roce.

            Kolektiv vychovatelek  

Zahradní slavnost

V pondělí 13. 5. 2019 se naše třída vypravila do 
Škody Mladá Boleslav. Nemohli jsme jet, protože 
jsme měli nedělní taneční soutěž. Tento program 
skončil pozdě večer. Na tuto soutěž se jelo až do 
Brna. Přišli jsme na místo a převlékli se do 
tanečních kostýmů. Po čtvrté hodině jsme šli 
představit na parket naše vystoupení. Jelikož 
jsme se líbili, postoupili jsme do finálních kol. Měli 
jsme velkou konkurenci. V posledním kole jsme 
skončili na sedmém místě. Autobusem jsme jeli 
dlouho. Z Brna domů jsme přijeli po půl dvanácté v 
noci. Tento den jsme si moc užili.

 Sára Kašová, Sára Pavlíčková, 4. C

Lucka Dvořáková z 8. A je volejbalistka tělem i duší. 
Poslední předprázdninový týden vyměnila školu za 
skutečnou olympiádu. Nadějná sportovkyně z Rafky, 
která hraje za tým Volejbal Nymburk, se dostala do 
top 12 nejlepších volejbalistek Středočeského kraje 
a se středočeskou výpravou se od 23. do 28. června 
popere o medaili ve volejbale na prestižních Hrách 
IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. 
Jedná se o největší sportovní republikovou soutěž 
konanou pod patronací Českého olympijského 
výboru, kde mezi sebou soupeří všech 14 krajů. 
Letos se uskuteční v Libereckém kraji a vedle 
tradičních sportů, jako je atletika, plavání, volejbal či 
florbal, překvapili pořadatelé také soutěží v letním 
biatlonu nebo v graffiti. Lucka kromě toho, že 
úspěšně soutěží ve volejbale, dříve také dělala atletiku, především výborně skákala do dálky. Umístila 
se na 5. místě v Evropě a byla třetí v České republice. Její rekord je 471 cm. Kdo chce průběh her a 
úspěchy středočeských sportovců sledovat, najde je na https://odm.olympic.cz/2019. Uvidí je ale 
třeba i v televizi. Lucko, držíme ti palce! Spolužáci z 8. A                               Foto: Mgr. Zdeňka Léblová

Volejbalistka z 8. A si zahraje o skutečnou medaili na olympiádě

Taneční soutěž

Foto: Marcela 
Hradecká, 
vychovatelka
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OTÁZKY
1. Chtěla byste příští rok zase někam se 6. A (příští 
rok 7. A) jet, případně kam?
2. Co se vám líbilo a nelíbilo na programech?
3. Jak se vám líbilo ubytování?
4. Jste ráda, že jste jela se 6. A na envirokurz a 
proč?
Anežka Procházková
1. Uvidíme, jestli je někam vezmu. Musím bohužel 
říct, že někdy se chovali jak nevvychovaná 
zvířátka. Ale všechny ty špatné vzpomínky 
přebíjejí ty hezké, při kterých jsme si užili spoustu 
legrace. Takže uvidíme. Když budou ve škole 
hodní, určitě je ráda někam vezmu.                                                                                                                                                       
2. Na programech se mi líbilo, že byly v terénu. 
Chodili jsme po okolí a věnovali se zdejší přírodě. 
Určitě děti nejvíc zaujala zvířátka a přímý kontak s 
nimi. Líbil by se mi navíc nějaký program na ruční 
práce, kdy by si žáci něco vyrobili.
3. Ubytování mělo své mouchy, ale byla jsem 
spokojená. Měli jsme tam všechno, co jsme 
potřebovali. Paní majitelka byla moc příjemná. 
Večeře i snídaně byly výborné, postele pohodlné, 
sprchy tekly teplé a víc jsme nepotřebovali. Takže 
já byla spokojená. Jediné, co mi vadilo, že jsme na 
penzionu nebyli sami a že s druhou školou nebyla 
bohužel domluva. 
4. Jsem ráda, že v 6. třídě se jezdí na EK. Doteď 
jsem děti znala pouze ze školních lavic, a jakmile s 
nimi člověk prožije několik dní v kuse, vidí je úplně 

Náš environmentální kurz začal v pondělí 27. 5. ve Vlašimi. Naším doprovodem byla paní učitelka 
Procházková a Hradecká. Bydleli jsme v areálu ParaZOO. Každý den jsme měli v ekocentru dopolední 
program, potom jsme si odskočili na oběd a hned zde následoval i odpolední program. Dozvěděli jsme 
se zde spoustu nových věcí. Naučili jsme se např. luštit šifry, orientovat se v mapě a v neznámém okolí, 
rozpoznávat bio a fairtrade výrobky, obchodovat a mnoho dalšího. Ve čtvrtek jsme měli místo 
odpoledního programu výlet do Vodního domu. U něj byla vodní nádrž Švihov-Želivka. Šli jsme se k ní 
kouknout společně s paní průvodkyní, která nám o nádrži pověděla spoustu věcí. Poté jsme šli dovnitř 
Vodního domu, kde byla expozice o vodě. Když jsme 
si vše prohlédli, šli jsme ven, kde byli vodní hrátky, ve 
kterých jsme si mohli hrát. Po večerech jsme se 
koukali na oblíbené seriály nebo hráli s paní 
učitelkami různé hry. Někteří za trest počítali i 
matematiku. Bylo to tam mo krásné a doufáme, že se 
tam opět vrátíme i s panem učitelem Procházkou,rý 
nám tam moc chyběl.                                  
Třída 6. B

 6. B

Enviro kurzy šestých tříd

z jiného pohledu. Musím říct, že jsme si opět o 
něco bližší, a doufám, že i děti jsou rády, že jsme 
na takový kurz mohli jet.
DOVĚTEK
Ať se na kurzu dělo, co se dělo, chtěla bych celé 6. 
A moc poděkovat za krásný týden. S Každým z 
nich mám alespoň jeden zážitek, který nás bude 
navždy spojovat. Smích léčí a musím říct, že jejich 
nezapomenutelné hlášky a nápady mě vyléčí z 
každé špatné nálady. Také moc děkuji paní 
učitelce Krškové, která tam byla s námi a byla 
součástí všech našich společných zážitků.

Monika Kršková
1. Ano, někam do přírody, kde  bude klid a hluk 
bude dělat jen 6. A.
2. Líbil se mi program v EKOcentu o zvířátkách. 
Nelíbilo se mi, když jsme museli s paní učitelkou 
udělit nějaký trest za nevhodné chování. 
3. Ubytování nebylo špatné, ale trochu zastaralé.
4. Jsem ráda, protože je to veselá třída.

6. A
Áčko položilo svým učitelkám několik otázek.

Otázky připravila: Zuzana Hubálková, 6. A
Foto: Monika Kršková

Foto: Anežka Procházková
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Akce školy

6. C 27. 5. odjela třída 6. C s naším nemocným panem učitelem 
Miškovským na enviro kurz do 
Pelešan. Každý den jsme chodili 
z kopce do kopce, kolem rybníka 
a z kopce do kopce. Celý týden 
jsme měli zařízený program. 
Koukali jsme na sovy, šli do skal a 
mnoho dalšího. Ve středu večer 
naše třída přichystala pro pana 
učitele překvapení, protože se 
hned po návratu z kurzu ženil. 
Myslíme, že se nám to velmi 
povedlo. V pátek byl den odjezdu 
a nikomu se nechtělo domů. Celý 
kurz jsme si všichni užili a rádi na 
to vzpomínáme.       Žákyně 6. C       Foto: Žaneta Cermanová

Milý pane učiteli,
máme vás moc rádi,
přejeme vám pohodu, 
s vaší Luckou dohodu,

Třídní 6. C se žení, jeho žáci mu blahopřejí
Náš tříďas se žení,
svobodný už není.
To vám bude sláva,
Lucie se vdává.
Jsou to ale kusy, 
oni totiž musí.
Brzy čekaj novinku,
založí si rodinku.
Přejeme jim štěstí, zdraví,
tříďas, ten nás prostě baví.

Ač to zní praštěně,
budou z vás manželé.
Těšíme se na vaše tváře,
až budete stát u oltáře. 

Máme rádi „Mišáka”
jako svého plyšáka,
přejeme mu do života,
ať ho nikdy netlačí bota.

Ženichu, ženichu,
tak tě čapla, už tě má,
a ještě si to užívá. 
Drž se své nevěsty, 
není jen na cesty!
Je s ní sranda, má všechna nej,
život s ní prostě bude hej!
Lucko, Radek k tobě patří,
tak to s ním světu natři!

Ať váš den svatební,
počátkem je šťastné pouti,
ať nikdo nikam nezabloudí.
I když půjdete dálnicí či pěšinou,
fajn lidi se nikdy neminou!

Krásná jako obrázek
je vaše Lucie milá,
vedle statného muže
skvělou ženou být může.

Ať se vaší lásce daří, 
ať se u vás dobře vaří,
ať vám slunce pořád září,
ať vás nezaskočí stáří.

Nevěsta pospíchá na svatbu svou,
ženich na ni čeká s květinou.
Ženich je celý černý, nevěsta bílá,
a tak to každou svatbu bývá.
Ženich je Radek, Lucka nevěsta,
vydali se spolu do města.
Ve městě mají domeček,
do něj jim přibyde dáreček.
Ať je to holka nebo hošík,
zážitků bude plný košík.

Myška, muška, Mickey Mouse,
pane učiteli, dejte si „paus(e)”,
bude vás brzy plný „house”. 

Náš třídní je velmi rád,
když je s námi kamarád.
My ale jako správná zlobidla,
občas nastartujem vozidla,
breptáme na plný plyn,
na tisíce otáček, všude plno zatáček.
Ale brzdu zatáhnout umíme,
my víme, že musíme...

taky kopec lásky,
ať nemáte vrásky.
I kdyby došly křídy, 
ať to s námi vydržíte
až do deváté třídy! Vaše 6. C
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Přání na prázdniny Školní rok uplynul jako voda a na 
dveře ťukají prázdniny. Čas 
sluníčka, odpočinku, nabírání 
sil.
S koncem školního roku bych 
chtěl zaměstnancům školy 
poděkovat za odvedenou práci a 
p o p ř á t  j i m  p o h o d o v o u  
dovolenou.
Žákům školy bych chtěl popřát 
sluníčkově pohodové prázdniny, 
kdy budou moci zapomenout na 
školní povinnosti a připomenout 
jim, že prázdniny nejsou o 
mobilech, počítačích, sociálních 

sítích, ale o blbnutí u vody, 
výletech, užívání si přítomnosti 
svých nejbl ižších. Je na 
každém, jak si to nastaví, ale 
časem zjistí, že je lepší 
vzpomínat na zážitky opravdové 
než virtuální.
Deváťákům bych chtěl popřát, 
ať veškeré jejich počínání na 
středních školách je k radosti 
jejich i jejich rodičů.
No a všem ostatním čtenářům 
Rafletu přeji, ať je to vaše léto 
létem pohody a štěstí.

Mgr. Jiří Cabrnoch

Školní akademie

Opět po roce se dne 23. 5. uskutečnila v 
Obecním domě Nymburk školní 
akademie pro rodiče a prarodiče. Plný 
sál diváků bavila vystoupení žáků 
prvního stupně. 
Největší zastoupení v programu měl 
taneční kroužek pod vedením paní 
vychovatelky Zichové a Nikoly 
Šemlejové. Nejvíce diváky zaujalo 
taneční vystoupení s písničkami z 
pohádek. 
Nejmladší žáci z 1. A vystoupili s číslem 
Medvídci (paní učitelka Podnecká) a 
jejich vrstevníci z 1. B s country tancem 
(paní učitelka Brázdová).
Mladší a starší žáci pod vedením paní 
učitelky Podnecké zahráli na flétny. 
Vystoupení kluků a holek ze 3. C Vzpomínka na MŠ připravila paní učitelka 
Koucká. Berušky z 2. B se předvedly pod vedením  paní učitelky Červové.  
Pomádu zase 2. C paní učitelky Hříbkové. Recitační pásmo pěti básniček a 
Cestujeme se 4. B nacvičila paní učitelka Havelková. Žáci se rozloučili s 
diváky závěrečným číslem Jdeme do finále. U diváků sklidili obrovský 
potlesk a zaslouží si pochvalu.                           Štěpánka Švadlenková, 8. B

LETEM  SVĚTEM 
TŘÍDNÍMI učitelkami v prvních 
třídách budou 1. A – Hana 
Zubíková, 1. B – Zdenka 
Č e r v o v á ,  1 .  C  –  H a n a  
Nedbalová.
TŘÍDNÍMI učitelkami v šestých 
třídách budou: 6. A - Bc. Vanda 
Špicarová, 6. B - Mgr. Romana 
B lechová,  6 .  C -  Aneta  
Brynychová, 6. D - Mgr. Mirka 

Bernardová.
ŠKOLNÍ rok 2019/2020 začíná 
v pondělí 2. září.
JARNÍ prázdniny ve škoklním 
roce 2019/2020 budou od 24. 2. 
do 1. 3.
N A B Í D K A  v o l i t e l n ý c h  
předmětů na 2. stupni byla 
r o z š í ř e n a :  Z á k l a d y  
f r a n c o u z s k é h o  j a z y k a ,  
Pohybové hry, Konverzace v AJ, 
Mediální výchova, v sedmičkách 

místo francouzštiny Čeština 
tvořivě. 
VEDENÍ školy nabízí žákům 
sedmých tříd druhý cizí jazyk: 
německý, ruský, francouzský.
PŘEKVAPENÍ v podobě nového 
vybavení některých tříd chystá 
vedení školy na příští školní rok.
TŘÍDNÍ učitelky devítek vybraly 
nejlepší žákyně: 9. A - Petra 
Pijáková, 9. B - Veronika 
Jirásková.

Tancovali jsme, zpívali,
na flétnu pískali,
do Evropy nakoukli,
zábavu si užili.
Mgr. Věra Havelková

Foto: Marcela Hradecká, vychovatelka ŠD
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Mirakulum
Dne 23. 5. jela třída 5. B do zábavného parku 
Mirakulum. Byli jsme v podzemí, na trampolínách, 
na skluzavkách, v bludišti i v lanovém centru. Také 
v lesní zoo, kde byla veverka, krkavec, výr velký, 
srna, jelen, osel a koza. Ve vodním světě jsme 
sice nebyli, ale stejně nám nebylo teplo. Moc se 
nám tam líbilo. Celá třída 5. B. děkuje 
basketbalistům, kteří nám umožnili výlet do 
Mirakula. 

Dětský den s vojáky - 5. B

Škola v přírodě Slunečno – 5. B 

V pondělí 10. 6. 2019 jela 2. B a 
5. B na ŠvP. Zastavili jsme se v 
Mladé Boleslavi v minizoo. Viděli 
jsme tam různé živočichy a často 
domácí mazlíčky. Také jsme 
viděli rostliny. Hledali jsme tam 
názvy živočichů a poznávali 
rostliny. Poté jsme jeli od 
penzionu Slunečno v Kamenici 
Dobšín. Začali jsme si vybalovat 
a prohlédli si penzion. Šli jsme 
pak do lesa. Stavěli jsme 
domečky pro zvířátka a hráli 
jsme třídní pavučinu, abychom si 
z a p a m a t o v a l i  p ř e z d í v k y  
spolužáků. Po návratu do 

Dne 7. 6. 2019 jsme jeli vlakem na Dětský 
den do Staré Boleslavi. Od nádraží jsme šli 
kolem vojenských kasáren na heliport. Na 
levé straně jsme viděli vojenské technické 
stroje a šli jsme si je prohlédnout. Mezitím, 
co jsme stříleli ze vzduchovky na terč, začali 
létat Gripeny. Zapojili jsme se také do dětské 
soutěže, kde jsme plnili různé úkoly. Poté 
jsme si šli prohlédnout a podržet různé 
vojenské zbraně. Když jsme odcházeli od 
zbraní, viděli jsme nad námi letět vrtulník, ze 
kterého po chvíli začali vyskakovat 
parašutisti s padákem. Když parašutisté doskočili na zem, následovala přehlídka policejních koní. 
Tento výlet jsme si moc užili a doufáme, že se tam ještě někdy podíváme.

penzionu jsme skočil i  do 
bazénu. Po večeři jsme hráli hru 
Co na to žáci. 
V úterý ráno jsme měli rozcvičku. 
Po snídani jsme šli do lesa a 
skákali jsme snožmo, abychom 
si zlepšili sportovní výkon. Také 
jsme hráli různé hry. Po obědě 
jsme se vypravili na hrad Kost. 
Cestou jsme viděli i naše 
domečky pro zvířátka. Na hradě 
Kost na nás čekala paní 
průvodkyně. Dozvěděli jsme se 
také různé informace o hradu i 
okolí. Potom jsme si šli dát 
zmrzlinu a koupili si tam 
suvenýry. Po návratu jsme hned 
skočili do bazénu a házeli na 
basketbalový koš. Po večeři 
jsme hráli finále Co na to žáci. 
Ve středu jsme malovali třídní 
olympijskou vlajku a ostatní hráli 
hry. Odpoledne jsme jel i  
autobusem ke Komárovskému 

rybníku. Byli jsme na třech 
místech Nebe, Peklo, Ráj. První 
jsme šli na místo jménem Nebe, 
pak na Ráj a nakonec do Pekla. 
Nejvíce se nám líbilo v pekle. 
Zpátky jsme šli lesem a malinko 
jsme zabloudili. Ale zpátky jsme 
se dostali. 
Ve čtvrtek odpoledne jsme 
p ř i p ra vo va l i  t ř í d ě  2 .  B .  
šipkovanou. O poklad se námi 
rozdělili. Odpoledne jsme cestou 
lesem do údolí Plakánek. Když 
jsme se vrátili na penzion 
Slunečno, tak jsme měl i  
diskotéku. Moc jsme si to užili. V 
pátek jsme si sbalili kufry a jeli do 
leteckého muzea v Mladé 
Boleslavi. Byla tam letadla z 2. 
světové války. A po prohlídce 
jsme jeli autobusem domů a moc 
se těšili na rodinu. 

Podklady pro stránku dodala: 
PaedDr. Eva Říhová
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VTIPY

Redakční rada přeje všem žákům naší školy 
krásné prázdniny se vším, co k nim patří - 
sluníčko, koupání, sport, učitelům pohodu, 
klid, relaxaci, rodičům a prarodičům hodně 
času, aby se mohli svým dětem a vnoučatům 
naplno věnovat a vynahradit si tak dobu, kdy 
museli pracovat. Užijte si společné chvíle a 
načerpjte síly do nového školního roku. 
Těšíme se na vás.

Obr. zdroj: internet

Pan učitel dává Pepíčkovi 
vysvědčení, kde jsou samé 
čtyřky, a Pepíček povídá: „Pane 
učiteli, nechci vás strašit, ale 
tatínek říkal, že když budu mít 
horší známky než trojky tak 
někdo dostane pár facek.“

„Můj pes mi normálně sežral 
vysvědčení.“
„Ty jo, cos mu za to udělal.“
„Ty nejlepší a nejkřupavější 
řízky!“

Baví se dva malí kluci: „Jdeš si 
dneska ven hrát?“ „Ne, musím 
pomáhat tatínkovi s mým 
úkolem.“

„Když to přepůlíš kuchyňským 
nožem, vyhrknou ti slzy. Co je to, 
když ti řeknu, že to není cibule?“
„????“
„No přece tvůj prst!“
Vybrala: Valentýna Kůrková, 6. A

OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA
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Lukáš Kos, 7. A

Od dubna se za okny míhají srpečky křídel leteckých akrobatů. 
Jsou hnědí, delší než školní pravítko, obratní a švitořiví. Sviští si to 
vzduchem „dvoustovkou“, svišťouni jedni. Anglicky se jim říká 
SWIFTS. Všimněte si té zvukomalebnosti. Ze slova je přímo cítit 
jejich rychlý pohyb a křiklavý zpěv. Svého příbuzného, drobného 
kolibříka o kus přerostli, i barvu mají obyčejnou, ale určitě to jsou 
zajímaví společníci nejvyšších pater naší sídlištní školy na ulici 
Letců RAF. O kom je řeč? Přece 
o RORÝSECH.   
Jakmile se děti v září vrátí do 
lavic, rorýsi jen zamávají křídly 
na rozloučenou a mizí do Afriky. 
Ono i při té dvoustovkové 
rychlosti to je pořádný kus cesty.  
A než se s nimi zase shledáme, 
co se s dětmi podívat, jak jim lidé 
mohou prospět? Na webových 
stránkách  je 
spousta zajímavostí a tipů na 
hnízdní budku. Neláká vás stát 
se skutečným ochráncem rorýsů 
díky zapojení se do mapování 
jejich výskytu? 

Mgr. Jitka Pencová

www.rorysi.cz

Veronika Hermanová, 6. A

Letci královského letectva ptačí říše

http://www.rorysi.cz/
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