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Slovo šéfredaktorky 

Ahojky, 

tak je tu druhé číslo školního časopisu v tomto školním roce. V tomto čísle se těšte na nové 

vtípky, rozhovory a ankety, osmisměrky a ještě mnoho dalšího. Je toho opravdu hodně, 

tak se poř{dně nadechněte a s chutí do toho!!! 

šéfredaktorka Niki.  

 

Komenda talent 

V minulém školním roce se v Amosovi poprvé objevila 

rubrika o nadaných ž{cích naší školy. Dnes v{m 

představíme Adélu K{šovou, nen{padnou drobnou 

holčinu ze 7.A. M{lokdo ví, že takhle sympatick{ 

bruneta sklízí velké úspěchy v ping pongu. 

Ahoj Adélo, po škole se proslých{, že hraješ ping 

pong. Jak ses k tomuto sportu dostala? 

„Ahoj, k ping pongu jsem se dostala díky svému t{tovi. 

Ten začal hr{t poté, co jsme se přistěhovali do Dřínova.“ 

Jak dlouho už ping pong hraješ? 

„Asi tak 6 let.“ 

Kolikr{t týdně trénuješ a jak takový trénink probíh{? 

„Trénink m{m 5x týdně. Trénuji u n{s v Dřínově a 

dvakr{t týdně jezdím do Prahy. Přijdu do tělocvičny, rozcvičím se, lehce se rozehraju a 

pak cvičíme různé kombinace.“ 

Podívala ses díky ping pongu do cizích zemí? 

„Ano, navštívila jsem Španělsko, Německo, Francii a Maďarsko.“ 

Už jsi dos{hla nějakých úspěchů? 

„Úspěchů m{m přibližně 35. Většinou se jedn{ o ocenění za první a druh{ místa. Nejvíce 

si cením skvělého umístění na evropském turnaji Germany Open, kde jsem se svou 

spoluhr{čkou obsadila třetí příčku z celkového počtu 32 družstev. 

M{š i jiné koníčky? 

„Určitě. Baví mě zpěv a věnuji se chovu zvířat.“ 

M{š i dostatek času na učení nebo na kamar{dy? 

 „Ano, m{m. Hlavně v úterý, protože tento den netrénuji.“ 

Děkuji za rozhovor a za celou redakci ti přeji mnoho úspěchů. 

„Tak ahoj a díky.“ 

                                                                                                                  Nela Dorókov{, 8.A 
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Vzpomínka na Barevný den 

V říjnu se na naší škole uskutečnil tradiční Barevný den, který byl letos zaměřený na živly. 

Ž{ci str{vili netradiční dopoledne se svými třídními učiteli, pracovali na úkolech a 

vyzdobili své třídy v zadané barvě. Z{věr projektového dne byl završen proch{zkou 

centrem města a společným focením na Sokol{ku. 

Zeptala jsem se některých z v{s na dojmy z tohoto dne. Odpovídali Jakub Humhej (7. B), 

S{ra Pajmov{ (6. C), Martina Nedbalov{ (6. B), Matěj Dvoř{k (1. A), Anna Šmejkalov{ (3. 

B) a Nikola Sol{rov{ (9. B). 

Jak se ti líbil „Barevný den“? 

J. H.: „Byl bezva.“ 

S. P.: „Jo, dobrý.“  

M. N.: „Bylo to prima, ale nelíbilo se mi, jak k n{m přišla žalovat 6.C.“ 

M. D.: „Tento den byl pěkný. Vyr{běli jsme plamínky.“  

A. Š.: „Byl dobrý, líbilo se mi, jak je každý jin{ barva.“ 

N. S.: „Líbil se mi a byl hezký.“  

Co ses dozvěděl/a o své barvičce? 

J. H.: „Zelen{ splýv{ s přírodou a dobře se s ní maskuje.“ 

S. P.: „Modr{ působí pozitivně.“  

M. N.: „Voda, nebe a zkoumali jsme pH různých tekutin.“ 

M. D.: „Oheň a že z toho létají plameny i ze sopky.“  

A. Š.: „Bílou barvu m{ sníh, led a citrónov{ zmrzlina.“ 

N. S.: „Je to barva v{šně a l{sky.“ 

Co se ti vybaví, když si vzpomeneš na vaší barvičku? 

J. H.: „Les, louky a příroda.“ 

S. P.: „Pan učitel, jak měl modrou hlavu.“ (smích)  

M. N.: „Mraky, voda, mr{z a led, brr.“ 

M. D.: „No, velkou sopku a ty plameny, jak z ní šlehají.“ 

A. Š.: „Že s{ňkuji na sněhu.“  

N. S.: „To, jak jsme dělali obr{zky a poslouchali červenou hudbu.“ 

Jak{ je tvoje nejoblíbenější barvička, a proč?  

J. H.: „Červen{, protože se mi líbí.“ 

S. P.: „Červen{, je hezk{.“ 

M. N.: „Modr{, protože je jasn{. A m{m r{da vodu.“ 

M. D.: „Moje nejoblíbenější barva je modr{ a zelen{, protože jsou prostě hezké.“ 

A. Š.: „M{m r{da rudou nebo černou, nevím proč.“  

N. S.: „Žlut{, přijde mi takov{ vesel{.“ 

Kateřina Voc{skov{ 
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Na skok 

 Čemu jste se naposledy poř{dně zasm{li? 

Vtipu – Kl{ra Nov{kov{ 

Lucčiným pt{kovin{m – Lenka Peštov{  

Když jsem sledoval Česko–Slovensko m{ talent - Michal Penc 

Tomuhle dotazníku – Eliška Mickov{ 

Pomluv{m – S{ra Kohoutov{ 

Když jsem začal pařit hry - Daniel Hrčkul{k  

Tomu, jak si t{ta hr{l s diablem – K{ťa Staňkov{   

Venku, když jsem upadla – Veronika Urb{nkov{ 

Spoluž{kovi ze třídy – Kristýna Větrovsk{ 

Když jsem se díval na film Rrrr - Kom{rek Michal 

Vtipu – Adéla Holomkov{ 

Legr{ck{m s přítelem – p.u. Petra Sýkorov{ 

Vtipům ž{ka z 9.A – p.u. Š{rka Soukupov{  

Nikola Ortov{ a Anička Fukov{ 

Koumák Amos 

Nejtěžší hl{vku zelí vypěstoval v roce 

1989 Bernard Lavery of Llanharry z Velké 

Brit{nie. Obr v{žil 56,24 kg. 

 

Nejdelší psí jazyk na 

světě m{ pes majitele 

Johna Schida z USA. 

Jeho jazyk měří rovných 

43 centimetrů. 

 

Lee Redmondov{ z amerického Salt Lake 

City si už od roku 1979 nestříh{ nehty. 

Nehty m{ st{le delší a delší. Dnes její 

nehet měří 80 centimetrů, celkov{ délka 

všech jejich dr{pků činí 6,29 metrů.

Nejvíce dětí podle Guinessovy knihy 

rekordů porodila první manželka Rusa 

Fjodora Vasilijeva Šujského - 

úctyhodných 69. To vše zvl{dla při 

dvaceti sedmi porodech.  

 

Nejvíce dětí na světě měl marocký sult{n 

Mulaj Isamail, který žil v letech 1646 až 

1727. Za svůj život zplodil 888 dětí, z toho 

540 synů. Ti společně vytvořili zvl{štní 

arm{du. 

Anička Fukov{
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Soutěž Komenda talent 

Určitě jste zaregistrovali, že na naší škole 

proběhla zač{tkem listopadu soutěž 

Komenda talent. Nechali jsme se inspirovat 

zn{mými soutěžemi, které běží na Nově 

Primě, a dali možnost ž{kům naší školy 

uk{zat, v čem vynikají. Porota složen{ 

z učitelů P. Bendy, B. Černé a K. Mlsové měla 

možnost zhlédnout 22 zajímavých 

vystoupení, z nichž se jen těžko vybírali ti 

nejlepší. Nejčastěji ž{ci soutěžili ve zpěvu, 

tanci, ale objevila se například i recitace. 

Nakonec se mezi úspěšnými objevily B{ra 

Týřov{ a Tereza Novotn{ ze 6.B, které 

předvedly aerobic a získaly třetí místo, 

stříbrnou pozici vybojoval Pavel Srp z 8.A a 

jeho yoyo. První místo si vyzpívala Tereza 

Soukupov{ z 8.B, které jsme položili p{r 

ot{zek.  

1. Terezo, proč ses vlastně přihl{sila do soutěže? 

T. S.:  Chtěla jsem vědět, jak na tom jsem. Říkala jsem si, že když chodím na zpěv už 6 let, 

tak bych to mohla zkusit. 

2. Jak ses připravovala na soutěž, konzultovala jsi s někým výběr písně? 

T. S.:  Připravovala jsem se přibližně měsíc před soutěží. Píseň jsem si vybrala sama a 

učitel, který mě učí zpívat, mi poradil, jak m{m písničku zpívat. 

3. Kolik hodin denně trénuješ zpěv? Chodíš do sboru nebo na nějaký jiný kroužek? 

T. S.:  Zpěvu věnuji přibližně 2 hodiny denně, ale taky se to mění podle toho, jakou m{m 

n{ladu. Šestým rokem chodím na sólový zpěv. 

4. Jak tr{víš svůj volný čas? 

T. S.:  Volný čas tr{vím nejraději s kamar{dkami, se psem, někdy si zpív{m a také občas 

u počítače a u televize. 

5. Čím by ses chtěla v budoucnu živit? 

T. S.:  Chtěla bych být zpěvačkou, ale kdyby to nevyšlo, tak přemýšlím o veterině. 

Děkujeme za rozhovor. 
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Nové tváře na naší škole 

Přin{šíme v{m stručné 

představení dalších 

učitelů, se kterými se 

můžete od zač{tku 

školního roku potk{vat na 

chodb{ch. Nyní byli 

vyzpovíd{ni Petr Benda a 

Radka Hupkov{.  

 

1. Odkud jste k n{m přišli? 

P. B.  Bydlím čtvrtým rokem v Teplicích a učil jsem na ZŠ Ústí nad Labem ve Všebořicích. 

R. H.  Z Kralup. 

2. Proč jste si vybrali zrovna naši školu? 

P. B.  Dozvěděl jsem se, že hledají učitele hudební výchovy. A znal jsem se s paní 

učitelkou Koudelkovou. 

R. H.  Je tady hodně projektů, a taky bylo důvodem to, že bydlím kousek od školy.  

3. Jaké jsou Vaše první dojmy ze školy, ze ž{ků a z kolegů? 

P. B.  Pozitivní, kladné. 

R. H.  Velmi pozitivní, děti jsou fajn a baví mě to. 

4. Jak nejraději tr{víte svůj volný čas? 

P. B.  S rodinou a se synem, kterému je 5 let. 

R. H.  Sportem a také si r{da přečtu knížku s čajem v ruce. 

Děkuji za odpovědi 

Kateřina Voc{skov{ 

Vtipy 

Toto vyd{ní vtipů je věnov{no pouze Chucku Norrisovi. 

Příjemnou z{bavu! 

Když si Chuck Norris odplivl, vznikly oce{ny a moře. 

Chuck Norris způsobí, že cibule pl{če. 
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Chuck Norris dok{že předběhnout svůj vlastní stín. 

Když Chuck Norris škrtl z{palkou, vzniklo Slunce. 

Proč nosí upíři vysoké límce? Aby je Chuck Norris nepokousal. 

Chuck Norris vydrží v nonstopu do zavíračky. 

Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho. 

Když se řík{: „Nikdo není dokonalý,“ Chuck Norris to považuje za osobní ur{žku. 

Když jde Bub{k sp{t, každý večer se podív{ pod postel, jestli tam není Chuck Norris. 

Když Chuck Norris navštívil Vatik{n, papež se k němu přišel vyzpovídat. 

Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakr{t. 

Z jiného úhlu pohledu 

Na naše zvídavé ot{zky odpovídali další učitelé – tentokr{t Pavel Rynt, Petra Školníkov{ 

a Markéta Praž{kov{. 

  
1. S kterou celebritou byste chtěli povečeřet a proč? 

P. R.:  Za výjimečnou osobu se dnes považuje každý herec televizního seri{lu či vítěz 

pěvecké soutěže. Měl jsem možnost se osobně setkat s několika skutečně 

výjimečnými osobnostmi, např. s V{clavem Havlem, Emilem Z{topkem, 

Radovanem Lukavským, ale r{d bych si zopakoval setk{ní se slovenským hercem 

Ladislavem Chudíkem. 

P. Š.:   R{da bych povečeřela s Brucem Willisem. Myslím si, že je velice charismatický 

muž. A hlavně se mi dost líbí . 

M. P.:  S V{clavem Klausem, je to osobnost. 

2. Jaký předmět jste měli r{di na z{kladní škole? 

P. R.:  Matematiku, přírodopis, hudební výchovu. 

P. Š.:  Od 6. třídy jsem chodila na gymn{zium, kde jsem měla r{da matematiku. 
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M. P.:  Tělesnou výchovu, matematiku. 

3. Kdyby V{s chtěl někdo potěšit večeří, jaké jídlo by V{m udělalo radost? 

P. R.:  Pstruh, biftek či jakékoliv chutné jídlo, které by někdo připravoval pro radost 

druhého. 

P. Š.:  R{da si pochutn{m na mořských potvůrk{ch, jako jsou krabi, krevety apod.  

M. P.:  Tak jasnou volbou by byla čínsk{ jídla a karamelový poh{r. 

4. Proč jste si vybrali zrovna učitelské povol{ní? 

P. R.:  Nemohl bych dělat jednotv{rnou pr{ci např. u běžícího p{su. Také proto, že jsem 

mohl studovat hudbu, kter{ byla mým koníčkem. 

P. Š.:   Už odmalička jsem chtěla být učitelkou. Takže nad výběrem povol{ní jsem ani 

nepřemýšlela. 

M. P.:  O ničem jiném jsem nikdy neuvažovala, původně jsem chtěla učit tělesnou 

výchovu, později češtinu a dějepis a nakonec jsem skončila na 1. stupni. 

5. Změnili byste něco na naší škole? 

P. R.:  Změnil bych mnohé na všech našich z{kladních škol{ch. např. jednotné učivo a 

učebnice matematiky. Potom by u zkušebních maturit nepropadla téměř polovina 

studentů z učiva 7. – 9. tříd. 

P. Š.:  Myslím, že škola se za posledních p{r let změnila hodně. Teď mě nic konkrétního 

nenapad{, co ještě změnit. Snad občas bych si př{la hodnější ž{ky . 

M. P.:  Nic mě nenapad{. Za 23 let působení na této škole můžu konstatovat, že se zde 

udělalo mnoho pr{ce a škola je moc pěkn{. 

6. Kdybyste vyhr{li 1 000 000 Kč, co byste s penězi udělali? 

P. R.:  Menší č{st bych si nechal jako rezervu „na léky a doktory“ a větší č{stí přispěl 

svým čtyřem vnučk{m na jejich studia. 

P. Š.:  V první řadě bych jela na relaxační dovolenou. A se zbytkem by se vidělo. 

M. P.:  Kr{sn{, dlouh{ dovolen{ s rodinou. Zbytek bych investovala do bydlení a koupila 

si nějakou knihu. 

7. Chtěli byste vr{tit čas a něco ve svém životě udělat jinak? A proč? 

P. R.:  Čas vr{tit nejde. Většinou si člověk neuvědomuje, jak čas rychle běží a které věci 

nestihne, už většinou ve st{ří nenapraví. Za nic, co jsem v životě udělal, se 

nemusím stydět. 

P. Š.:  Svých činů nelituji, i když kolikr{t nebyly mé kroky nejšťastnější. 

M. P.:  To si nech{m pro sebe. 

Děkujeme. 
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Klub přátel školy 

Při naší z{kladní škole pracuje již pět let Klub př{tel školy. Možn{ mnozí nevědí (kromě 

toho, že třídní učitel vybír{ vždy na zač{tku školního roku na ž{ka/rodinu 300 korun) 

k čemu klub slouží a co se s vybranými penězi děje. 

Ve stanov{ch je řečeno: „Posl{ním klubu je podporovat činnost školy nad r{mec, který ji 

poskytuje obec a st{t, popularizovat dobré výsledky pr{ce školy na veřejnosti a působit zejména 

mezi rodiči ž{ků osvětovou pedagogickou činnost“. Klub je pr{vním subjektem. Jeho jménem 

jedn{ vždy předseda klubu nebo jím pověřený člen klubu – v našem případě je 

odpovědnou osobou Ing. Blanka Nedbalov{. 

Mezi podporované činnosti patří: podpora z{jmové činnost ž{ků finančně i odbornou 

pomocí, podpora talentovaných ž{ků při jejich účastí v soutěžích, na odborných 

soustředěních apod., podpora v materi{lním zabezpečení, zejména organizace dobrovolné 

výpomoci při údržbě školy, poř{d{ osvětové, kulturní a společenské akce. 

Bylo by dobré, aby se v každé třídě našel alespoň jeden rodič, který by mohl a chtěl 

podporovat tento klub aktivněji, než jen zaplatit příspěvek určený pro školní rok. Jedn{ se 

spíše o to, aby byl k dispozici o chvilku déle po třídních schůzk{ch na e-mailu a mohl tak 

spolurozhodovat o přidělovaných finančních prostředcích. A jak to s těmi finančními 

prostředky je?  

Naše škola m{ v posledních letech téměř stejný počet ž{ků, kolem 430. Ve školním roce 

2008/2009 se vybralo 84.000,- Kč, v roce 2009/2010 to bylo 79.200,- Kč a letos .............,- Kč.  

Z toho pravidelně dost{v{ škola příspěvek na permanentku do ZOO v Praze, druhým 

rokem do Botanické zahrady, Rudolfina. D{le přispív{ na jízdné na školní soutěže (ať už 

olympi{dy nebo sportovní kl{ní). V minulém školním roce bylo podpořeno školní šachové 

družstvo, které si vybojovalo účast na celorepublikové soutěži. Příspěvky jdou i na jiné 

aktivity – na různé rukodělné dílny, na n{kup materi{lu, na velikonoční a v{noční výstavy 

– dokoupení dekorace a přípravu.  

Nejvyšší položku výdajů tvoří každoroční příspěvek na školy v přírodě, lyžařské a jiné 

sportovní výcviky. Pravidelně také přispív{ na cukrovinky pro ž{ky celé školy při 

příležitostných akcích, jako je Den dětí, Mikul{šsk{ nadílka, V{noční hr{tky apod. 
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Citáty 

Charlie Chaplin: Dědičnost je to, v co věříme, když m{me inteligentní děti. 

Perské přísloví: Hloupý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne. 

Konfucius: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu 

rozumím…  

Murphy: Počítač v{m ušetří spoustu pr{ce, kterou byste bez něj vůbec neměli. 
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Amosovy osmisměrky 

Po čase opět přin{šíme slíbené osmisměrky! Vyluštěné tajenky z tohoto čísla odevzd{vejte 

do krabice před kancel{ří školy do 20. prosince. Nezapomeňte napsat své jméno a třídu.  

POZOR! – tři úspěšní luštitelé budou opět odměněni. 

Lidé jsou určov{ni poměry – ale (tajenka) 

P A L I C E P O C Ř [ D 

A N Š N E A P A T E E Ě 

K  O J J I C G M N C B T 

R F J K E E I R O A O R 

U A E E N G E L S  V  N O 

K  T K  T L N O T T O I J 

O K  O A [ I A O I Ě T A 

P I H T T R S  D L K  V  M 

[ D A S  D O C A E E A S 

N [ D R A Ž [ K  B S  J Í 

legenda: AGENT, BASILEJ, BASTARD, CTNOST, DIKTAFON, EBONIT, ETAPA, ETIKA, 

GEJŠA, HOKEJ, MAJOR, N[DRAŽ[K, OKURKA, OTAKAR, OVACE, PALICE, 

REN[TA, SEDAN, STATEK, SVĚTLICE 

Mnoho je na světě mocného, nic (tajenka) 

V  Š A P K  A N I L S  K  R 

M T [ R A P E R T Í O A 

C N R Ě T H T A E V  J T 

Š P T Í A L Ý K  R T H K 

M I S  O F O K  L E S  A E 

E C I L A P A A Z  N O H 

J N M D L O V  I A A I O 

D I Č E K  T K  F L P O Z 

A R V S  A B A R T N O K 

N P Ě K  L S  Y M Ů R P A 

legenda: FIALKA, HEKTAR, HONZA, KANAFAS, KATAFALK, KONTRABAS, 

MEJDAN, MISTR, NETÝKAVKA, PAHÝL, PALICE, PANSTVÍ, PRINCIP, PRŮMYSL, 

REPAR[T, SEDLO, SLINA, TEREZA, TOPOL, ZINEK 
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Fotografická soutěž 

Redakce našeho časopisu vyhl{sila na zač{tku 

školního roku první kolo fotografické soutěže. 

Fotky jste mohli posílat do dvou kategorií – Lidé 

a Příroda a zvířata. Z došlých snímků jsme 

nakonec vybrali za první kategorii Lucii 

Sold{novou, neboť n{s uchv{tila fotografie její 

mladší sestřičky, v druhé kategorii zvítězila 

Martina Nedbalov{ s téměř profesion{lním 

z{běrem růžové květiny. Vítězné snímky si 

můžete prohlédnout na webových str{nk{ch 

školy. Obě vítězky se 

mohou radovat z věcných 

cen a diplomu, ostatní 

účastníky jistě potěší 

Komeň{ček. 

 

 

Vy ostatní nezoufejte, pr{vě vyhlašujeme druhé kolo Fotografické soutěže!!! 

Své fotky můžete posílat do 31. 12. 2010 na e-mail: amos.redakce@seznam.cz Nezapomeňte 

uvést své jméno a třídu.  

Kategorie pro toto kolo jsou: 

1. V{noční čas 

2. Momentky a vtipné fotky 

 


