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Dobrý den milí čtenáři Tyláčka,
psát úvodníky do čtvrtletníků

Rok 2017 byl takový, jaký jsme si

je velmi zajímavou, ale i obtížnou

vlastní spoluprací udělali. Pokud

disciplínou.

tedy štěstí a zdraví jen trochu přálo.

V době, kdy sedím u klávesnice

Za sebe bych řekl, že byl fajn.

zbrocený potem od horečky z na-

Vzpomínám na vánoční jarmark a

chlazení, zbývá do Štědrého dne

rozsvěcování vánočního stromu na

ještě čtrnáct dnů. Vy ale čtete tento

začátku prosince. Určitě přispělo

článek někdy koncem ledna. Víte

k dobré náladě vystoupení dětí ne-

tedy už na rozdíl ode mě, jak to vše

bo ochutnání vánočních dobrot ze

dopadlo, zda našly děti pod stro-

školní jídelny. Málokdo si neodnesl

mečkem to vytoužené, zda se vám

domů nějaký výrobek, který zkrášlil

podařilo vykročit tou správnou no-

domácnosti a zahřál na srdci. Podě-

hou do nového roku 2018. Možná,

kování za pomoc a přípravu patří

že už znáte i poločasové výsledky

dětem, pedagogům, vychovatelům

školního snažení vašich potomků.

a provozním pracovníkům školy, ale

Žákům a dětem přeji do roku 2018
hodně rodinné pohody, smíchu a
bezpečí, milující, důsledné a náročné rodiče a učitele. Kolegům, kolegyním a dalším spolupracovníkům
přeji stabilitu, optimismus a lepší
podmínky pro práci a rodičům klidné rodinné prostředí a radost

také vám všem, kteří jste to přišli
ocenit. Vážím si, že mohu pracovat
s tak úžasným týmem. V tento slavnostní a magický okamžik si každoročně přeji, aby byl tento strom
majákem, který nás povede bezpečně do Tylovky a na bezpečné

Těch šťastných okamžiků bylo ale
jistě v roce 2017 hodně. Naši malí
Sršni se mihli v Basketmánii na ČT4,
mají z nás radost daňci a mufloni
v píseckých lesích, fandili jsme zdraví, ve školní minigalerii se rozlila
Zázračná voda, začali jsme v Evropě
řešit dětská práva pro Jeden svět a
jednu budoucnost, spojili jsme školy záložkou do knih, zdobili píseckou nemocnici, křtili jsme krokodýly, byli v lese s lesníkem, obhájili
titul Ekoškola… A letošní rok bude
určitě stejně bohatý… 

cestě ke vzdělání a poznání.

S úctou
Pavel Koc, ředitel školy

z úspěchů a zdraví dětí.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 1. prosince se u nás
uskutečnilo

slavnostní

rozsvícení

vánočního stromu. Vše začalo jarmarkem, který začal již ve 15:30. Na
jarmarku jste také mohli vidět výrobky našich žáků. S jarmarkem se
začalo prodávat občerstvení a to
vánočka, nealkoholický punč, banány v čokoládě, koláče a další dobro-

ty.

návštěva, a to paní starostka města
V 16:30 pak začal kulturní

program. Předvedli se nám žáci dramatického kroužku, společně s flétnisty nám zahráli báječnou stínovou
hru. Po nich přišly recitátorky ze 2. B
se čtyřmi básněmi. A nakonec nás
svým zpěvem potěšil pěvecký sbor.
Dokonce se na nás přišla podívat
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Písku a paní vedoucí školského odboru. Rozhodně bychom jako škola
měli být pyšní na to, co jsme dokázali, protože jsme spolupracovali, a
díky tomu se nejen naší návštěvě
naše akce moc líbila, ale i všem co
se na ni přišli podívat.
Tereza Bečvářová 9. A

Mezinárodní projekt na Tylově škole zahájen
Ve dnech 6. – 10. listopadu jsme se

vedoucím kulturního odboru, který

seznámil nás s jednotlivými typy

zúčastnili první projektové schůzky

ocenil naši práci a poděkoval za

oleje. Na závěr nás čekala ochut-

v našem mezinárodním projektu

propagaci Valdepeňas v našich ze-

návka a drobný dárek v podobě

Erasmus, One World, One Future –

mích. Předali jsme mu upomínkové

dárkového balení extra virgin olivo-

Jeden svět, jedna budoucnost. Pro-

předměty z Písku a také knihu o

vého oleje. Závěr čtvrtečního dne

jekt je zaměřen na dětská práva.

Praze. Hned odpoledne jsme zjistili,

patřil procházce po Valdepeňas,

Partnerskými školami jsou základní

že o tomto setkání vyšel článek

nákupům dárků a opět skvělé veče-

školy ve Španělsku, Polsku, Rumun-

v místním tisku.

ři. Během večeře proběhlo předání

sku a Anglii.

Také čtvrtek nás přivítal slu-

certifikátů, které dokládají naši
účast na mezinárodní projektové

Pobývali jsme v krásném

nečným počasím a na nás čekalo

městě Valdepeňas, které se nachází

poslední projektové jednání ve ško-

v části Castilla La Mancha. Město

le.

má zhruba stejnou rozlohu i počet

plném místních specialit nás čekalo

obyvatel jako Písek. Našimi hostiteli

vinařské muzeum. Oblast Valde-

byli kolegové ze základní školy

peňas má totiž jednu z největších

přinesla? Vzhledem

Maestro Juan Alcaide. Vedle inten-

ploch vinic na světě. Další plodinou,

jazykem projektu je angličtina, to

zivních jednání o projektu a jeho

která se stará o popularitu města,

bylo velmi intenzivní jazykové cviče-

průběhu na nás čekal i zajímavý

jsou olivy. Ve zdejší suché půdě se

ní. Někteří z nás dokonce dostali

program.

jim daří a místní olivový olej patří

chuť učit se španělsky. Poznali jsme

k nejlepším. Navštívili jsme závod

řadu nových přátel. Jsou to všech-

na zpracování oliv. Průvodce nám

no učitelé jako my a mají stejnou

vysvětlil, jak se olivový olej vyrábí a

chuť a nadšení do projektové prá-

Po ubytování nás v pondělí
večer čekala prohlídka města a potom večeře v jedné z mnoha míst-

Po tradičně výborném obědě

schůzce. V pátek už nás čekala cesta na letiště Barajas v Madridu a let
domů.
A co nám projektová schůzka

ních restaurací. Ochutnali jsme tapas a řadu dalších místních specialit. V úterý jsme po jednání ve škole
navštívili krásné městečko Almagro,
které proslulo otevřeným divadlem
Corral de Comedias. Je to jediné
funkční divadlo tohoto typu ve Španělsku. Pod vedením našeho průvodce jsme navštívili i jiná krásná
místa v tomto městě. Například
muzeum krajkářství, ve kterém nás
uchvátila skupina místních žen, které paličkovaly úžasné vzory. Ve
středu jsme byli přijati na radnici

Setkání s vedoucím odboru školství a kultury ve Valdepeňas
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k

tomu, že

ce. První rok dvouletého projektu

ty, aktivity spojené s problematikou

se se zahraničními učiteli setkat a

jsme naplánovali do detailů, vyjas-

dětských práv, vysílání ve školním

vyzkoušet si svou jazykovou doved-

nili jsme si jednotlivé aktivity,

rozhlase, výroba projektových pla-

nost v praxi. Tak nám držte palce,

upřesnili termíny jejich dokončení a

kátků a mnoho dalšího.

ať se nám práce daří!

prodiskutovali jsme termíny dalších

těchto aktivit se budou naši žáci

projektových setkání v Polsku a

účastnit. Během projektového se-

v České republice. Čeká nás spous-

tkání v Písku, které proběhne

ta zajímavé práce: výtvarné aktivi-

v červnu, budou mít děti možnost

Všech

Pavlína Reinišová

International project Erasmus+
ONE WORLD ONE FUTURE (Jeden svět, jedna budoucnost )
o čem to je?

tématem projektu

projektový leták, žáci 9. ročníků se-

jsou dětská práva

stavili prezentace Our Heroes, pro-

čit se něco nového, vyměnit si ná

jak je projekt dlouhý? náš projekt je

běhla první mezinárodní schůzka ve

zory na problematiku, která je téma-

dvouletý, začal 1.9. 2017 a ukončen

Španělsku, kde jsme naplánovali

tem projektu

bude 31.8.2019

detailně celý první rok projektu

VISIT

co nás čeká? společné tvoření ma-

kdo se zapojí? kdokoliv, kdo má

(Navštivte náš projektový koutek)

teriálů k tématu – projektové pre-

chuť tvořit a poznávat něco nového,

co tam najdete? Informace o part-

zentace Our Heroes o lidech, kteří

žáci, učitelé,…

nerských školách, program prvního

ochraňují děti a jejich práva, projek-

co je cílem projektu? vytvořit výu-

roku projektu, informace a fotky z

tový leták, který právě držíte v ruce,

kové materiály, zdokonalit angličti-

prvního projektového jednání ve

scénky na téma dětských práv a je-

nu a třeba se něco přiučit i v ostat-

Španělsku

jich ochrany, výstava, projektový

ních jazycích našich partnerů, nau

OUR

PROJECT

CORNER!

koutek, vzájemné návštěvy, výměna
zkušeností a nápadů, rozhlasové
vysílání a dětských právech a mnoho
dalšího
s kým? našimi partnerskými školami
jsou základní školy v Polsku – Slupsk,
Španělsku _ Valdepenas, Rumunsku
– Brasov, Anglie – Bodicote
co už je hotovo? vytvořili jsme logo
projektu, naši žáci také vyrobili podklady pro projektový koutek, vznikl
projektový tým ze Španělska, České republiky, Polska, Rumunska a Velké
Británie před partnerskou školou ve španělském Valdepenas
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ONE WORLD ONE FUTURE – Jeden svět, jedna budoucnost
plán práce do června 2018
Veškerá administrativa spojená s projektem, evaluace aktivit a mobilit, MobilityTool zpráva, koordinace termínů, články do novin, kompletování všech výstupů a jejich zaslání hlavnímu koordinátorovi, organizace projektových setkání,…
provede koordinátorka projektu na naší škole P. Reinišová
aktivita

Popis aktivity

dle potřeb a
termínů daných
na projektové
schůzce
termín

Registrace na portál etwinning

Zde se budou sdílet všechny projektové aktivity a jejich výstupy

Hned :)

Jazyková podpora projektu

překlady materiálů apod. Zajistí vyučující AJ

dle potřeb

Plakátky o projektu

vyrobí mea rozšíříme po škole, dětem, do Tyláčka, na web
školy,...

konec listopadu

Průběžná zpráva

Vyhodnocení dosavadní práce, splněné aktivity, zpráva do
MobilityTool o provedené mobilitě – provede koordinátor

Prosinec 2017

Scénka na téma Dětská prá- vytvořit, sehrát a natočit na video krátkou scénku
va, boj proti násilí a šikaně

do 10.2.2018

TRAINING ACTIVITY
POLAND - SLUPSK

Další výměna zkušeností a projektových výstupů, plánování
dalšího projektového období

11.-16.3.2018

Průběžná zpráva

Vyhodnocení dosavadní práce, splněné aktivity, zpráva do
MobilityTool o provedené mobilitě, provede koordinátor

Březen 2018

Vysílání ve školním rozhlase
téma: práva dětí – Svoboda
vyjadřování a právo na informace

5-10 min. program do rozhlasu, nahrát, bude v češtině

do 10.3.2018

Výtvarná aktivita Happy
Children, Happy World

Kresby, malby, linoryty, rukodělné práce ( forma libovolná)
na téma dětských práv
- v květnu výstava, domluvíme se na rozsahu a prostorách,
nebude to velká projektová výstava

do 10.5.2018

2nd TRANSNATIONAL PRO- Hostíme projektové kolegy ze Španělska, Rumunska, Polska,
JECT MEETING
Anglie, další sdílení výstupů, organizaci provede koordinátor
CZECH REPUBLIC – PÍSEK :)
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4.- 8.6.20118

Vánoční voskování se včelařem
V rámci projektu „Žijeme

vací hodiny pracovali v učebně

spolu na jedné planetě“ se na naší

výtvarné výchovy pod vedením

škole již tradičně uskutečnila ve

protivínského včelaře pana Josefa

středu 13. 12. beseda o životním

Rotbauera a jeho manželky. Tento

prostředí, včelách a přírodních

program obohatil žáky o cenné

materiálech, spojená s výrobou

informace i dovednosti a provoněl

vánočních ozdob a svíček ze včelí-

školu včelím voskem.

ho vosku. Tento program je určen

Odpoledne navázalo na akci Vá-

pro žáky 6. tříd. Žáci vždy 2 vyučo-

nočnění – výtvarné dílny pro rodi-

če a děti.

Pavel Koc

Pébéčko je dobojováno
Naše Pébéčko úspěšně skončilo! Jen pro připomenutí přinášíme
malou zmínku o tom, co se dělo a
jak to všechno probíhalo.

tyto projekty:

hodin dostal každý své heslo a na

 Dresy s logem školy

počítačích dal svůj hlas projektu,

 Houpačka nebo houpací síť před

který se mu nejvíce líbil. A vítěze
máme tu!

školu
Žáci 4. – 9. tříd dali hlavy dohromady a vymysleli to, co jim ještě ve

 Odpočinkové zóny na chodby

S nejvyšším počtem hlasů skončil
projekt na vytvoření a posílení od-

škole chybí k úplné spokojenosti. J

 Úprava átrií

počinkových zón na školních chod-

V jednotlivých třídách navrhli pro-

 Herní prvek pro starší děti před

bách, na druhém místě pak úprava

jekty, které by chtěli a dokázali realizovat, a pak už jen tomu udělat
pořádnou reklamu a obhájit to. A
povedlo se! Do nejužšího výběru
k závěrečnému hlasování se dostaly

átrií, aby se tam také dalo v teplých

školu
 Další sportovní vybavení do tělo-

dnech hezky odpočinout.
To, co jsme na konec vybrali a na-

cvičen
Pak v rámci informatik a třídnických

koupili, uvidíte po novém roce.
Váš Parlament

Mezinárodní projekt „Záložka do knih spojuje školy“
V rámci čtenářských dílen, které

nářství a navázání kontaktů mezi čes-

ma.

ve výuce českého jazyka uplatňují uči-

kými a slovenskými školami. Projekt

„Tajuplný svět knižních příběhů“. Žáci

telé Tylovy školy, či v hodinách výtvar-

vyhlásila

Mahena

z I. i II. stupně malovali zážitky ze své

né výchovy, žáci tvořili záložky do knih.

v Brně a Slovenská pedagogická kni-

četby různými výtvarnými technikami.

Tvorba záložek je v měsíci září a říjnu

hovna v Bratislavě. Partnerskou školou

Do konce října jsme si pak se sloven-

na naší škole příjemnou tradicí. Již

je nám po celou dobu účasti v projektu

skou základní školou vyměnili 120 kniž-

třetím rokem jsme zapojeni do mezi-

slovenská ZŠ J. A. Komenského ve Vel-

ních záložek.

národního

kém Krtíši.

projektu

pod

názvem

„Záložka do knih spojuje školy“, jehož

Knihovna

Jiřího

Tentokrát

jsme

ztvárňovali

Eva Hralová,

Každým rokem je vyhlášeno jiné té-

podstatou je podpora dětského čte7

koordinátorka projektu

Záložka do knih spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
Česko-slovenský projekt byl

gická knihovna v Bratislavě a Kni-

vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci

hovna Jiřího Mahena v Brně naší

školních knihoven. Naše škola se ho

škole i všem ostatním zúčastněným

účastní již třetím rokem. Do tohoto

školám udělila Diplom za účast v 8.

projektu se zapojilo v tomto škol-

ročníku projektu. Velmi si toto váží-

ním roce 1 134 českých a sloven-

me.

ských škol. Naše slovenská partner-

Eva Hralová,

ská škola je ZŠ J. A. Komenského z

koordinátorka projektu

Velkého Krtíše. Slovenská pedago-

Jak jsme odhalovali fyzikální chyby ve filmu
V pátek 24. 11. 2017 se konala

Využili jsme k tomu program Trac-

muselo být vychýlené do strany,

velmi zajímavá akce na Gymnáziu J.

ker, do kterého jsme zadali přibliž-

jinak by měl těžiště mimo své tělo a

V. Jirsíka v Českých Budějovicích,

nou výšku koule a změřili jsme dél-

upadl by.

která byla zaměřena na hledání

ku lana a fyzikálně to pak bylo ma-

fyzikální chyb ve filmech.

tematické kyvadlo. Do programu

Když jsme po náročné ranní cestě
(odjížděli jsme z autobusového nádraží už v 6:25) dorazili na místo
určení, šli jsme do učebny fyziky,
kde jsme se usadili. Chvíli jsme ještě čekali na opozdilce. Na začátku

jsme zadali hodnoty a vypočítali
periodu kývání, dále jsme zhruba
zjistili, za jak dlouho by tato koule s
vězni tuto periodu udělala, a zjistili
jsme, že by to nebylo možné. Autoři filmu podcenili fyziku :-)

nám tamní pan učitel fyziky Mgr. J.

Podobně ve filmu Rychle a zběsile

Koreš, Ph.D. říkal o různých typech

jsme odměřovali rychlost a i tady

chyb a uváděl příklady filmů, kde se

šlo pouze o zrychlené záběry a ne o

tyto chyby objevily. Nejčastější chy-

velkou rychlost.

ba byla, že se zvuk šířil vesmírem
nebo hořící plamen ve stavu beztíže. Byly nám rozdány notebooky,
stáhli jsme video z části filmu Piráti
z Karibiku, kde je scéna, ve které
jsou vězni v obrovských koulích, a
našim úkolem bylo zjistit, zda by se
jim podařilo rozhoupat natolik, aby

Také jsme experimentovali ještě
na dalších, jenže nám náš čas vypršel a museli jsme se vydat na

au-

tobusové nádraží v Českých Budějovicích. Koupili jsme si lehkou svačinu v KFC a pak nás čekala pohodlná

cesta

domů

Studentem

(Regiojetem).
Celkově jsme se naučili používat
fyziku v praxi a přemýšlet nad filmovými záběry. Jsme rádi, že jsme
se této akce zúčastnili.

Další zajímavosti – např. zjišťování
hmotnosti a objemu klády, kterou
nese velmi lehce na levém rameni
herec

Arnold

Schwarzenegger.

Otázka zněla – unesl by ji? Zjistili
jsme, že tato kláda vážila přibližně
100 kg, takže herec by nemohl jít s
touto kládou rovně, ale jeho tělo by

se zachytili za jeden konec útesu.
8

Dominik Smola, Vojta Holub, Šimon
Marek a p. uč. Divišová

Tylova škola na anglickém divadle
V úterý 17. října čekal na na-

představil Chris, hlavní postava pří-

še žáky 8. a 9. ročníků neobvyklý

běhu. Děti pak měly rozhodnout,

kulturní zážitek. Navštívili jsme an-

jak se bude jeho příběh odvíjet dál.

glické edukativní divadlo. Jak již

Představení trvalo něco málo přes

název napovídá, celé představení

hodinu. Hlavní protagonisté publiku

se odehrávalo v angličtině. Hlavní

hráli scénky z každodenního života

představitelé, mladí Angličané To-

– pozdravy, seznamování, počasí

mas Mccabe a Penny Bainbridge,

apod. Po chvilce bylo vždy předsta-

pro naše žáky sehráli hru s názvem

vení přerušeno a Tomas a Penny

One Day In London.

dětem vysvětlili fráze a výrazy, kte-

Představení předcházela příprava v hodinách anglického jazyka.
Děti dostaly texty, ve kterých se jim

ré v uplynulém ději použili. Také

najednou bavily i učily.
Divadlo se žákům moc líbilo.
Děj měl spád, děti se nenudily. Zároveň se také musely celou dobu
soustředit, aby rozuměly. Po představení jsme se s žáky shodli, že
s porozuměním nebyl žádný velký
problém. Děti si tak v praxi zkusily,
že angličtinu je dobré se učit. Rádi
využijeme

další

příležitosti

k návštěvě podobného představení.

vysvětlili, které výrazy jsou hovorové a hodně se používají. Děti se tak

P. Reinišová

Šumava 2017
Výtvarná soutěž k Roku šelem v Národním parku
Šelmy obývají naši planetu již

malby. Zkusili jsme také techniku

od druhohor a jejich zástupce na-

linoryt, která se dětem velmi zdaři-

jdeme po celé planetě. I na Šumavě

la.

je celá řada malých a velkých šelem.
Žáci 4. C (současná 5. C) se s životem šelem seznámili prostřednictvím textových i obrazových materiálů a při výtvarné výchově pak namalovali. Děti si mohly vybrat ze
dvou výtvarných technik, z kresby a

Na začátku tohoto školního roku
jsme ty nejlepší práce do soutěže
zaslali. Velmi nás potěšilo, že jsme
získali 1. místo v kategorii 10 – 11
let díky krásnému obrázku mývala
severního, který namalovala Julie
Klementová. Slavnostní předání cen
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proběhlo v sobotu 11. listopadu v
Návštěvnickém centru Srní.
Julince gratulujeme a přejeme jí
mnoho dalších krásných obrázků.
Eva Hralová

Seminář praktické výuky
"Funkce elektronických obvodů, počítačové simulace a zprovoznění výrobku"
Dne 18.10. 2017 jsem já a

pomoci nebo poradit - my jsme

Zkusil jsem si to. Ze začátku jsem

paní učitelka Divišová šli na semi-

měli studenta, který se jmenoval

se toho i bál, ale potom mě to za-

nář (workshop), který se konal na

Valter.

čalo bavit. Po 45 minutách jsme

SPŠ v Písku.

Po zahájení jsme měli krátký

byli s paní učitelkou hotovi. To, co

Sedli jsme do poslední lavice a

úvod do problematiky a potom mi

jsme vyrobili, byla blikačka. Mně i

dostali jsme pájku a v sáčku sou-

student Valter ukázal, jak se pracu-

paní učitelce blikačka fungovala

částky

rezistory,

je s pájkou. Začali jsme tím, že

bez chybičky.

diodu, ...) na jednoduchý obvod.

jsme si řekli, jaké to jsou součástky

Den na průmyslovce mě moc bavil

Do každé lavice byl všem účastní-

a kam patří na destičku plošných

a doufám, že budu zase brzy něco

kům přidělen zároveň student z

spojů. Potom se vzal cín a jeho

praktického letovat

průmyslovky, který měl za úkol

nahřátím se pomocí pájky letovalo.

(kondenzátor,

.Jarda Cuřín, 8. B

8. B si užívala v Praze
14. 12. čtvrtek ráno. Ano,
ospalost se nás držela celou cestu,
ale je to lepší než psát test z matematiky.

našeho výletu.
Znáte

zajímavé, ale trochu strašidelné.
pevnost

Boyard?

Bylo to něco podobného, jen tam

Odlitky lebek a mrtvých těl, no jak
z hororu.

nebyla živá zvířata a nebylo to na

Hned jak skončila prohlíd-

Do Prahy jsme dorazili oko-

ostrově. Sešli jsme se v našich sku-

ka, vyrazili jsme přes botanickou

lo desáté hodiny dopoledne a šli za

pinkách a řekli si pár pravidel. Hlav-

zahradu na další tramvaj, která nás

naším společným zážitkem plným

ně být v klidu, podporovat se, ne-

dovezla až na Anděl, ustanovil se

dobrodružství a trochu zmatku.

hádat se a užít si to s úsměvem na

čas v kolik se sejdeme před ob-

Naše paní učitelka nám hned po

tváři. Náš tým Kapucáků se vyšpl-

chodním centrem a začalo to. Už

příjezdu vysvětlila co a jak, kam

hal až na první místo, s modřinami

ráno holky měly nákupní horečku a

půjdeme a v kolik, kde se sejdeme

a namoženými svaly, ale zvládli

těšily se, až si něco koupí. Znáte to,

apod. Hned poté následovalo me-

jsme to na jedničku! Pravidla se

spousta lidí, front, spěchu a slev. Já

tro, s tím jsme problém neměli, já

vyplatila a únava se dostavila.

a všichni z mého týmu jsme hlavně

osobně se v něm vyznám, to je asi
tak jediné z celé Prahy. Kluci si v
metru prověřili zákony fyziky, ale ty
pohledy ostatních lidí byly jasné,
no chtěli jsme si to přeci co nejvíce
užít. Když jsme se konečně dostali z
toho podzemního místa, vyrazili
jsme do Tepfactoru, první zastávky

Po třech hodinách spousty
úkolů a hádanek jsme šli do Hrdličkova muzea člověka - komentované prohlídky sbírek. Budu upřímná

byli rádi, že se konečně najíme a
trochu

odpočineme.

Zapovídali

jsme se, utíkali na sraz a potom na
autobus.

a stručná, byli jsme unavení, takže

Praha je krásná, ale doma

naše pozornost mířila někam jinam

je nejlíp. Zvládli jsme všechno dob-

než ke slečně, která nám říkala růz-

ře a dojeli v pořádku domů.

né informace. Muzeum bylo pěkné,
10

Nikola Vorlíčková, 8. B

Setkání Ekotýmů Jihočeského kraje na Semináři dobré praxe
Výměna zkušeností je nejlep-

mu. Dozvěděli jsme se, jak vytvořit

tvrdilo, že dětské nápady jsou ino-

ším zdrojem poznání. O tom se

analýzu ekologického provozu ško-

vativní a neotřelé a je dobré ne-

přesvědčili zástupci Ekoškol Jiho-

ly a jak vést činnosti, které by ho

chat dětem jejich vlastní tvořivost.

českého kraje na schůzce, kterou

mohly zlepšit. Lektorky p. Simona

Akce se konala 31.10.2017 na ZŠ

uspořádalo sdružení Cassiopeia z

Neprašová ze sdružení Tereza p.

J.K.Tyla a kromě našeho Ekotýmu

Českých Budějovic s pomocí ekolo-

Velehradská z Cassiopei rozdělily

reprezentovala

gického sdružení Tereza se sídlem

týmy z Tábora, Písku, Chyšek a

T.G.Masaryka.´

v Praze. Každou základní školu re-

Č.Budějovic na skupiny dospělých a

prezentoval jeden vyučující a něko-

žáků, jejichž názory na práci Ekotý-

Za Ekotým ZŠ J.K.Tyla

lik zástupců ze žákovského Ekotý-

mu pak porovnávaly. Opět se po-

Mgr. Yvona Zuntová

Písek

ještě

ZŠ

(vedoucí Ekotýmu)

Mikuláš a čert na Tylovce 2017
V úterý 5. 12. naši školu na-

Sebík Ungr

vštívili Mikuláš, andělé a dva čerti. Prv-

 "Mně se zase nejvíc líbili andělé, a

ní až třetí třídy se s nimi setkaly v aule,

taky to, že jsme dostávali čokoládo-

kde představily své básničky a písničky.

vou figurku". - Valinka Slezová

Mikuláš děti pochválil, ale měl s sebou i
 " A mně se nelíbil jeden čert, ten, co

Knihu hříchů. Hříšníci museli vystoupit

měl pytel a koště". - Maruška Cuří-

na pódium a slíbit, že se polepší. Čert

nová

dal všem ještě šanci a andělé rozdali

kouřilo od kotlů a i zde visela Kniha

drobné dárečky.

hříchů. Čertík rozdával dětem balíčky s

 " Mně se líbili andělé a čert. Potom

dárečky.Den se nad míru povedl a nut-

také básničky, které děti říkaly". -

no říci, že brambory s uhlím v jídelně

Eliška Koláříková

nikdo nejedl.

 "Mně se líbily taky písničky a Miku-

Jak se vám líbil čert s Mikulášem?
 "Ten čert se mi líbil, protože byl
legrační". - Adam Petrovič
 " Mně se líbil Mikuláš, nejvíc ta če-

láš". - Dan Dušek
 „Mně se líbilo, že Mikuláš říkal, že
jsem s Deniskou hodná a tichá". Bianka Horáková

pice a taky že byl hodný". - Tomáš
Kroupa
Velké překvapení čekalo žáky

 "Bylo to hezké, nejvíc se mi líbili

ve školení jídelně, která se proměnila v

andílci a Mikuláš. Chtěla bych je

PEKELNOU KUCHYŇ. U výdejních oké-

vidět ještě jednou, třeba příští rok".

nek stály čertice s pořádně rozcuchaný-

- Lucinka Sláviková

mi vlasy a jiskrou v oku. V kuchyni se

 "Líbil se mi čert, Mikuláš i anděl." 11

Lucie Kostohryzová a děti z 1. C

Halloween
V úterý 31. října přišly straši-

užít. Do velké tělocvičny ale tento-

hezčí masky. Protože jich tam bylo

delné masky o velké přestávce do

krát mohli jenom žáci v maskách.

tolik a jakých!!!

velké tělocvičny, kde si všichni moh-

Parlament měl mimo jiné za úkol

li zablbnout, zařádit a hlavně si to

asi tu nejtěžší věc, a to vybrat nej-

Tereza Bečvářová 9.A

Děti ze školní družiny opět vyzdobily píseckou nemocnici
Žáci a paní vychovatelky ze

krát vypravili na oddělení gyneko-

školní družiny dlouhodobě spolu-

logicko-porodnické.

pracují s vedením písecké nemoc-

Chodby a další prostory zdobí no-

mář MUDr. Michal Turek.

nice na zpříjemňování vnitřních

vě kresby a malby dětí, které

Žáci vystoupili s hudebním pás-

prostor. Po dětském a ortopedic-

vznikly při jejich mimovyučovací

mem pod vedením paní vychova-

kém oddělení a oddělení pro dlou-

činnosti.

telek A. Vlnové a K. Podešvové.

hodobě nemocné jsme se tento-

Slavnostní vernisáž zahájil pan pri-

Vychovatelky ze ŠD

Letošní podzim se děti ze

lepší byli sběrači: Jan Kouba (1.B) -

Mohňanský (2.B) - 33,5 kyblíku,

školní družiny zapojily do již tra-

37 kyblíků, Tomáš Kasa (1.B) - 29

Vanesa Šťastná (3.A) - 21 kyblíků,

diční soutěže ve sběru kaštanů a

kyblíků, Velková Lucie (1.B) - 24

Karolína Švejcarová (2.B) - 15 kyb-

žaludů. Celkem nasbíraly 49 pytlů!

kyblíků. V ŠD 3 nasbírali 80 kyblíků

líků. V ŠD 8 nasbírali celkem 63

Toto obrovské množství přispěje v

a nejlepší byli: Lukáš Křesina (3.D) -

kyblíků a nejlepší sběrači Josef Ko-

zimních měsících k přikrmování asi

29 kyblíků, Adam Říha (2.D) - 8

lařík (3.A) - 16,5 kyblíku, Dominik

100 kusů muflonů a daňků v písec-

kyblíků, Jana Křížová (3.D). Nejlep-

Hovora (2.C) - 8,5 kyblíku, Jindřich

ké obůrce.

ší ŠD 4 má i další pilné sběrače:

Hodík (2.C) - 8 kyblíků. VŠD 9 na-

Rozálie Chumová(1.D) - 35 kyblíků,

sbírali celkem 92 kyblíků a vítězi se

Jakub Matásek (1.D) - 26 kyblíků. V

stali : Tereza Kvěšová (3.D) - 32

ŠD 5 nasbírali 44 kyblíků, nejlepší

kyblíků, Alžběta Kršová (2.A) -21,5

sběrači: Hugo Muller (3.B) - 15,5

kyblíku, Damián Langmajer (3.D)-

kyblíku, Jakub Mašík (3.C), Barbora

12 kyblíků.

Pomáháme zvířátkům

Soutěžilo se ve všech družinách,
paní vychovatelky odměřovaly přinesené kaštany na kyblíky a pan
Šimko průběžně odvážel plné pytle, aby ve škole nezplesnivěly.

Dragounová (3.B) . V ŠD 6 nasbíraNejvíce kaštanů se podařilo nasbírat v ŠD 4 – celkem 284 kyblíků
a z tohoto oddělení je nejpilnější
sběrač naší soutěže: David Frolík
(1.D) , který přinesl rekordních 46
kyblíků. V ŠD 2 nasbírali celkem
164 kyblíků a vyhlášeni jako nej-

li celkem 129 kyblíků a mezi nejlepší sběrače patřili: Tomáš Kroupa (1.C) - 20 kyblíků, Natálka Jankovská (1.C) - 17,5 kyblíků, Fanda
Dvořák (1.C) - 16,5 kyblíků. V ŠD 7
nasbírali celkem 123 kyblíků a mezi nejlepší sběrače patřili: Šimon
12

Všem dětem, které se do soutěže zapojily, moc děkujeme. Děkujeme i rodičům a moc si vážíme
této pomoci. Za pilné sbírání dostaneme začátkem prosince vánoční stromeček, který bude zdobit
vchod naší školy.
Vlasta Vlasatá

Domácí ZOO
Chov králíků
Každý začátečník plánující

te se posunout k vlastnímu chovu.

dost. Také není špatné najít si a

chov králíků si musí uvědomit, že se

Máte-li na vašem dvorku nebo za-

seznámit se s chovatelem králíků ve

jedná o živé tvory, vyžadující každo-

hradě vyčleněné místo, kde bude

vašem blízkém okolí. Ten vám mů-

denní péči. Chovem králíků tak na

stát králíkárna, máte-li vybrané ple-

že poradit a předat cenné informa-

sebe berete nemalý závazek a od-

meno, které chcete chovat a víte-li,

ce, které nabyl dlouholetým cho-

povědnost. Bez podpory rodiny

kde budete shánět krmivo, tak má-

vem. Králíkárnu si můžete nechat

nemá smysl začínat, vaši nejbližší

te velký předpoklad stát se úspěš-

vyrobit dle vašich požadavků u ře-

musí pochopit, že budete věnovat

ným chovatelem králíků.

meslníka. Pokud patříte k manuál-

svůj volný čas králíkům. Případně

Na začátek není od věci přečíst si

vás musí podpořit v dobách, kdy se

odbornou literaturu. V posledních

chov králíků nebude příliš dařit.

letech je na trhu publikací zaměřu-

Splňujete-li výše uvedené, může-

ně zručným, pusťte se do výroby
sami.
Matyáš Dragoun, 6.A

jících se na chov králíků poměrně

Vánoce u nás doma
Na Vánoce se moc těším, už

Zimu a Vánoce mám moc

Zima je kouzelná. Z nebe se

se jenom párkrát vyspím a jsou ta-

ráda. Můžeme totiž zažít chvíle,

snášejí bílé sněhové vločky, ve va-

dy. Pečeme s mamkou cukroví, bu-

které se třeba už nebudou opako-

nách plavou kapři, děti si užívají

deme se dívat na pohádky, chtěla

vat.

sníh, staví sněhuláky, bobují a brus-

bych dostat mobil a moje setřička

Vánoce to je radost, rodina pohro-

lí, maminky a babičky pečou cukro-

kuchyňku, snad se nám přání splní.

madě a láska.

ví, nejvíc vždycky to, které máme
Matylda Závorková 4. C

Škoda, že Vánoce vždycky tak rychle utečou.

nejraději a všichni společně se těší
na Štědrý den. Protože tohle všech-

Ze všech ročních období

Klára Faktorová 4. C

mám nejradši zimu. Ze všeho nejvíc
Vánoce je čas, kdy se děti

se těším na Vánoce, ale chtěla

nemohou dočkat Štědrého den.

bych, by napadl sníh a mohli jsme

Pečou cukroví (bráškové mají rádi

si Vánoce pořádně užít.
Kristýna Šmejkalová 4. C

linecké a pracny, já mám ráda
všechno). Píšou Ježíškovi, každý

Vánoce jsou krásné. Peče se

ventního kalendáře a když ten den

cukroví, kam se podíváš, všude září

konečně

vánoční výzdoba, zpívají se koledy.

připadá

jim

stráááášně dlouhý.
Bětka Holubová 4. C

Katka Krejčiříková 4. C

Vánoce jsou nejkrásnější období. Pečeme cukroví a zdobíme
ho, zpíváme koledy a nejvíc se těšíme na dárky a na to, že všichni bu-

den se těší na další čokoládu z ad-

přijde,

no ke správným Vánocům patří.

A hlavně – sejde se celá naše rodi-

deme pohromadě s rodinou.
Sebastian Štěpánek 4. C

Vánoce jsou moje nejoblíbenější svátky. Těším se, že bude celá

na.
Lucie Schánilcová 4. C
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rodina spolu, na Štědrý den navště-

vujeme naše blízké a večer zased-

si, že i malý dárek může udělat vel-

místo vloček v rukou jen voda. Ob-

neme ke krásně upravenému štěd-

kou radost. Ostatní zařídí Ježíšek.

loha byla temná a prázdná a já do-

rovečernímu stolu.

Už se na Štědrý den těším.

stal strach, že všechny hvězdy i ty

Ondřej Wolf 4. C

Jakub Čanda 4. C

nejjasnější spadly a roztály se. Večer jsem přicházel ke stromečku s

Ke kouzlu vánočního času

Blížily se Vánoce a já každý

tajným přáním. Na špičce stromeč-

patří čerti a Mikuláš, ale nejhezčí je

večer pozoroval noční oblohu, kde

ku zářil třpytivý diamant a za ok-

učitě Štědrý večer, který se nám

jedna z hvězd zářila víc než ostatní.

nem opět nebe plné hvězd - Ježíš-

každou adventní neděli přibližuje

Ráno na Štědrý den začalo sněžit a

ku, děkuji!

zapálením další svíčky. Shánění dár-

vypadalo to, jako když z nebe pada-

ků je pro dospěláky dost stresující,

jí hvězdičky. Několik jsem jich chy-

ale to už k Vánocům patří. Myslím

til, ale než jsem došel domů, byla

Pavel Mareš 4. C

Rádi čteme
Krysburger
David Walliams
Kniha vypráví o dívce jmé-

macechou. Jednou, když šla ze ško-

a chytil. Uviděla, že Burt dělá bur-

nem Zoe, která byla velice chudá a

ly, uviděla v pokoji prodavače bur-

gery z krys a tak rychle utekla. Šla

měla nevlastní matku, která na ni

gerů a tvrdil, že je deratizátor. Ma-

za svým tátou, aby jí pomohl. Táta

byla velice zlá. Její otec ztratil práci

cecha tušila, že Zoe skrývá krysu a

šel tedy do skladu se Zoe. Nikdo

a tak byli ještě chudší. Zoe měla

tak ho objednala. Macecha Zoe

tam nebyl, ale za chvíly přijel Burt

křečka, kterého otrávila macecha.

chytla a prodavač, neboli Burt, ji

s macechou. Chtěli je hodit do dr-

Zoe dlouho brečela až našla krysu,

mezitím hledal, až ji našel a odvezl

tičky na maso, ale to se jim nepo-

která se jí nebála a tak si ji ochočila.

si jí. Zoe utekla aby krysu zachráni-

vedlo a sami do ní spadly.

Zoe byla překvapená že se jí nebojí,

la. Našla Burta jak prodává burgery

ale krysa byla mládě a tak nemělo

a tak se schovala do jeho dodávky.

zkušenosti. Musela ho ukrýt před

Jel do starého skladu, kde Zoe našel

Matyáš Luka , 7.B

Pohádka o Darebovi
Bouřka

o tom přemýšlel. Jednoho rána,

stromů. Začala stoupat voda a

když se Dareba vzbudil, šel za Hus-

smajlíci se začali hodně bát, aby

Byl jednou jeden smajlík a ten se

ťákem si zahrát hry. Husťák pozdra-

nevznikla potopa. V tu ránu přetek-

jmenoval Dareba. Měl spoustu ka-

vil kamaráda Darebu a šli hrát. Me-

la voda přes břeh a voda se vrhla na

marádů, jako třeba Šokýna, Husťá-

zitím přišel Šokýno a oznámil kama-

vesničku. Všichni utekli z vesnice

ka, Pusinu, Křeňáka, Prdlinu a Styd-

rádům, že se blíží bouřka a že se

pryč, aby se zachránili. Zanedlouho

livku. Ale nemohl se rozhodnout,

mají schovat. Začalo pršet, lítaly

byla vesnice zaplavená a smajlíci

jaký bude nejlepší kamarád a pořád

blesky a zahřmělo, až padalo listí ze

byli bez domova.
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Záchrana
Smajlíci se spočítali a bylo jim to
divné. Křeňák si říkal, že někdo chybí. Tak to řekl ostatním smajlíkům a
Ti se znovu spočítali. A bylo jim to
divnější ještě víc. Rozhlédli se a Dareba něco zaslechl. Pozorně nastražil uši. "Pomóc, pomóc, pomozte
mi". Dareba řekl, že někdo volá o
pomoc. Kamarádi se rozdělili a šli
se kouknout, kdo to volá. Dareba
řekl, ať jdou za tím hlasem. Oni šli a
hlas je dovedl k vodě, kde byly obrovské vlny. Pršelo a blýskalo se.
Pusina uviděla něco oranžového ve
vlnách. Řekla to ostatním: "nikdo
není tak hodně oranžový jako Prdli-

na". Kamarádi na ní zavolali: "Chyť

deštník, tlustý a tenký provaz. Ale

se klády"! Husťák navrhl vor. Dare-

Dareba si vzpomněl, že vor neplave

ba řekl Husťákovi, že vor se dělá ze

bez plachet. Tak místo plachet vzal

dřeva a že vor není. Husťák poprosil

záclony a zase plaval nahoru. Uká-

darebu, ať najde ve vodě sekeru.

zal kamarádům věci, které našel na

Dareba si myslel, že se Husťák

dně vody. Husťák popadl sekeru a

zbláznil, ale Husťák na to, že to byla

začal sekat. Nasekal dva stromy,

dřív jejich vesnice a že je ve vodě

pak je přinesl, svázali klády k sobě a

určitě spousta jejich zaplavených

přivázali plachtu. Dareba, Husťák a

věcí a že by tam mohl najít i sekeru

Křeňák vlezli na vor a pluli pro Prdli-

na dřevo. Tak se Dareba potopil s

nu. Jenže kláda, které se chytla Pr-

kamenem, aby lépe klesal. Klesal,

dlina se ulomila a na poslední chvíli

klesal a klesal. Když byl dole, tak se

jí Dareba chytil a vyhoupl na vor.

rozhlédl a viděl: hodinky, cihly, hra-

Pak společně pluli ke břehu…

cí ovladač a sekeru. Dareba plaval k
sekeře, vzal jí a pak si řekl: "jak svá-

( pokračování příště )
Tomáš Franců, 4. A

žeme klády?" Napadlo ho najít provaz. Rozhlédl se a viděl krabici,

Basketbalový turnaj v Maďarsku
V pátek 3. listopadu měli

První den všichni hráli dva zápa-

V jídelně nevařili špatně. Nakonec

Sršni kategorií U11,U12 a U14 vel-

sy, druhý den také dva a třetí pou-

jsme všichni v pořadí dopadli tak

ký den. Vypravili jsme se totiž do

ze jeden. Během všeho dění jsme

nějak dobře, ale jak to bylo přesně,

Maďarského Nagykörös. Po dlou-

přecházeli do pěti různých hal, tak-

to si nepamatuji ani za nic.

hých 600 kilometrech byla cesta za

že jsme si mohli fandit jenom ob-

námi a mohli jsme se jít ubytovat a

čas. Na pokojích jsme moc nebyli,

připravit na první zápasy.

protože vždycky se někde hrál zá-

Prokop Vovesný, 6.A

pas, na který se dalo dívat.

Naši florbalisté
Stále populárnějším sportem
mezi mládeží se stává FLORBAL.
Mezi žáky školy je snad více oblíbený než kopaná. Není proto divu, že
se nejšikovnější kluci a holky z celého píseckého okresu v průběhu října a listopadu setkali na okresních

kolech ve velmi hojném počtu, tedy

vůbec jednoduché, když spousta

zejména v kategorii chlapecké.

dětí se tomuto sportu věnuje aktiv-

Během soutěžních klání, které
probíhala v obloukové hale v Písku,
byla patrna vůle po vítězství, bojovnost, ale i sportovní umění. Prosadit
se proto mezi vrstevníky nebylo
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ně ve svém volném čase. V chlapecké kategorii se našim žákům výsledkově příliš nevedlo, i když předvedená hra byla na vysoké úrovni, ale
neproměňování

šancí

odsoudilo

naše družstva na příčky spodní.

hráčů a po tuhém boji vybojovali

zující optimismus do let příštích a

Starší kluci skončili ve vyrovnané

pěkné 6. místo.

kolektivního ducha ve všech partách

tabulce na 8. místě, chlapci ze 6. a
7.tříd dokonce na místě 9. U soutěže dívek byla situace odlišná, jelikož

Závěrem je třeba všem zúčastněným sportovcům poděkovat za bo-

hráčů či hráček, bez kterého nelze
kolektivní sporty úspěšně hrát.

jovnost, předvedené výkony vzbu-

Robert Deme

Celý víkend probíhala u nás v

V kategorii youth : Kristina Maxiá-

V kategorii teen : Denisa Oblouko-

Písku největší mezinárodní taneční

nová 4. D , Kateřina Hvězdová 5.

soutěž line dance v Evropě. Zúčast-

B , Gabriela Thótová 6. A, Veronika

nily se i naše tanečnice z tanečního

Chylíková 7.C, Natálie Nohelová 6.C

kroužku line dance a některé již

- postoupila v 1 tanci do finále, Lin-

členky taneční country skupiny

da Petrášová 6. B – postoupila v 1

Louisiana.

tanci do grandfinále, Aneta Koryča-

se přihlásily do turnaje pouze 4 školy. Tylovka patřila mezi nejlepší v
obou věkových kategoriích, když jen
o

skóre

skončila

děvčata

na

2 .místě.
Poslední turnaj patřil těm nejmenším, tj. žákům 1.- 5. tříd. Přestože jsme měli jednoznačně věkově
nejmladší složení mančaftu, kluci se
nezalekli fyzicky vyspělejších proti-

Czech open 3. -5 .11. 2017

V kategorii primary nás reprezentovala : Laura Ježková 4. A,Bára Tupá 4. D.

vá 8. C se umístila na 5. místě.
Blahopřeji všem soutěžícím k jejich
výkonům.
Marcela Lejčarová,
vedoucí tanečního kroužku line dance

nová 8. B – postoupila v 1 tanci do
finále, Veronika Knotová 5. B – postoupila do grandfinále se 3 tanci.

Rozhovor s panem učitelem Kubátem
Pane učiteli, proč jste se rozhodl

roku zkrácen úvazek. Proto jsem se

hu sehrál i velmi korektní a vstřícný

učit na naší škole?

rozhodl využít část svojí "volné pe-

postoj pana ředitele při jednání o

dagogické kapacity" prací na někte-

pracovní smlouvě.

Na Gymnáziu v Týně nad Vltavou,
kde učím v současné době souběžně, mi byl vlivem poklesu počtu studentů na konci minulého školního

ré jiné škole v okolí. Do úvahy připadala samozřejmě pouze větší města

Co vás na Tylovce příjemně nebo
nepříjemně překvapilo?

v nevelké dojezdové vzdálenosti do
30 km. To Písek splňoval a svoji úlo16

Příjemným překvapením je pro mě

celkově progresivní přístup k infor-

(hlavně na prvním stupni ZŠ) trávil

kouzlo koloběžky, takže v létě jez-

matice obecně (nejen ve smyslu

honičkami po třídě s jinými podob-

dím občas na koloběžce pro dospě-

vyučovacího předmětu). Vyučování

ně aktivními spolužáky. Na rozdíl

lé nebo na kole. Mým velkým ko-

je podpořeno značně větším po-

od nich mi při běhání ale výrazně

níčkem je zahrada, která mi zabírá

čtem hodin, než je minimální poža-

vždy zčervenaly tváře, a tak jsem

většinu volného času. Ve volném

dovaný počet na ZŠ, a navíc jsou

byl pokaždé odhalen a následně

čase si rád zahraji také na kytaru a

počítačové učebny zhusta využívá-

napomínán paní učitelkou.

baví mě luštit SUDOKU.

Kdybyste byl ministrem školství,

Jak se vám líbí náš časopis?

ny i při výuce jiných vyučovacích
předmětů. Toto může být v bu-

co byste jako první změnil?

doucnu velkou výhodou pro absolventy školy.
Nepříjemně jsem překvapen hlavně hladinou hluku o přestávkách,
která je na střední škole o poznání
nižší a absencí plných verzí Microsoft Office, ve kterých jsem plánoval původně výuku.

Snažil bych se učitelům a ředitelům

a dělá dobré jméno škole. Nemám

všemožně ulehčit jejich práci smě-

sice žádné srovnání, zda takový

rem k co nejmenší byrokratizaci

podobný časopis vychází na větši-

tak, aby jim zbývalo více času a

ně ostatních škol, ale například na

chuti na každodenní kvalitní práci

Gymnáziu Týn nad Vltavou tomu

se žáky. Dále bych se snažil o co

tak v současné době není.

nejvyšší platové ohodnocení jejich
práce a velmi vážně bych se zabý-

Vzpomenete si na nějaký průšvih,
který jste provedl, když jste sám

val dnešní podobou inkluze.
Co rád děláte ve volném čase?

chodil do školy?
Snažím se stále sportovat. Hrával
Nebyl jsem na ZŠ žádný průšvihář,
ale neposednost mi byla vlastní,
takže

jsem

většinu

přestávek

Myslím, že časopis je nádherná věc

jsem dlouho basketbal, ale dnes již
hraji pravidelně pouze volejbal.

Přeji časopisu hodně krásných
článků a zapálených spolupracovníků a pokusím se po dohodě s
redakčním týmem přinést do některého dalšího čísla ještě nějaký
další příspěvek.
Za rozhovor děkuje Matyáš Luka, 7. B

Před třemi roky jsem znovu objevil

Rozhovor s paní učitelkou Matějkovou
Paní učitelko, proč jste si zvolila

vzpomínky.

na společné zážitky a výlety se spo-

toto povolání?

Co vás tady příjemně nebo nepří-

lužáky.

Myslím si, že vzdělání má svoji

jemně překvapilo?

S některými spolužáky jsem stále

hodnotu a je velmi důležité pro

Příjemně mě překvapil velmi milý

v blízkém kontaktu, takže vzpomí-

orientaci v dnešním společnosti,

pracovní kolektiv. Žádné nepříjem-

náme často i společně.

proto je skvělé být součástí tohoto

né překvapení mě zatím nepotkalo.

Jaké máte koníčky?

procesu.

Na co ráda vzpomínáte, když jste

Skoro všechen svůj volný čas věnuji

Proč jste se rozhodla učit zrovna

sama chodila

jízdě na koni.

na naší škole?

na tuto základní školu?

ZŠ Tylova byla i mojí základní ško-

Na naši třídní učitelku Šindelářo-

naší škole jen samé příjemné zážit-

lou a mám na ni samé pozitivní

vou, kterou jsme měli moc rádi a

ky.

Děkuji za rozhovor a přeji vám na

Matyáš Dragoun, 6. A
17

Pestrý život v KMŠ
Výlet k Novému rybníku
Babí léto konečně nastalo, a tak
jsme s dětmi z Křesťanské mateřské školy vyrazili na další výlet do
lesa. Chtěli jsme si užít krásný slunečný den v podzimním lese, což
se nám také povedlo. Došli jsme od
Flekaček až k Novému rybníku.
Děti si pamatovaly, že minulý rok

Cyklus jednotlivých setkání s vyprá-

mnohé děti se skutečně naučí zá-

věním, pohybovými hrami, zpívá-

klady plavání.

ním a výtvarným tvořením na biblická témata nazýváme Světýlko.
Některá témata zpracovávají samostatně učitelky ve školce, občas

Začátkem

nám přijdou vypomoci také přátelé

s dětmi vydali opět do píseckých

z některých církví působících v Pís-

lesů, tentokrát k oboře s muflony.

ku.

Obešli jsme po stezce celou oboru

listopadu

jsme

se

a pak nakrmili zvěř v oboře přine-

na jaře jsme tu viděli mnoho ža-

V polovině října jsme přivítali v

bek, a byly zvědavé, zda je zase

rámci „Světýlek“ v KMŠ paní Hecz-

neuvidíme. Žáby byly schované, ale

kovou z Elimu, která dětem přiblíži-

zato jsme pozorovali ryby vyskaku-

la příběh o Abrahámovi. Dětem se

jící z vody. Také jsme našli cestou

poutavé vyprávění, hraní i tvoření

houby, různé druhy mechů, lišejní-

velmi líbilo.

ky, spoustu barevných listů růz-

Výlet na Živec

senými dobrotami vhodnými pro
lesní zvířátka. Odměnou dětem
byli mufloni i daňci, kteří přišli až
k plotu, takže je děti mohly pozorovat úplně zblízka.
Martinská slavnost v KMŠ

Plavecký výcvik dětí z KMŠ

ných stromů, bukvice a žaludy. Vel-

Každoročně na svátek sv. Martina

kou atrakcí pro děti bylo přelézání

přicházejí do naší školky hudebníci,

poražených jedlí, které na jednom

aby nám zahráli a vyprávěli o sv.

místě byly přímo na cestě. Využili

Martinovi. V letošním roce proběh-

jsme je k posezení při svačině, pak

la již 25. Martinská slavnost. Muzi-

jsme si na nich také procvičili leze-

kanti, kteří nám chodí hrát, měli

ní a přeskoky. Na větvích pokáce-

v začátcích těchto slavností ve

ných stromů jsme našli

velké

Každý podzim absolvují starší děti

školce své malé děti. Jsme moc

množství jmelí, takže jsme ukazo-

ze školky plavecký výcvik. Jsme

rádi, že nám zůstali věrni, i když

vali dětem, jak jmelí roste. Několik

rádi, že i letos se nám přes počá-

jejich dětí již dávno opustily naše

větví jsme si také dovezli do školky.

teční nejistotu s provozem bazénu

třídy, a že se k nám každý rok vrací

Výlet do lesa byl jako vždy pro děti

podařilo plavání absolvovat. Ně-

s jinými obměnami svatomartin-

skvělým zážitkem.

které děti navštíví se školkou ba-

ského příběhu.

zén poprvé v životě. Během deseti
Biblické příběhy v KMŠ

lekcí s příjemnými lektorkami se
nejen

naučí

nebát

se

vody

Děti v Křesťanské mateřské školce

v dětském bazénku, ale většina se

se pravidelně seznamují s některý-

odváží i skočit do velkého bazénu a

mi základními biblickými příběhy.
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Na slavnost ve školce navázalo ješ-

deme ve školce tvořit. Od Vodáka

la v naší školce netradičním způso-

tě v dalším dni setkání s celými ro-

nás do školky vezl zpět autobus,

bem. Po domluvě s rodiči jsme se

dinami v našem ovocném sadu po-

vrátili jsme se po krásném dopoled-

rozhodli, že místo převlečeného

blíž Domovinky nad řekou Otavou.

ni přesně k obědu.

Mikuláše, kterého se některé malé

Oslavili jsme spolu 1. narozeniny

Začátek adventu v muzeu

děti zbytečně bojí, se děti setkají

námi vysázeného sadu, zazpívali si

s postavou tohoto světce jiným

písně a užili si piknik s bohatým ob-

V Křesťanské mateřské školce se

způsobem. Přiblížili jsme dětem sv.

čerstvením.

pečlivě chystáme na blížící se Váno-

Mikuláše

ce. Již ve čtvrtek 30. listopadu pro-

s jednoduchou dramatizací a vý-

běhla v obou našich třídách advent-

tvarným ztvárněním jedné ze zná-

ní slavnost. Vyprávěli jsme si o

mých legend z Mikulášova života.

smyslu adventní doby, a o tom, jak

Tradiční nadílka byla součástí proží-

ji nejlépe prožít. Děti vyslechly pří-

vaného příběhu. Děti byly příjemně

běh o Marii a andělovi, zazpívali

překvapené a nadšené, prožili jsme

jsme si adventní písně a rozsvítili

krásné dopoledne bez stresu a plá-

jsme světýlka. Pak jsme společně

če, jen s úsměvy a radostí.

Výlet na Jarník

V posledním listopadovém týdnu
jsme se s dětmi z Křesťanské mateřské školky vypravili na výlet do
píseckých lesů. Naším cílem byl Jarník. Autobus nás vyvezl na Živec,
odtud jsme šli k Jarníku. Na vrcholu
Jarníku poblíž rozhledny se děti
nasvačily. Po předešlým zamračených dnech bylo v den našeho výletu úplně jasno a svítilo sluníčko,
nedalo nám to a rozhodli jsme se
vylézt na rozhlednu. Děti, které
chtěly, vystupovaly nahoru, kdo
nechtěl, zůstal dole a pozoroval
stoupající postavičky. Námaha stála
za to, rozhled z vrcholu rozhledny
byl úchvatný, děti byly nadšené. Po

vyrobili a nazdobili adventní věnce.
Hned další den, 1. prosince, šly
starší děti na předvánoční výstavu
do Prácheňského muzea. Prohlédly
si staré loutky a zhlédly loutkové
představení. Byly se podívat také v
expozici ryb, kde je nejvíc zaujal
veliký sumec. Všechny děti si pak v
muzeu vyráběly krásné drátěné

Vodáka. Cestou jsme sbírali různé
zajímavé přírodniny, ze kterých bu-

vyprávění

Pečení cukroví ve školce
Po svátku sv. Mikuláše nastává
správný na pečení vánočního cukroví. I v naší školce jsme již napekli,
děti vykrajovaly, mazaly, sypaly a
pak také ochutnávaly perníčky a
skořicové sušenky. Máme je připravené pro rodiče, kteří za týden přijdou na vánoční besídku.

anděly. Pracovnice muzea měly pro
každého připraveného andílka, děti

Vánoční koncert

si ho zdobily drátky a korálky. Nesly

Předvánoční atmosféru nám do

si ho do školky a při odchodu domů

školky přinesly děti ze Základní ško-

hrdě ukazovaly rodičům, co vyrobi-

ly E. Beneše, které nám přišly za-

ly. Děkujeme lektorkám muzea za

hrát a zazpívat vánoční příběh

krásný program a těšíme se, co si

s mnoha písněmi.

pro nás připraví příště.

děti pozorně poslouchaly starší ka-

sestupu jsme se vydali po červené
značce lesem na cestu k rybníkům u

ve

Mikuláš v Křesťanské mateřské

I ty nejmenší

marády, z nichž někteří také před
pár lety chodívali do naší školky.

školce

Děkujeme za hezký adventní zážiLetošní mikulášská nadílka proběh-
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tek.

Lenka Kučerová

Jak se máme v 5. MŠ
V naší milé školičce se pořád něco
děje, děti mají spousta zážitků z
různých akcí, ale i všedně nevšedních dnů. Pojďme si o nich společně
přečíst pár řádků.

Oslava narozenin
Bylo úterý 24.10.2017 a my jsme v
naší MŠ ve třídě Kuřátek měli velkou slávu. Dvě kamarádky - Madlenka a Anička slavily společně
třetí narozeniny. Holčičky s maminkami pro děti připravily výborné
sladké pohoštění. Všichni jsme si
pochutnávali na domácích mufinkách, samozřejmě nechybělo ťukání a cinkání skleniček s jahodovým

Strašidelný den

si troufnul i několik plaveckých

Poslední týden v říjnu ve třídě Sluníček vládla tajemná atmosféra.
31.10 se totiž konal ve školce

temp. Odměnou jim bylo "mokré
vysvědčení", které Tonička dětem
předala.

"Strašidelný den". "Za co půjdeš?"

Spokojený úsměv a rozzářená dět-

"Já budu.." šeptalo se mezi dětmi.

ská očka svědčila o tom, že se

Když nastal den "D", vítali jsme rá-

nám krásné vodní dopoledne vyda-

no ve dveřích třídy masky upírů,

řilo.

čarodějnic, jednookých pirátů, netopýrů a různých strašidel. Když se
daly všechny masky do tance, to
vám byla mela! Soutěžili jsme, zpívali i tancovali...Bylo to krásné dopoledne. Děti byly spokojené, šťastné a když odcházely odpoledne
domů, bylo slyšet ještě v šatně, jak
Ivana Němcová

své zážitky vypráví rodičům.

dětským šampaňským. Holčičkám
jsme společně popřáli, zazpívali a

Úterý 5.prosince se i u nás ote-

vykouzlili jim malé dárečky pro ra-

vřely dveře a zavítal k nám

dost. Oslavu jsme si užili a máme

vzácný host..

na ni krásné vzpomínky. MaminMikulášská návštěva

kám za pečení a přípravu na oslavu
mnohokráte děkujeme.

Děti ze Sluníček také s velkou slá-

Pro některé děti bylo osobní setká-

vou dokončily plavecký výcvik...

ní s Mikulášem, čertem a andělem
první v životě, jako pro většinu dětí

Setkání s Vodnicí Toničkou

ze třídy Modrý zvoneček. Celý týden jsme si o této tradici vyprávěli,

Ve třídě Sluníček se děti na čtvrteč-

učili se básničku o Mikulášovi, vyrá-

ní dopoledne moc těšily. Měly totiž

běli papírové čertíky, hráli čertí ho-

poslední lekci plavání a ta je tradič-

ničku a seznamovali se s čertovský-

ně plná vodních her a taky je čekalo

mi a andělskými slovíčky. Když se

překvapení. Přišla za nimi Vodnice

ohlásil příchod Mikuláše se svým

U nejstarších dětí ve třídě Sluníčka

Tonička, se kterou si užily spoustu

doprovodem,

probíhalo setkání strašidel...

legrace. Děti jí ukázaly, že se vody

všechny děti přemýšlely, zda na ně

Martina Maturová

vůbec nebojí, umí se potápět a kdo
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objevily se obavy,

nějaký ten malý hřích Mikuláš přeci

odnesly nejen dobrůtky, ale snad i

atmosféru, při níž měly možnost

jen neví. Jakmile se otevřely dveře,

hezký zážitek a malinké ponaučení.

pocítit klid, pohodu, lásku a pozitiv-

následoval úprk do bezpečné náru-

Vendula Rynešová

če paní učitelek, ale mezi dětmi byli

ní energii. Každé dítě prošlo adventní spirálou a schovalo si do sr-

i malí hrdinové, kteří zvládli tuto

Adventní čas vklouzl i do naší škol-

tradiční návštěvu bez slziček. A sli-

ky. Třídy jsou nazdobené, vyrábí se

bovalo se a slibovalo...hory doly, že

přáníčka, povídáme si o blížících se

se někteří malí uličníci polepší.

krásných svátcích a snažíme se o

Všechno dobře dopadlo, čertovský

vytvoření příjemné, pohádkové a

pytel zůstal prázdný, všechny děti si

kouzelné atmosféry...

díčka světýlko, které mu bude svítit

Betlémské světlo v Jahůdkách

Advent, advent přichází, světýlka se

nejen po celý advent. Byl to kouzel-

rozzáří... Světýlko se rozzářilo i v

ný okamžik.

Jahůdkové třídě. Přineslo dětem

Anna Vyhlídková

Střípky z 9. MŠ
Plavání předškoláků
Cílem výuky bylo seznámit děti
s vodním prostředím, umožnit jim
hravým způsobem přirozený a ra-

českých loutek, měly možnost zahrát si loutkové divadlo. Po zhlédnutí výstavy si děti pod dohledem
lektorek vyrobily anděla.

dostný pohyb ve vodě a zvládnout
prožily díky pohádkovému vyprávě-

základní plavecké dovednosti.

ní a pohádkově vyzdobené kovárně

Prácheňské muzeum

předvánoční atmosféru, ale zároDěti ze Slůňat a z Medvíďat navští-

veň se i trochu bály, protože je na-

vily v muzeu výstavu nejstarších

vštívili čerti, ale i Mikuláš a anděl a
ti jim nadělili dárečky.
Mikulášská nadílka v MŠ
Pohádková kovárna Selibov
Uprostřed malebné vesničky si dali
dostaveníčko čerti, hastrmani, víly,
skřítci a další pohádkové bytosti
s dětmi ze Slůňat a Štěňat. Děti si
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Tradiční oslava svátku svatého Mi-

ce a sladkosti. Děti slíbily, že budou

kuláše byla všemi dětmi velmi oče-

hodné, zazpívaly čertovi veselou

kávána. Jako tradičně přišel Miku-

písničku a ten si s nimi dokonce

láš, anděl a čert. Mikuláš přečetl z

zatancoval.

„Knihy hříchů“ kdo byl hodný a kdo

Adventní čas je o užívání si vánoční
atmosféry, dát si něco dobrého
k jídlu a pití, strávit příjemné chvíle
se svými nejbližšími a přáteli a to
vše bylo součástí vánočních besídek a posezení u nás v mateřské
škole. Děti si připravily pro rodiče
pásmo písniček, básniček a koled.
Potom si všichni u malého pohoštění povídali, hráli a navazovali no-

zlobil nebo vyváděl neplechy. Čert
za to rozdělil podle zásluh uhlí a

vé přátelské vztahy a společně si
vyrobili i krásné andílky.
Eva Luzumová

anděl podaroval všem dětem ovo-

11. MŠ
Další fotbalové zkušenosti malých

ohromně si fandily. A Hradiště vy-

„Hravé peklo“ Bernartice

školáků

hrálo.

11.MŠ naplánovala svůj další výlet.

V úterý 28.11.2017 jely děti z MŠ

Volba padla na „Hravé peklo“, nově

Hradiště opět za fotbalem. Tento-

Fotbalové dopoledne s TJ Hradiště

otevřenou expozici v Bernarticích.

krát do haly Elimu, kde pro ně TJ

Na pozvání TJ Hradiště se v úterý

V bývalé kapli je prostor rozdělen

Hradiště

dopoledne

14. listopadu děti z 11.MŠ zúčastni-

s fotbalem. Děti se učily zastavit

ly akce na hřišti, kde si mohly pod

připravilo

na

vedením trenérů vyzkoušet fotbalové dovednosti. Radost z pohybu
nezkazilo ani podzimní počasí. Těšíme se na další spolupráci.
dvě části – peklo a pohádky. Nejprve děti prošly bludištěm, plnily růzmíč, správně kopat, už ví, co je pla-

né pekelné úkoly, vyzkoušely si tře-

círka.

cvičení

ba váhu pro hříšníky nebo kolo

s fotbalovými dovednostmi došlo i

smůly. Potom se přesuly do pohád-

na zápas. Tentokrát se 11.MŠ utkala

kového světa. Na závěr si u čertů

s

musely najít odměnu – co jiného to

Po

8.MŠ.

proudovém

Děti

zápas

prožívaly,
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mohlo být než sáček s uhlím, ale byla skvělou akci – podzimní brigádu. Se- mateřské školy za přípravu akce, prátam i nějaké dobrota.

šlo se přes 70 účastníků, přišli rodiče, ci na zahradě a následný úklid.
děti, prarodiče, známí. Některé děti
Ná- měly na zahradě celou rodinu i
s miminky v kočárku a společně hrabali, zametali a tatínkové odnášeli
listí do kontejneru, který ochotně
zapůjčily Městské služby. V přátelské
atmosféře netrvalo ani hodinu a půl

vštěva v MŠ na Hradišti
Ve středu 15. listopadu navštívila 11.

a bylo hotovo. Po práci se všichni Advent na Hradišti
přesunuli k pohoštění a k ohníčku na Ve středu 6.12.2017 se v bývalých

MŠ paní starostka Eva Vanžurová pečení buřtů. Postupně se setmělo a jeslích 11.MŠ sešlo přes 60 účastníspolu s vedoucí odboru školství Marií děti se nemohly dočkat lampionové- ků , dětí i dospělých. O oblibě akce
svědčí velký zájem o ni. Adventní tvoCibulkovou. Společně si prohlédly ho průvodu.
Vážíme si času a práce těch, co přišli ření pro ně připravila mateřská škola
třídy a popovídaly si s dětmi. Pan řeve spolupráci s Osadním výborem
ditel Pavel Koc využil příležitost, aby a pomohli uklidit „svoji“ školku:
Pan a paní Markovi, paní Hájíčková Hradiště. Všichni – malí i velcí se puss přítelem Mírou, paní Brožová a ba- tili hned do práce a domů si odnášeli
bička Jana, paní Radimerská, Kučero- krásné věci. K příjemné atmosféře
vá, Prokopová, pan a paní Tobolovi, přispělo i malé občerstvení.
Boháčovi, Mádlovi, Kopeckých, Hazukovi, Kumžákovi, Šatavovi, paní Křesi- Poděkování
nová, Humpálová, paní Rotová s ba- Děkujeme firmě KVALITEX, která praje na místě seznámil s rozsahem pra- bičkou, babička Chvalová, řada sou- videlně poskytuje naší škole odstřižky
cí při plánované rekonstrukci MŠ i rozenců – mnozí bývalí „studenti“ a látek. Tentokrát jsme je využili na
zahrady.

spousta dětí 11.MŠ.
Velkou pochvalu si zaslouží paní Bor-

vánoční tvoření.
Zdenka Staňková

Společně na Hradišti aneb další
„VESELÁ BRIGÁDA“
Sdružení rodičů „Veselá školka“ ve
spolupráci s 11. MŠ uspořádalo další

lová a Říhová, které z pracovních důvodů nemohly přijít. Přispěly ale pohoštěním – pekáčem perníku a šátečků pro všechny účastníky.
Poděkování patří i zaměstnancům
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Autorka výrobku Alena Vlnová

Luštíme v němčině a angličtině
Löse das Kreuzworträtsel!/Vylušti křížovku!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

začít
zavolat
vstávat
vyjít
dívat se na televizi
vzít s sebou
nakopit
dělat společně
poslouchat
představit


Let me show you around

Let me show you around
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Kvíz
1. Jak je dlouhý nejstarší kamenný
most v Písku?
a)

72m

b)

111m

c)

142m

2. Která abeceda se skládá z teček
a čárek?
a)

latinská abeceda

b)

řecká abeceda

c)

Morseova abeceda

3. Jak se nazývá ruská abeceda?

a)

azbuka

b)

smrku

b)

bazuka

c)

modřínu

c)

rubaška

6. Sbírka suchých lisovaných rost-

4. V únoru kvetou na zahradě bílé

lin se nazývá:

květy,jak se jmenují?

a)

šperhák

a)

sněženky,

b)

Herbář

b)

jaterník

c)

řezbář

c)

hluchavka

7. Jaké je nejdelší pohoří na světě?

5. Kterému jehličnatému stromu
na zimu opadá jehličí?
a)

a)

Andy

b)

Himaláje

c)

Alpy

borovici
Ríša Staněk, 7. B

Odpovědi: 1a,2c,3a,4a,5c,6b,7a

Nápady na dárek
Jsem tu zas s nápady na dár-

knoflíčky na větší. A v poslední řadě

níčko. Přeložíme na půl. Tavicí pis-

ky. Tentokrát se zimní tématikou.

dolepíme párátka jako ručičky a

tolí přilepíme polovinu oříšku. Na

Jako první tu máme sněhuláka

obličej vyzdobíme očima, nosem a

oříšek fixou namalujeme pusu, nos

z knoflíků. Budeme potřebovat:

kloboukem. A na světě je sněhulák,

a oči. Potom už jen hezky nadepíše-

který nikdy neroztaje.

me a přáníčko je hotové.

knoflíky, stužku, tavicí pistoli, barevný papír, párátka, pohyblivé oči.
Jak na to?

A jako druhé bude přáníčko.
Chce to mít: burský oříšek, barevnou čtvrtku, tavící pistoli, fixi.

Děkuji za přečtení a zase někdy
příště ,,Čau‘‘.
Prokop Vovesný, 6.A

Položíme si na stůl kus stužky a pomocí tavné pistole uděláme kostru
sněhuláka. Pak nalepíme menší

Ustřihneme si ze čtvrtky takový
kousek, jak velké chceme mít přá-

Jak si představit den bez gravitace
aneb když se ze žáků stanou při fyzice básníci.
Dobré ráno, povídám

Vzápětí zase má matrace

Všechno všude jenom lítá

pak se z okna podívám.

nefunguje gravitace?

a slunce si jen tak svítá.

Co se děje, zděsím se,

Ať se snažím sebevíc

Doufám, že to brzo skončí,

kam to letíš, ty můj pse?

nezmůžu s tím vůbec nic.

než se z toho náš svět zjančí!
Markéta Kuntová, 7. B
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Něco pro zasmání
První seskok: Voják jde na

ka." "Jablka? Dejte mi jich deset

vu: -komise: "Do you speak En-

svůj první seskok a je nervózní. Dů-

kilo, ale každý zvlášť zabalit a dát

glish?" uchazeč: "He?" Ptají se dal-

stojník to vidí a říká: "Nic se neboj-

do sáčku." Prodavač se podiví, ale

šího: -komise: "Do you speak En-

te, až vyskočíte, tak zatáhněte za

říká si "náš zákazník náš pán", a tak

glish?" uchazeč: "He?" A dalšího: -

tuhle žlutou šňůrku. Když se nic

vezme každé jablko, zvlášť ho zaba-

komise: "Do you speak English?"

nestane, tak zatáhněte za červenou

lí a dá ho do sáčku. "A co je tohle?"

uchazeč: "Yes, I do." -komise:

- to je záložní padák. A pokud by se

"To jsou hrušky." "Tak já bych chtěl

"He?"

ani potom nic nestalo, nic se ne-

deset kilo, ale každou zvlášť zabalit

,,Jak

bojte, dole je trampolína." Tak vo-

a dát do sáčku." Prodavač je zoufa-

hat?“ ,,Jako dědečka, s tím prázd-

ják nastoupí do letadla. Vyletí dost

lý, ale každou hrušku zvlášť zabalí a

ným kolečkem uprostřed.“

vysoko a vyskočí. Zatáhne za žlutou

dá do pytlíku. "A támhle to je co?"

šňůrku a nic. Zatáhne za červenou

"To jsou třešně." "Tak já bych chtěl

šňůrku a zase nic. Tak upře pohled

deset kilo, ale každou zvlášť zabalit

směrem dolů a vyhlíží trampolínu.

a dát do pytlíku." Prodavač už padá

Tak letí a letí a potká v protisměru

únavou, ale zabalí třešně každou

chlápka s cigaretou. Ptá se ho:

zvlášť a dá je do sáčku. Blázen se

"Prosím vás, je dole trampolína?"

rozhlídne a rozzáří se: "Jé! A co je

"Já nevím, já jsem z plynárny!"

támhleto?" "Prosím tě, nech toho,

Proč nemohl Chuck Norris hrát v

to je mák!"

Titanicu?

Přijde blázen ke stánku se
zeleninou, ukáže prstem a říká. "Co

Na ministerstvu vnitra

je tohle?" Prodavač: "To jsou jabl-

vybírají policisty pro službu v Koso-

tě

mám, Pepíčku,

ostří-

Honzík sedí u zaječí paštiky a
nepřetržitě

na

ni

kouká.

„Honzíku, proč se tak koukáš na tu
paštiku?“
„Píšou tady zaječí a ona neječí a
neječí!!!

Všechny by zachránil.
Matyáš Luka, 7.B
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