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Reklama 

Školní televize 

Žákovský web 

Napadá vás něco k našemu časopisu? 

Nebojte se nás kontaktovat ;)  

První video nového týmu školní televize, Michala 

Hlaváčka, Ondry Lepšíka a Dana Cermana, bude skeč  

z matiky, vyjde v průběhu ledna . Video najdete            

na Žákovském webu v sekci Školní TV. 

Na Žákovském webu najdete povedené práce žáků, 

ankety, školní televizi nebo informace z parlamentu. 

Tvůrci těchto stránek jsou  Tomáš Lakomý a Pepa Macek. 

www.zakovskyweb.jecool.net 
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Halloween 

 Každý rok na Halloween se naše škola 

 promění v obludárium a výjimkou nebyl 

 ani letošní rok. V osm hodin už v lavicích 

 sedělo několik příšer a jiných kostýmů     

 a samozřejmě i pár lidí, kteří se za nic 

 nepřevlékli.         

 V deset hodin se v integračním centru 

 schromáždilo asi 70 lidí, kteří měli 

 masku a společně se vyfotili. V soutěži   

 o nejlepší masku vyhrál Filip Dubský  

 z 8.A. Gratulujeme! 

Co nás čeká  
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 VÁNOCE  

 Zpívání na schodech 

 Pořad rozhovorů  

      se středoškoláky 

 Zajímavosti o Novém roce 

 Zajímavosti z historie školy  

 Rozhovory  

 Křížovka  

 Pololetí  

 Projektový den  

„K čertu!“ naříká poslední den služby před Vánoci strážník Okulár.  

„Schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel…“  

„A někdo je našel, viď?“ tipuje soustrastně kolega. 

„Kéž by…. nemůžu je totiž najít.“  



 

 

Kde se vám víc líbilo? 

Spíš tady, než na Skále. 

Co se vám tady více líbí než na Skále? 

Větší budovy takže větší volnost. 

Co bylo lepší na prvním stupni než tady?  

Míň předmětů a i lehčí předměty. 

Bylo těžké přejít na druhý stupeň? 

Ano. Hnedka ze začátku jsme se trochu styděli.  

Vyhovuje vám tady nějaký nový předmět? 

Rozhodně fyzika.  

Zdá se vám to lepší když je tělocvik rozdělený  

na holky a kluky? 

Ne, bylo když jsme spojeni.  Rozhodně je to teď             

jednodušší.  

Rozhovor s dvěma žáky z 6.C 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?“ 

„Pochopitelně, Kdo jiný?“ odvětila maminka 

„ To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?“ 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků - tak asi z Číny.” 
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Parlament 

Aktuální členové: 

Náš parlament plánuje:  

 Zpívání na schodech 

 



 

 

Piškvoriáda Zajímavosti z historie školy  

Vytahuje se Pepa před manželkou: „Pod stromeček ti dám celý svět!” 

„To vím, určitě tam budu mít kapesní atlas!” 
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 Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska       

na půl dne čas?” 

Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?” 

„No já jen, že mám doma postavenej Betlém a chybí mi tam osel...” 

 První prezident Československé 

republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, 

navštívil naše město dvakrát a to 

v letech 1926 a 1929. Naše škola byla 

k té příležitosti krásně nazdobená. 

 

 Budova Na Lávkách a na náměstí byly 

až do roku 2015 odděleny. 

K fyzickému spojení došlo 

až výstavbou šaten. 

 

1. místo - Lenka Hurychová 9.B, 

Filip Dubský 8.A 

2. místo – Daniel Honzík 7.B 

3. místo – Adéla Charvátová 9.B, 

Elen Nedvědová 7.A,             

Tomáš Hartman 6.A 

Děkujeme, za účast všem, co si přišli zahrát  

a doufáme, že příští rok bude stejný, ne-li vyšší 

zájem. 



 

 

Rozhovor s Davidem Mesropyanem 

„Tak co, kdy to bude hotový?” 

„Asi do Vánoc.” 

„Fajn, ale to říkáš pořád, nějakej optimističtější odhad?” 

„Do těchto Vánoc.” 5 14 

Jak dlouho už tady jsi?  

1 rok  

Bylo pro tebe těžké se naučit česky? 

Ani ne jenom jsem na to potřeboval čas. 

Bylo pro tebe těžké si najít kamarády?   

Ne. 

Baví tě čeština? A kdyžtak tak co ? 

Jak kdy a nebaví mě určování osob. 

Nejoblíbenější předmět? 

Chemie. 

A bylo něco hodně rozdílného než tady?  

Tam jsme byli v předmětech  

 víc napřed a učili  

jsem se toho víc. 

 

Výsledky ankety 

1. Boloňské špagety 

2. Kuřecí řízek s kaší 

3. Smažený sýr 

4. Čevabčiči 

5. Buchty 

6. Krupicová kaše 

Prosíme, příště mějte ankety vyplněné  

s předstihem. Ušetříte nám mnoho běhání  

po škole, času a práce. Děkujeme. 



 

 

„Letos bude krutá zima!” 

„Proč myslíte?” 

„Žena si přeje pod stromeček kožich a nedostane ho.” 

Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel 

smíchy. 
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Zajímavosti o Vánocích v ČR 

a USA 

 Češi za Vánoce průměrně utratí 

asi 10 000 Kč a Američané       

asi 900 $, což je v přepočtu  

na koruny asi 22 000 Kč.   

 My rozbalujeme dárky už 24., 

ale Američané si musí počkat 

až do rána 25. prosince. 

 Santa Claus byl původně zelený. 

Jeho současný vzhled změnila  

až společnost Coca-cola. 

Anketa 

Sám doma   

Tři oříšky pro Popelku 
  

Princezna se zlatou 
hvězdou   

Šíleně smutná 
princezna   

Tři bratři 
  

Podmínky: 

Do každé kolonky doplňte číslo (1 nejlepší, 5 
nejhorší), každé jenom jednou. 

Hlasy chceme za celou třídu, shodněte se po-
dobném pořadí. Výsledky si vybereme a dáme 
je do dalšího čísla Guťáka. 

Z každé třídy očekáváme vyplněnou tabulku           
půlky ledna. 



 

 

Ten pocit hrdosti, když měsíční práci zvládnete během jediného dne. 

Ano, už jsem snědl celý adventní kalendář. 
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Mikuláš 

1
. stu

p
eň

 

2
. stu

p
eň

  
Děkujeme všem, kteří se 

převlékli za anděly, čerty 

i Mikuláše. Slyšeli jsme 

na vás jen dobré ohlasy. 

Omlouváme se za chyby v minulé křížovce. 

cukroví pohoda 

čekání překvapení 

dárky příbuzenstvo 

dekorace purpura 

kapr rolničky 

linecký výzdoba 

nadšení zvonkohra 

pohádky  



 

 

„Miláčku, chtěla bych pod stromeček miminko.” 

„Ty ses zbláznila, vždyť mu napadá do očí jehličí!” 
„My vánoční tradice dodržujeme,” vypráví pan Jirásek. „Kluci si vždycky koledují 

o pár facek. A taky je vždycky dostanou!” 
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Osmisměrka 

 

Fotosoutěž 

M J W D Í P Č E K Á N Í 

G H H Á N Ř M A K A P R 

P J I R E Í A D O H O P 

O A Y K P B N C A L P E 

H B K Y A U D D R I U N 

Á O Č C V Z A E H N R A 

D D I U K E R K O E P D 

K Z N K E N I O K C U Š 

Y Ý L R Ř S N R N K R E 

S V O O P T K A O Ý A N 

F F R V B V Y C V M P Í 

D Q N Í C O X E Z Z Y I 

Podzim 

Jídlo 

1.místo: Martin Urban 8.A 
2.+ 3. místo: Simona Myšáková 7.B  

+ Jiří Krsek 8.A 

1.místo: Simona Myšáková 7.B 
2.místo: Tereza Plašilová 7.B 
3.místo: Jiří Krsek 8.A 

Do letošní fotosoutěže bylo zasláno 23 fotek. 

Vítězům gratulujeme! 



 

 

Akce 

 

Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Ty, věříš v život po Vánocích?" 
Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi přines pod stromeček 

bubínek, trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, 

starší sestra, abych netroubil, a náš Mourek, abych ho nepoléval vodou.” 9 10 

Listopad Prosinec 

Florbal—mladší žáci 

Šachový turnaj 

1. Fiala Filip 8.B 

2. Hlaváček Michal 9.B 

3. David Finger 9.B 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

 

Dějepisná olympiáda 

1. Štěrba Petr 9.B 

2. Adamovská Kateřina 9.A 

3. Šlajová Natálie 9.B 

Školní kolo:  1. Petr Štěrba  9.B 

2. Denisa Špačková  9.B 

3. Lenka Hurychová  9.B 

Petr Štěrba se v mezikrajském kole umístil mezi nejlepšími 30 žáky z 

357 zúčastněných a postupuje do dalšího kola soutěže. Gratulujeme. 

Umístili se na 7. místě. 

Ve středu se v našem integračním žáci devátých tříd zúčastnili 

programu Music Stars with Marv. Celým programem provázel právě 

Novozélanďan Marv, který s sebou přivedl i zpěvačku Lucii a kytaristu 

Láďu. Objevil se zde i Honza Říčař ze skupiny Memphis. Mluvilo se 

třeba o skupině Beatles nebo ABBA ale i o Elton Johnovi, Madonně 

 a spoustě dalších hvězd. 

Každá třída si zvolila jednoho kapitána, který po celou hodinu 

zastupovala svůj tým. Celý program byl udělaný způsobem ukázka-

kvíz. Na první otázku odpověděla správně 9.A, ale potom se  

do vedení dostala 9.B a vyhrála 24:5. 

Celá akce se konala ve veselém duchu. Lidé se převlékali za hudební 

hvězdy a předváděli všemožné taneční kreace. Všichni zpívali z plných 

plic a akci si velmi užili. 

Music stars with Marv 


