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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 

rozhovor s Matějem Kytlíkem, fotbalistou FK Kostelec 

nad Orlicí, vyjde v průběhu prosince. 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. 

Za nové logo časopisu děkujeme Elišce Bartošové z 9.A 
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Zajímavosti z historie školy 

 Obě budovy druhého stupně byly 

původně postaveny za účelem 

ubytování odborníků, kteří 

plánovali stavbu cukrovaru  

a železnice. 

 1. záznam o škole v Kostelci nad 

Orlicí pochází z roku 1519,  

ale předpokládá se, že tu byla 

mnohem dříve. 

 Budova Klubu důchodců (vedle 

kostela sv. Jiří) původně sloužila 

jako škola. 

Podmínky: 

Do každé kolonky doplňte číslo (1 nejlepší, 6 
nejhorší). 

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

Z každé třídy očekáváme vyplněnou tabulku           
do Vánoc. 

 Boloňské Špagety 

 

Buchty 

 

Kuřecí řízek s kaší 
 

Čivabčiči 
 

Smažený sýr 
 

Krupicová kaše 
 

Anketa 

Kdy je člověk maximálně ztracený? Když ho ani Google nenajde.  
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Oblíbené jídlo ve školní jídelně. 



 

 

Parlament 

Náš parlament: 

Noví členové z šestých tříd:  

 Jakub Fiedler, Daniel Zářecký 

 A. Josefína Jechová, Kokish Nazariy 

 Tereza Chalušová, Cecílie Kocourko-

vá 

 

 Mikulášská nadílka 

 Zpívání na schodech 

 VÁNOCE! 

 Výsledky fotosoutěže a naší ankety  

 Osmisměrka 

 Halloween na 2. stupni – reportáž 

 Rozhovor 

 

Co nás čeká v dalším čísle 

Co děláš? -Nic odpočívám …. – Tak to ti jdu pomoct. 
Ptá se profesor studenta: „Co nám můžete říci o vlivu dědičnosti?“ „Když se 

dítě podobá otci, je to dědičnost. Když sousedovi, je to vliv prostředí.“ 3 12 



 

 

Co se dělo na srazu parlamentů škol? 

Měli jsme se inspirovat akcemi dalších škol. 

Co nového nás čeká v dalších měsících? 

Piškvoriáda, Zpívání na schodech, Děti učí děti, dále domlouváme 
spaní ve škole 

Co se obvykle děje na schůzkách parlamentu? 

Většinou dáváme návrhy na akce, řešíme nějaké problémy.  

Máš zásluhy na nějaké akci? 

Pomáhala jsem  vymyslet témata fotosoutěže. 

Baví tě chodit do parlamentu nebo tam chodíš jen z důvodu 
odměny na konci roku? 

Jak kdy, jde o to, co 
probíráme.  

Jaké akce bys ses nejraději 
účastnila? 

Na srazu parlamentů mě 
zaujaly hlavně tři akce: Den 
mimozemšťanů, Běh pro Afriku a Velikonoční jarmark. 

Rozhovor s členkou parlamentu, 

Šárkou Vavruškovou Nápady na akce 

 „Vzbuďte svého kolegu,“ povídá profesor studentovi na přednášce. 

„Proč já? Vy jste ho uspal.“ 4 11 

Teplákový den  
Význam této akce je, se oprostit od nepohodlných džínů  

a v pohodlí našich tepláků přijít do školy. 

Den mimozemšťanů      
Smysl tohoto dne je samozřejmě převlečení                            

za mimozemšťana. Výjimečnost tohoto dne je vysvobození  

od nepříjemného zkoušení.  

Běh pro Afriku  
Cíl této akce je vybrat co nejvíce peněz na stavbu školy       

pro Afriku. První stupeň běhal na malém hřišti a druhý 

stupeň běhal okolo školy (500m). 

Velikonoční jarmark  
 Smysl této školní akce je v prodeji nejen výrobků, které žáci 

vytvořili v hodinách, ale i třeba v prodeji kávy či pečiva. 

Vybrané peníze škola poslala nadačnímu fondu. 

Učitel se ptá žáka: „Kde leží Afrika?“   

„Na mapě.“ 



 

 

 

Těšila jste se na něco tady ve škole? 

  Myslím, že tak nějak na všechno, na tu změnu           

a hlavně vracela jsem se do toho prostředí, které už 

znám. 

Co byste na této škole změnila?  

 Nic mě nenapadá. 

Líbí se vám tady nějaká změna? 

  Každopádně přibyly šatny a to je úžasná změna hlav-

ně pro vás. 

Jak vlastně dlouho jste učila tady na škole před tím, 

než jste odešla na mateřskou?  

 Vracela jsem se už po druhé, nejprve jsem tu učila 4 

roky pak jsem odešla na první mateřskou dovolenou      

s prvním  synem po 3 letech jsem znova odešla na ma-

teřskou dovolenou, takže 7 let jsem tu učila. 

Co říkáte na vaši novou třídu?  

 Mám je ráda. 

Rozhovor s paní učitelkou Gajdovou  

Ke studentovi se vloupá zloděj, - „Nebojte se, hledám jen peníze,“ 

uklidňuje ho. „Moment,“ říká student, „ tak to se k vám přidám.“ 

Pan učitel píše na tabuli vzorec  H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra, co je to 

za vzorec. Petr koktá: „ Pane učiteli, mám to na jazyku.“ „Tak to honem 

vyplivni, protože to je kyselina.“ 

1. Rámus 

2. Děsivý žánr 

3. Mužské jméno ( 7.3.) 

4. Společnost s ručením omezeným (zkr.) 

5. Kost anglicky 

6. Vyjmenované slovo po „V“ 

 

7.  Masožravá rostlina 

8. Skloňování podstatných jmen 

9. Biologická existence 

10. Kaprovitá ryba 

11.  Utajený člověk 

12. Celkový souhrn textů a knih  
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Překvapilo vás něco? 

 Myslím si, že ne, vracela jsem se do prostředí,           

které dobře znám. 

Co nejzajímavějšího se stalo ve vašich hodinách? 

 Nenapadá mě konkrétně žádný většinou malé vtípky. 

Kdo byl váš oblíbený žák?  

 Myslím si, že oblíbeného určitě ne, ale určitě ráda 

vzpomínám na svou úplně první třídu. 

Chtěla byste učit i deváté a osmé třídy? 

 Já si myslím, že k tomu časem dospěju. 

Jak jste si užila mateřskou dovolenou? 

 Jak jinak než užila.   

Křížovka 
 

„Pepíčku, učil ses vůbec?“ „Ano.“ „A jak to, že máš v domácím úkolu 

tolik chyb?“ „Protože chybami se člověk učí.“ 

 Povídá jeden student druhému: „Zkoušení to fakt nesnáším, nikdy 

nevím, o čem se s tím profesorem mám bavit.“ 
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            Vám přejí autorky. 



 

 

Akce 

 

Sportovně branný den 

 

 

 

 

Adaptační pobyt 6. tříd 

 

 

 

 

 

 

Plavecká liga 

 

 

 

OP atletika 

 

 

 

 

Malá kopaná 

 

Září Říjen 

6.A 

6.C 

6.B 
 „Našel jsem zlatý prsten.“ „Opravdu? Doufám, že jsi ho odevzdal!“    

„Ani nápad! Je na něm vyryto! NAVŽDY TVŮJ!“ 

 „Nikdy se neptej na to, co nemůžeš pochopit.“ „To nechápu.“         

„Tak se neptej!“ 7 8 


