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Úvod 

Dovolte, abychom Vás přivítali v novém školním roce. Myslím si, že mohu mluvit 

jak za učitele, tak za žáky, když řeknu, že doufáme, že tento školní rok již proběhne 

v běžném režimu a nebudeme se vídat skrze obrazovky. V okamžiku, kdy čtete 

tento text, jste již v kalendáři pravděpodobně přetočili datum 28. října. Jde o státní 

svátek, v tento den roku 1918, před 103 lety, totiž pětice mužů stála za vyhlášením 

nového samostatného státu. Šlo spíše o živelný převrat v Praze, v jehož důsledku 

vzniklo Československo. Jeho území bylo totiž po více než čtyři století součástí 

habsburské říše, později Rakouska-Uherska. Budoucí prezident T. G. Masaryk v té 

době ještě pobýval v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K této události si můžete pustit díl ze série Slavné dny: 28. 10. 1918 Den, kdy 

vzniklo Československo - https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-

vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen  

https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen
https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen


Velký sportovní úspěch Daniela Švece 

Daniel Švec, žák 9. A a člen Atletického klubu Žatec, dosáhl takřka 

historického výsledku, když vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství České 

republiky v atletice žactva na trati 150 metrů, na trati 60 metrů doběhl šestý. 

Dan se tak stal čtvrtým žákovským medailistou v novodobé historii žateckého 

atletického klubu. Jako vicemistr ČR má šanci stát se členem reprezentace.  

Na obou tratích překonal své osobní rekordy, 60 metrů zaběhl za 7,35 

vteřiny, 150metrovou trať zdolal v čase 17,50 vteřiny. Rychlejší byl pouze 

plzeňský závodník a Dan si proto odvezl již zmíněnou stříbrnou medaili, ke 

které mu všichni gratulujeme!            
 

               

Jaký byl návrat v září do školy? 

                  odpovídali žáci IX. B 
• Já jsem se do školy těšil, ale bylo to trochu stresující zvyknout si na nový 

režim. 

• Nějak mi to bylo jedno, ale už mě čeká jen rok. 

• Byla jsem ráda, že jsme se vrátili do školy, přes on-line jsem se nedokázala 

tolik soustředit. 

• Bylo to celkově divné, protože jsem si už zvykla sedět u počítače. 

• Vůbec se mi do školy nechtělo, jsem na tom průměrně. 

• Psychicky se mi moc nechtělo, nebyla jsem připravená, pořád si nemohu 

zvyknout. Co musím ale přiznat je, že ve škole se učím lépe, určitě si opět 

zvyknu. 

• Do školy se mi nechtělo – ranní vstávání, dlouhá školní docházka, 

proticovidová opatření, roušky, testování. 
 

 

 



• Jsem ráda, že do školy chodíme, kamarády jsem vídala i dříve, takže mi 

nechyběli. Učitele jsem ráda zase viděla, lépe to chápu, když mi to vysvětlí 

ve škole. 

• Září bylo docela odpočinkové, ale nemohu se dostat zpátky do pohody 

z distanční výuky. 

• Bylo to těžké, moc jsem se netěšila, tahle škola se za doby covidu změnila, 

necítím se tu hezky.  

 

Jaký byl návrat v září 2021 do školních lavic? 

odpovídali žáci VIII.B 

 

• do školy jsem se těšila, už mě distanční výuka nebavila 

• těšila jsem se na kamarády a na spolužáky 

• do školy se mi chtělo 

• návrat do školy jsem prožila v pohodě a v klidu 

• měla jsem raději distanční výuku 

• do školy se mi chtělo jen kvůli spolužákům 

• bylo to těžké sedět po dlouhé době v lavicích 

• v pohodě, zvykl jsem si, je to mnohem lepší než on-line výuka 

• distanční výuka pro mě byla mnohem lepší, jinak zvládám i školu ve škole, je to 

v pořádku 

• vadí mi vstávání 

 



• už bych to nechtěl zažít on-line, hned jsme se bavili 

• v pohodě 

• raději mám distanční výuku, učitelé nám dávají mnoho testů a ani neřeknou „učte se“, 

pak mám špatné známky, protože se učím na něco jiného 

• upřímně jsem se docela těšila, zvykla jsem si – až na to učení 

• já se do školy také těšila 

• moc se mi do školy nechtělo, raději bych byl na distanční výuce 

• z distanční výuky nemám naučeno víc, než jsem se naučil tento měsíc 

 

Co a kde obědváš? 

napsali žáci IX.B 

 

- co nám uvaří v dětském domově, obědvám tam v jídelně 

- kebab nebo nudle na ZVONU nebo pečivo z Lidlu, když se dostanu brzy domů, tak jím to, 

co je uvařeno 

 

 

- jím oběd, co uvaří rodiče, nebo jdu na kebab 

- po škole doma, o odpoledku chodím s kamarády někam na jídlo 



- jím to, co mamka doma uvaří, když je odpolední vyučování, tak si dám kebab 

- sním to, co uvaří táta 

- po škole obědvám doma, co uvaří babička 

- vařím si doma hodně lehké a zdravé jídlo, protože si chci udržet váhu 

- já neobědvám 

- obědvám doma, protože to uvařím stejně sama, o odpoledku chodím na ZVON 

- jím až doma 

- jelikož domů přijdu pozdě, tak si kupuji oběd u ZVONU 

- buď jdu do Lidlu na pečivo nebo až doma 

- obědvám jídlo v jídelně nebo kebab 

- jím doma, někdy to ani nestihnu nebo nemám chuť, nejčastěji je to nějaká maličkost 

jako je sušenka, mamka vaří jen večeři, protože v práci nestíhá a nechci, aby se 

namáhala 

- někdy v jídelně, někdy se jdu najíst k babičce 

- obědvám doma to, co mi mamka uvaří 

- mám to pestré – jím v Lidlu, u babičky nebo až doma, protože ještě musím vyzvednout 

sestru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  obědvám doma, ale většinou si kupuji jídlo v kebabu 

- Jím doma podle svého jídelníčku 

- když nejsou odpoledky, tak jím doma, jinak si kupuji jídlo u ZVONU – čínské nudle 

- jídlo si kupuji jen dvakrát týdně, jinak jím doma 

 

 

 



Naše třída VI.D 

Toto se nám líbí, s tím jsme spokojeni 

 

- máme hezkou třídu 

- pan učitel Štihlovský na anglický jazyk je hodný 
- líbil se mi projekt LES, mám lesy moc ráda 

- všichni spolu vycházíme 

- úkolů je akorát 

- dokážeme pracovat jako skupina 

- předmět FIE nás zklidňuje a pomáhá nám soustředit se 

- mám ráda FIE, protože si u toho mohu odpočinout 

- FIE je „povídací“ hodina a zábava 

- FIE je odpočinkový předmět 

- adaptační kurz byl dobrý 

- mám ráda český jazyk a výtvarnou výchovu a FIE 

- celá třída držíme pohromadě 

- líbí se mi, s kým sedím v lavici 

- pozitivní změna jsou noví učitelé a hodní spolužáci 

- mám tu hodně kamarádů a líbí se mi tělocvik 

- mí oblíbení učitelé jsou p. Bajbora, p. Paterová, p. Hamranová – je moc hodná 

- když byl projekt LES, tak jsme 3 dny pracovali jen na projektu 

- domácích úkolů je málo, jsem rád 

- líbí se mi přestávky 

- během adaptačního pobytu jsme hráli různé hry 

- líbí se mi, že tady není nuda 

- pan učitel na angličtinu je super 

- líbí se mi naše třídní učitelka p. Strnadová 

- jsem rád, že sedím sám 

- úkoly jsou v pohodě, nemáme je každý den 

- líbí se mi výtvarná výchova, protože mám ráda kreslení 

 

 



 

 

       V čem jsme jiné, ačkoliv jsme dvojčata 
PS: Dany a Naty mi na hodině tvrdily, že si prý nejsou vůbec podobné. Já si je ale pletu a budu 

plést i nadále. Asi nebudu jediný, a proto vám napovím: Daniela je na obou fotkách vlevo :-D 

(Nekola) 

 

                   DANY                                 NATY

                             řídké vlasy                                                husté vlasy 

                        piha na bradě                                                       X 

                          oválný obličej                                        kulatý obličej  

                                   X                                               dolíček na levé tváři 

                        štíhlejší postava                                    mírně silnější postava 

 

                           noční sova                                                ranní ptáče 

                            cholerik                                                     flegmatik 

 

                          má ráda mák                                         nesnáší mák 

                          miluje sladké                                          miluje slané              

 

 

 

 
 

 Naše zážitky z prázdnin:-)  



Thajsko 

 

V roce 2014 můj táta dostal nabídku odletět pracovně do Thajska a bydlet zde dva roky. 
Nabídku přijal a za pár týdnů jsme odletěli. V Thajsku jsem chodila do mezinárodní školy 
Bangkok prep. Byla to škola, ve které jsme se učili formou projektů. Skoro každý den nám 
zadali projekt na téma, které jsme zrovna probírali.  

Na oběd jsme chodili ven. Bylo zde na výběr hodně jídel, vždy jsem si mohla vybrat alespoň ze 
čtyř. Moje oblíbená část dne bylo ráno: nasednout na motorku, která mne odvezla do školy. 
Bylo to jak taxík, ale levnější a zábavnější. Komunita v Thajsku je skvělá, většina lidí je hodná a 
vždy nabídnou svou pomoc. Našli jsme si přátelé, se kterými se do teď bavíme. Dokonce nás 
přijeli do Česka navštívit.  

 



1Thajsko je známé hlavně pro své pálivé jídlo. Jídlo je ale i tak výborné. Moje oblíbené thajské 
jídlo jsou nudle Pad Thai, moji rodiče si často dávali populární krevetovou polévku Tom Yum. 
Také se zde hodně prodávají červi, které jsem sice nezkusila, ale hodně lidí si je kupuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé svátky a oslavy jsou v Thajsku opravdu krásné a jsou plné radosti a zábavy. Velmi se mi 
líbil Songkran, tzv. Vodní festival. V tento den si všichni berou vodní pistole kyblíky atd. a 
stříkají po sobě vodu celý den. Vodní festival se většinou slaví 2-3 dny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nudle Pad Thai a krevetové polévka Tom Yum. Zdroje obrázků: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Phad_thai#/media/Soubor:Phat_Thai_kung_Chang_Khien_street_stall.jpg  
https://rasamalaysia.com/tom-yum-recipe/  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Phad_thai#/media/Soubor:Phat_Thai_kung_Chang_Khien_street_stall.jpg
https://rasamalaysia.com/tom-yum-recipe/


Další krásný festival je Yee Peng (Festival světel). Slaví se na úplňku 12. měsíce thajského 
lunárního kalendáře (obvykle v listopadu). Ten den se večer pouštějí lampiony. Velmi jsem si to 
užila tyto dva roky a ráda bych se 
tam někdy vrátila, pokud by to bylo 
možné. Pozn.: (Nekola) Já ještě 
dodám, že zatímco v Česku je 
tradičním sportem fotbal, v Thajsku 
jde o Thajský box. Thajský box se 
učí děti na základní škole v rámci 
tělesné výchovy. Malé děti zápasí 
(často) za peníze již od nízkého 
věku. V ringu můžete vidět bojovat 
i sedmileté děti, výhra v zápase 
totiž přinese peníze pro jejich 
rodiny. Velký počet lidí v Thajsku 
žije v chudobě a toto je způsob, 
jakým mohou děti zajistit obživu 

pro svou rodinu, což je pro nás jen velmi těžko představitelné. Autor: Kateřina W.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 



Jak trávili žáci prázdniny 
Šumava  
✓ O prázdninách jsme byli na týden na Šumavě. 

 
✓ Bydleli jsme pod vrcholem Pancíř v krásné horské chatě. 

 
✓ Každý den jsme podnikali výlety a poznávali jsme místní nádhernou krajinu.  

 
✓ Jeden den jsme vyrazili na kole k vodní nádrži Nýrsko a k Černému jezeru, 

celkově jsme ten den ujeli asi 35 km. 
 
✓ Černé jezero jsem si moc neužil, protože je na strmém kopci. 

 
✓ Navštívili jsme hrad Kašperk, ze kterého byl krásný výhled do okolí. 

 
✓ Vyfotili jsme se i u policejní stanice, kde se natáčí seriál Modrava. 

 
✓ Zvládli jsme vyjít na vrchol Poledník 1315 m. n. m. Bohužel rozhledna se 

opravuje, a navíc se zatáhlo a pršelo.  
 
✓ Dokonce jsme se procházeli v místech bývalé železné opony. 

 
✓ Všem vřele doporučuji. 

 

 
 
(Tomáš P.) 



Moje prázdniny   

 
O prázdninách jsem toho zažil celkem hodně. 
Normálně jsem hrál na počítači, ale jinak jsme jezdili na výlety. 
Jeli jsme na týden ke srubu v Bezděkově.  
 
 

 
 

Byl tam rybníček a u toho byla lodička a pádlo. Šel jsem si tedy vyzkoušet pádlování a s údivem 
ke své váze jsem nespadl z lodičky. 
 
 

 
 

Navečer jsme si šli opékat vuřty 
Druhý den jsme vyrazili na houby. 

Bratr s tátou byli ohledně sběru hub v pohodě, mamka to také vcelku zvládala. 
Ale já už chtěl být co nejdříve zpátky u srubu a odpočívat. 
 
Když jsme se vrátili ze sbírání, ihned jsem lehl do peřin. 
Den potom jsme zůstali u srubu. 



Další den jsme se rozhodli jet do jednoho pivovaru, kde byla i malá restaurace. Jejich nabízené 
pochutiny byly dobré. 

 
Po jídle jsme se rozhodli jít na hrad 
Zvíkov. Cestou na hrad jsme si všimli 
tří stánku s hračkami v podobě 
plastových helem, fóliových zbraní a 
podobných hraček pro děti. 
Když jsme dorazili na hrad, tak první 
věc, které si tam všimnul, byla malá 
střelnice s luky a kuši. Ovšem to stálo 
peníze. 
Jak jsme šli dál, tak jsme se tam 
zastavili v jednom krámku, šli jsme si 
koupit něco k jídlu a cestou jsme 
potkali pár cizinců, kteří na sobě 
nosili různé růžové věci jako třeba 
čepice. 
Také tam byl malý parník, na kterém 
se mohli lidé za peníze projet okolo 
celého hradu. 
 
 
Dále jsme šli ke stěnám hradu, kde jsme si mohli užít výhled do okolí hradu. 
Kromě řvaní malých dětí a jejich matek jsem si výhled užil. 
Následně jsme se vydali zpátky k autu. Další den jsme už balili věci kvůli cestě domů. 

 

Prázdniny jsem si velice užil (Filip P.) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prázdniny na Moravě 
 

 

2 
 
 
Dne 14.8 jsme jeli na Moravu s mamky sestřenicí a jejími dětmi. Její děti jsou hrozně otravné, 
ale společně s mými sourozenci to byla docela sranda. 
Když jsme dorazili, tak to tam vypadalo moc pěkně. 
Mamka s tátou měli jeden pokoj, teta se strejdou 
měli druhý a třetí pokoj byl pro nás děti. Ten den, co 
jsme dorazili, jsme si dost užili, protože jsme byli v 
zeleném bazénu. Tam jsem se „vyblbla“ se sourozenci 
a s bratrancem a sestřenicí. 
 
Druhý den, to byla zrovna neděle, jsme dělali to stejné 
jako v sobotu. Plavali jsme a grilovali a já hrála večer s 
dospělými karty. Byla to legrace. 
 
V pondělí jsme jeli do Mikulova na Svatý kopeček a 
potom jsme zavítali na zámek. Bylo to moc hezké. 
 
Úterý 
Byli jsme na zámku v Lednici a na tamním minaretu. 
Poté jsme vyrazili k Janovu hradu a tam se to stalo… 

                                                           
2 Zdroj: https://blog.bagalio.cz/wp-content/uploads/2017/06/velkopavlovicka-palava-kraj-slunci-zaslibeny_halady-jan-300x155.jpg  

https://blog.bagalio.cz/wp-content/uploads/2017/06/velkopavlovicka-palava-kraj-slunci-zaslibeny_halady-jan-300x155.jpg


Mojí mamky sestřenice měla na sobě roušku a kvůli tomu neviděla poslední schod a upadla. 
Začala ji hrozně bolet noha, ale říkala, že to bude v pohodě, že si na to doma dá led. Doufala 
totiž, že to bude prostě do rána dobré.  
 
Po výletě jsme zašli na oběd a chtěli jet domů, ale my jsme se rozhodli navštívit i Apollonův 
chrám.  Maminčina sestřenice jela raději na kontrolu té nohy. U doktora zjistila, že má 
přetrhané šlachy a když jsme přijeli domů, příbuzní už měli zabaleno, protože teta dostala 
sádru. Proč by tedy zůstávala na Moravě, když by tam musela jenom ležet? Tento výlet na 
Moravu byl totiž hlavně o chození.                            
 
 
 
Středa      
Sestřenice s rodinou odjela dopoledne, ale 
my jsme je ani neviděli odjíždět, protože 
jsme odcestovali na prohlídku propasti 
Macocha. Po Macoše jsme zavítali do ZOO. 
Tam se mi to teda moc nelíbilo, protože tam 
nebylo nic zábavného. Škoda. 
 
 
 
Čtvrtek 
Jeli jsme do Brna a tam jsme se šli podívat na  
úžasný kostel, jehož název si bohužel 
nevzpomenu. Šli jsme nakupovat a vrátili 
jsme domů. 
 
 
 
Pátek  
Byli jsme ve Znojmě v zábavním parku, 
hodně jsme si to užili!  V sobotu jsme jeli 
domů a s Moravou se rozloučili. 
 
 
 

 

 

(Nela B.) 



Moje Prázdniny 
 
V červenci jsem byl na Slovensku a pak na soustředění s oddílem házené. 
 
 
V srpnu jsem byl u taťky. 
 

                                          
 
 
4. srpna jsme letěli na dovolenou do Egypta – hotel JUNGLE AQUA PARK Hurghada. Bylo to 
boží. Byl jsem se i potápět. 
 

          



                 

                  
 
Doma jsme dlouho nepobyli. Jeli jsme k dědovi a babičce do Českých Budějovic. Děda tam 
pořádal příměstský tábor. Byl tam i náš bratranec a sestřenka, takže byla sranda i večer. 
Dělali jsme táboráky, hráli různé hry, seznamovali se atd. 

                                       
 
 
 



                                  
 
 
S taťkou jsme byli také na střelnici v Milovicích, kde jsem si zkusil střílet z různých zbraní. Ten 
den jsme šli ještě do parku Mirakulum. 
 



Trénovali jsme házenou, protože nás čekalo MISTROVSTVÍ, na kterém jsme získali krásné 2. 
místo. 
 

 
 
Předposlední týden jsme byli ve skanzenu, který je poblíž chomutovského lesoparku, do 
kterého jsme v rámci pobytu mohli jít dokonce v noci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poslední 2 dny jsme vyrazili do hotelu Peklo Čertovina. Ubytováni jsme byli v rybářském 
pokoji. Večer jsme měli pro sebe vířivku a druhý den prohlídku PEKLA, kde jsme se hodně 
bavili. 
 

 
 
PRÁZDNINY BYLY SUPEEEEER! 

Hop do nového školního roku :-D 
 
  

  
 
 
 
(Petr Daniel H.) 



 

Moje Prázdniny 
 
Moje prázdniny začaly tím, že jsem zamířila na skautský tábor. Tábor trval 14 dní a docela dost 
jsem si to užila. Pak jsem jela k babičce, kde jsem byla asi tak 14 dní. Chvíli jsem s ní prožila i na 
chatě v Jizerských horách. Byla jsem také v hřebčíně Kladruby, který je památkou UNESCA. V 
Kladrubech jsou chováni starokladrubští bělouši. Pak ten samý den jsem zavítala na velký 
jezdecký den ve Slatiňanech, kde se chovají jen starokladrubští vraníci. 

 
 

  
 

 

 

 

 

(Andrea S.) 



PRÁZDNINY 2021 pohledem sourozenců:) 
 

Moje prázdniny I.  
 
Poprvé v mém životě jsme byli v horách 
Jeseníkách. Cesta trvala 4 hodiny a bylo 
hrozné horko. Den po příjezdu jsme šli na 
Dlouhé stráně (nesnáším lanovky!).  
 
Pozn.: Dlouhé stráně je uměle vytvořené 
jezero a nejvýše položená vodní plocha 
v ČR. Nachází se ve výšce 1350 metrů nad 
mořem.  
 
 
Chtěli jsme jít také na Praděd, ale cesta by 
prý trvala 2 hodiny. My jsme neměli tolik 
času, tak jsme to vzdali. 
 
 
Pár dní po příjezdu jsme jeli s dědou a babičkou na Šumavu, bylo tam krásně. Každý den jsme s 
dědou jezdili na kolech. Byl tam nejvyšší kopec, který jsem kdy vyjel. Jsem na to pyšný.   
   
 
Pak jsme jeli na letní umělecký 
tábor. Velmi jsem si ho užil. Jedli 
jsme brambůrky, pořádali mravenčí 
dostihy, prostě vše bylo podle 
mého gusta. Bazén sice nebyl podle 
mých představ - plavaly v něm 
mrtvé krysy, ale to dovolenou 
nezkazilo.                            
 
 
Těsně před školou jsme ještě s 
rodinou jeli pod stan. Opékali jsme 
vuřty a vydali se i na šlapadla, 
akorát jsme se tam moc nevešli…  
 



   
 

Moje prázdniny II. 
 
Byli jsme v Jeseníkách v hotelu Kouty. 
Jednou jsme si zašli na procházku ke 
Dlouhým stráním. Nejdřív jsme jeli dlouhou 
cestou a křičeli jsme, že nechceme umřít. 
 
Když jsme to přežili, vydali jsme se mravenčí 
stezkou až na vrchol. Každý z nás měl žízeň, 
obzvlášť když jsme došli k té velké nádrži 
DLOUHÉ STRÁNĚ, ale nakonec jsme pití našli 
:-)  
 
Úplně poprvé v životě jsme jeli na tábor. Nebylo to tak špatné, jak jsme čekali. Měli jsme 
rozdělené role, plnili jsme zajímavé úkoly, hráli jsme s kapelou a kluci pořádali mravenčí 
dostihy.  
Šimon (mravenec) v jednom kuse vyhrával. 
 
Také jsme byli stanovat na Sycheráku. Svítilo tam sluníčko, sbírali jsme houby a borůvky, 
rozdělávali jsme oheň, jedli jsme, spali jsme (trochu nepohodlně), jezdili jsme po jezeře 
šlapadlem.   
A s dědou a babičkou jsme si vyrazili na Šumavu. Tam jsme jezdili na kole a pili kofolu.  
 

(Barča a Jakub W.) 



 

 

 

 

 

 


