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Je ve škole nuda? 

Čtete 
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 Co nás čeká v letošním školním roce? 

Stejně jako loni nás i letos čeká spousta zajímavých věcí, soutěţí a projektů! Z pravidelných 

akcí jsme jiţ absolvovali sportovní den a první fázi sběru papíru. To byl ovšem jenom začátek 

a čeká nás ještě následující: 

 Sběr papíru (duben)   

 Matematický klokan  

 Přírodovědný klokan 

 Výstavka ţákovských prací – Den otevřených dveří  

 Velikonoční strom (duben)  

 Akce ke Dni Země (duben)  

 Branný den – Ochrana člověka za mimořádných situací  

 Výchovný koncert  

 Divadelní představení ve Slováckém divadle  

 Filmová představení – 3 x  

 Turnaje v míčových hrách  

 Školní laťka 

 a spousta dalšího – lyţování, bruslení, řada exkurzí, projektové dny, … 
 

Z prvních velkých akcí nás čeká Vánoční jarmark s dílničkami, coţ připadá na 9. 12. 2011, 

v březnu se můţeme těšit na Den podle Amose a Noc s Andersenem a samozřejmě letos 

budou probíhat barevné dny, které budou vţdy včas ohlášeny.  

 

Takže? Určitě je na co se těšit a nuda v tomto školním roce rozhodně nebude! 

 

 ROZHOVOR  S NOVOU PANÍ UČITELKOU 

Tento rok přišla na naši školu nová paní učitelka. Jmenuje se Eva Kubišová a odpověděla mi 

na pár otázek: 

Jak se vám na naší škole líbí? 

Na Vaší škole se mi velmi líbí. Škola je pěkná a prostorná. Je zde také velmi výborný 

pedagogický sbor, který mi pomohl při začlenění. 

Jaké učíte předměty nebo kde jste třídní učitelka? 

Jsem třídní učitelka V. A a vyučuji následující předměty – matematiku, informatiku, 

angličtinu, vlastivědu, přírodovědu a výtvarnou výchovu. 

Byla jste už na více školách před tou naší? 

Ano, mám dvanáctiletou praxi. Učila jsem jak na úplné škole, tak i malotřídní. 

Dají se porovnat děti tam a tady u nás? Např. chování k vám apod.? 

Je obtíţné srovnávat školy a děti, neboť kaţdý ţák je osobnost. Na ZŠ, kde jsem působila, 

jsem měla dobré vztahy se ţáky a rodiči a doufám, ţe stejně dobré vztahy naváţi i na zdejší 

škole. 
Sandra Šuránková 
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 Jak se daří našim absolventům? 

Dohnalová 

1. Proč ses rozhodla pro GUH? 

Protoţe jsem chtěla jít na školu se všeobecným vzděláním a GUH je podle mě nejlepší. 

2. Jak dlouho ti trvalo si zvyknout? 

Pořád si zvykám. Přece je jenom říjen. 

3. Co se ti tam nejvíc líbí? 

Je to změna proti ZŠ, intenzivnější věnování učivu. Ale je to fajn. 

4. Co ti tam chybí? 

Staří spoluţáci….. 

5. Co se ti tam nelíbí? 

Nevím o ničem, co by se mi nelíbilo. Moţná obědy jsou o úroveň níţ neţ v jídelně. 

6. Myslíš, že se rozhodla dobře, když jsi šla na GUH? 

Určitě, o tom nepochybuji. 

7. Jaké předměty se  ti líbí? 

Hudební výchova, angličtina, francouzština, český jazyk. 

8. Co bys poradila letošním deváťákům? 

Připravovat se na přijímačky a nebát se toho. 

Rozhovor připravila Eliška Dohnalová, 8. B. 

 

 

 

 

Rostislav Nguyen 

 

Na jaké škole jsi? 

Chodím na Gymnázium ve Starém Městě. 

 

Jak se ti líbí na této škole? 

Dobré, ale těţké. Je to podle učitelů. Na matematiku máme úplně skvělou učitelku, takţe mi 

jde.  
 

Co je na této škole jiné, než na základce?  

Lepší učitelé, více učení, dobrý kolektiv a moc domácích úkolů.  

 

Co bys doporučil děckám, které chtějí jít na tuto školu? 

učte se!  
 

 Rozhovor připravila Lucie Guryčová. 
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Simča Deylová 

 

Jak se ti líbí na střední škole? 

„Na střední škole jsem spokojená. Je to tam těţší neţ na 

základce, ale máme tam dobrý kolektiv. Na zdravce 

jsem si navíc vybrala obor, který mě baví, takţe jsem si 

šla za svým a tím pádem mě baví předměty, které tam 

máme a i to učivo.“ 

 

Co je tam lepší, než na základce? 

„Tak lepší je tam asi ten přístup učitelů k nám, protoţe 

nás uţ berou za, dá se říct, polodospělé lidi a ne za ty 

děti, jak na základce. Například: Jinak se s námi baví a 

jednají a učí nás spíš věci potřebné pro ţivot a ne jen do 

školy. Vlastně tím, ţe jsem na zdravce nás hned na 

začátku učili, jak jednat s lidmi, takţe nejlepší je asi to, 

ţe nás vedou k tomu, jak se postavit k ţivotu 

samotnému.“ 

 

Co je tam horší? 

„Tak hodně mi chybí náš kolektiv z devítky, protoţe jsme se všichni bavili, neměli jsme 

ţádné skupiny a teď je pro mě hodně těţké zvyknout si na nové lidi, protoţe nevím, co mám 

od koho čekat. Navíc i navyknutí na nové učitele je hodně těţké, protoţe ty staré jsem uţ 

znala, i jejich způsob zkoušení a písemek. Ale jinak nic horšího zatím nevím.  

 

Ještě chvilku k tomu kolektivu, jaké to bylo, když jsi do třídy došla poprvé? 

„Tak poprvé. My uţ jsme se všichni znali a i vy se budete znát přes facebook, kde jsme si 

vlastně zaloţili stránku a tam jsme se postupně přidávali, ale i tak ty první dny byly těţké, 

protoţe jsem netušila, jaký kdo je a jestli tam máme nějaké pomluvačné a zlé holky, ale má 

záchrana byla moje bývala spoluţačka ze třídy, takţe té jsem se drţela a uţ teď vlastně 

začínám poznávat, jaký kdo doopravdy je. Jinak ty první dny, kdyţ jsem vešla do třídy, bylo 

úplné ticho, protoţe nikdo nechtěl nic říct. Vlastně v tu chvíli si uvědomíte, ţe vás tam nikdo 

nezná a můţete začít úplně od začátku.“ 

 

No a co bys poradila letošním deváťákům? 

„Určitě vám doporučuju přípravu, pořádnou přípravu na přijímačky, protoţe potom, kdyţ na 

to jdete, tak budete v klidu, jelikoţ budete vědět, ţe to umíte a zkoušeli jste to. Takţe hlavně 

se učit a postupně si říct, co vlastně chci, abych pak nelitoval svým výběrem školy. Střední 

škola je další těţká etapa ţivota, ale věřím, ţe to zvládnete. I náš ročník to zvládl. Přeji vám 

hodně štěstí na přijímačkách a doufám, ţe se s někým potkám na SŠPHZ v Uherském 

Hradišti.“  

 
Rozhovor připravila Alţběta Omelková, 9.A. 
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 Měnili by naši noví žáci za starou školu, nebo se jim víc líbí 

na nové?  Rozhodli jsme se je pořádně vyzpovídat! 

 

V úterý, 25. října, jsme poloţili našim novým ţákům na pár otázek. Prozradili nám mnoho 

zajímavých věcí - to, co se jim na nové škole líbí, nebo naopak nelíbí, v čem je naše škola 

lepší, a také nám prozradili, jak se seznámili s novými učiteli… 

V prvním rozhovoru nám své dojmy prozradila žákyně třídy 6. B, Adéla Janésková. 

Nejprve nám řekni, jak se ti na nové škole líbí? 

No, je to tu dobré a mám tady i hodně kamarádů. A dokonce i učitelé jsou v pohodě. 

Kam jsi chodila předtím do školy? 

 Do Boršic u Blatnice. 

A je to tu lepší? 

A jo…Uţ se mi to tady začíná víc líbit  

I v něčem horší?  

Jenom ten zeměpis, to máme p.uč. Ţajdlíka… ( smích) A taky je tu těţší tělocvik a dějepis. 
 

Ještě se tě zeptáme, jestli by ses chtěla vrátit do staré školy. Nebo raději zůstat tady? 
Kdyby to šlo, tak ano, chtěla bych se vrátit, ale tam je to jenom do 5. třídy. Jsou tam také 

spojené třídy, takţe jsme dělali hodně skupinových prací a v jedné třídě nás bylo opravdu 

moc, ale byla jsem zvyklá a zase tak špatné to nebylo.  Ale tady jsem opravdu spokojená. 

 

To je vše, co nám na sebe prozradila spokojená ţákyně druhého stupně, které děkujeme za 

rozhovor a přejeme hodně štěstí v hodinách zeměpisu.  

 

 

Rozhovor s Markétou Jančovou 

Jak se ti líbí u nás ve škole? 

Hodně, protoţe je to tu lepší neţ v Horním Němčí, je tady totiţ víc tříd a mám tu i víc 

kamarádů. 

Co je tu jiného? 

Je tu lepší jídlo a těţší tělocvik.  

Co je tu horšího? 

Asi to, ţe v angličtině jsme hodně pozadu, protoţe v Horním Němčí jsme se uţ učili těţší 

učivo. 

A co nový kolektiv a učitelé? 

Dobré. Kamarádů mám hodně a učitelé jsou hodní. 

No a chtěla by ses vrátit do Horního Němčí nebo jsi tu spokojená?  

Jsem tu spokojená.  

 
Alţběta Omelková a Blanka Kohoutková, 9.A 
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 Výlet do Zoo – 7.A  a 7.B 

 
Na místo jsme přijeli celkem brzy na to, ţe jsme jeli autobusem, a to do Zlína.     U vchodu 

nám daly paní učitelky testy a měli jsme tři hodiny rozchod. Chodili jsme po skupinách, ale 

někdy se přidali další, takţe nás bylo dost. Zábava samozřejmě nechyběla. Nevím, jak na tom 

byly ostatní skupiny, ale my jsme testy měli do hodiny hotové. Někteří se vyřádili na lezecké 

dráze, těch byla většina, a někdo zase čekal na povel učitelek k odchodu. Spoluţákům se asi 

nejvíce líbil lemur, protoţe byl volně puštěný a mohli jsme si jej pohladit. 

Kaţdý si tento den chválil, protoţe byl povaţován za normální vyučování, ale 

bez učitelek . Horší známku neţ trojku z toho testu nikdo nedostal, takţe lepší den uţ být 

asi nemůţe. Jedině kdyby místo prázdnin byla škola a místo školy prázdniny . 

 
Veronika Elsnerová, 7. B 
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 Školní atletické závody 

Dne 13. 9. a 14. 9. na městském fotbalovém stadionu v Hluku probíhaly závody. Účastnili se 

jich první a druhý stupeň ZŠ Hluk. Závody byli plné nasazení a odhodlání, ţáci se vzájemně 

hecovali, povzbuzovali a fandili si. Byla skvělá atmosféra, byl to nezapomenutelný záţitek. 

Mladší ţáci si vytvořili transparenty, plakáty, aby fandili svému kamarádovi a své třídě. Děti 

mohly na závodišti nechat i duši, za kaţdou cenu chtěly vyhrát a být první. Soutěţily a 

závodily nadoraz,vyuţily kaţdou sekundu k dobru. Jen někteří vyhrály, ale všichni si to uţily 

.Bylo 5 disciplín (běh 50/60M, vytrvalý běh, skok daleký, hod míčem/koulí a štafeta). 

 
Tomáš Nemrava, 9. B 

 

atletické závody  1.  stupně    (14. září 2011) 

běh na 50 metrů - hoši 

  mladší hoši mladší dívky starší hoši starší dívky 

  1. místo Adam Penk  Blahová Monika  Martin Blaha  Prajzová Kristýna  

  2. místo Pančík Pavel  Kamila Zimčíková  Roman Martiš  Michalčíková Veronika  

  3. místo Lukáš Mahdal  Říhová Linda  Frühauf Zdeněk  Marková Michaela  

běh na 400 metrů 

  mladší hoši mladší dívky starší hoši starší dívky 

  1. místo Jakub Gál  Terezie Křiţalkovičová  Martin Blaha  Nicolette Jankových  

  2. místo Aleš Hrubý  Tereza Nemravová  David Nguntual  Jackivová Eliška  

  3. místo Tomáš Gál  Anna Gálová  Michal Hrobař  Prajzová Kristýna  

skok daleký 

  mladší hoši mladší dívky starší hoši starší dívky 

  1. místo Filip Krpal  Soňa Harantová  David Nguntual  Křapová Lucie  

  2. místo Jiří Dufka  
Monika 

Druckmüllerová  
Roman Martiš  Michaela Hajíčková  

  3. místo Polák Martin  Terzie Křiţalkovičová  Martin Mitáček  Kristýna Prajzová  

hod kriketovým míčkem 

 
mladší hoši mladší dívky starší hoši starší dívky 

1. místo David Vozár Natálie Ţůrková Zdeněk Frühauf Monika Hrošíková 

2. místo Adam Penk Soňa Harantová Jakub Konečný Simona Mošťková 

3. místo Marek Rýznar Zuzana Zapletalová Tomáš Ševčík Markéta Jančová 
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atletické závody  2.  stupně    (13. září 2011) 

běh na 50 metrů  

  mladší dívky čas Starší dívky čas 

  1. místo Tomaštíková Barbora 9,6 Kovalová Simona 9,7 

  2. místo Penková Valentýna 9,8 Huspeninová Markéta 9,8 

  3. místo Dostálová Tereza 10,2 Prudíková Tereza 10,8 

Vytrvalý běh 

  mladší dívky 600m čas starší dívky 800m čas 

  1. místo      Řihová Tereza 2:19,4 Huspeninová Markéta 3:15,7 

  2. místo Flasarová Kristýna 2:19,5 Mitáčková Martina 3:19,1 

  3. místo Šimčíková Magda 2:23,2 Koţíková Kateřina 3:38,9 

Skok daleký 

  mladší dívky  výkon starší dívky  výkon 

  1. místo Tomaštíková Barbora 361 Kohutičová Julie 362 

  2. místo Válková Nikola 354 Kovalová Simona 359 

  3. místo Hrdinová Karolína 353 Prudíková Tereza 342 

Hod mičkem/vrh koulí 

  mladší dívky -míček výkon starší dívky-koule výkon 

  1. místo Hrdinová Karolína 35,00 Pavková Klára 7,2 

  2. místo Janésková Adéla 33,6 Dohnalová Johana 5,7 

  3. místo Bílá Daniela 28,5 
Hrobařová Kristýna, 

Gomelská Nikola 
5,6 
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Autor: Tomáš Hráček a Jiří Mitáček  

 

                         
 

 

 

                        
 

 

 

                      
 

 

 

                           

  

Hustý!!! To je 
snad lepší i neţ 

koupaliště  

Jo, to je. Ale pojď 

kouknem se  na 

památkové domky. 

Hmm… ty 

jsou ale 

staré. Snad 

na nás 

nespadnou. 

Neboj, nespadnou. 

Ale co bych chtěl, 

aby spadlo, by 

byla naše škola.  
Snad to není tak 

hrozné… Víš co, 

pojď mi ji 

ukázat! 

No, nevypadá 

to tak hrozně. 

Proč se ti do ní 

vlastně nechce 

chodit? 

Jo, je pěkná, 

ale je v ní 

strašná nuda. 

Opravdu moc ti děkuji 

za nádhernou 

prohlídku! A těším se, 

aţ přijedeš ty k nám 

do Prahy!! 

Není zač. 

A taky se 

moc těším. 

Tak ahoj! 

 

Ahoj Ferdo! 

Jak se vede? 

Je mi fajn, 
ale hrozné 

vedro… 

Naposled si sjeď a 
jdeme na tvrz… Tam se 

ti bude líbit. 

Paráda. Uţ 

jsem se 

zchladil a 

není mi 

horko. 
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Na časopisu se podíleli: 

Sandra Šuránková, Eliška Dohnalová, Lucie Guryčová, Alţběta Omelková,  

Blanka Kohoutková, Veronika Elsnerová, Tomáš Nemrava, Tomáš Hráček 

 

 

50 výtisků 

 

 

 Na adrese  http://www.zshluk.webovka.eu najdete elektronickou verzi časopisu. 

http://www.zshluk.webovka.eu/

