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KDO TĚ UČÍ? 

Tomáš  
Erich  
Lüftner
na naší škole působí 
od roku 2007. Nejblíže 
k němu mají žáci 7. A, 

protože je jejich třídním učitelem. Setkává 
se však s mnoha dalšími žáky 2. stupně; 
vyučuje je totiž fyziku, pracovní činnosti 
a informační a komunikační technologie. 
Dále je též nepostradatelnou postavou při 
správě počítačové sítě 2. ZŠ.

ZNAMENÍ Panna

CO MÁ RÁD? Rád si posedím a popovídám 
s přáteli. Ještě radši cestuji a poznávám nová 
místa. Taky se s chutí zúčastním zajímavého 
semináře.

OBLÍBENÁ HUDBA? Rád poslouchám českou 
rockovou hudbu – Kabát, Tři sestry, Vyp-
sanou fixu, Wohnout, Škwor, Harlej nebo 
Krucipüsk. Ze zahraniční hudby Rammstein 
nebo The Offspring.

FILM? Mám rád komedie – klasické české 
jako „ Jak vytrhnout velrybě stoličku“, „Jak 
dostat tatínka do polepšovny“, trilogii 
„Slunce seno a…“ Ze zahraničních filmů 
mám rád komedie s Adamem Sandlerem. 
Rád se též podívám na animované filmy.

KNÍŽKA? Rád si čtu odbornou literaturu – 
výpočetní techniky a vědy. V současnosti 
si s dětmi doma čteme dětské pohádky, 
u kterých si rád zavzpomínám na své dětství.

KONÍČEK? Na prvním místě je rodina, ale 
rovněž velice rád sportuji – hraji fotbal, 
jezdím na kole, občas si zahraju tenis a v zim-
ní sezóně hokej a lyžování. Ve volných chvíl-
ích (moc jich v současné době není) chodím 
chytat ryby.   » Mgr. Marek Bradáč

Co byste vzkázal našim prvňáč-
kům a  co naopak deváťákům, 
kteří naši školu v červnu opustili?

Když jsem 1. září vítal prvňáčky, popřál 
jsem jim mnoho školních úspěchů, 
hezkých známek, radosti z učení a také 
nových kamarádů. Zároveň jsem směrem 
k rodičům vyjádřil víru v úspěch naší 
společné snahy o co nejlepší výchovu 
a vzdělávání jejich ratolestí. 

Věřím, že se naši „nováčci“ během úvod-
ních týdnů jejich školní docházky úspěšně 
adaptují na pro ně nové prostředí školy. 
Těším se na svoji návštěvu prvních tříd. 
Těším se, že se v polovině měsíce října již 
nesetkám s „nováčky“, ale s opravdovými 
školáčky.

Stejně jako prvňáčci, zažívají důležité  
období i loňští deváťáci, kteří se ze svých 
tříd rozprchli do nových středoškolských 
třídních kolektivů. 

Přeji jim, aby jejich budoucnost, ať už 
studijní, pracovní či soukromá, byla 
pokud možno úspěšná. K tomu bude 
potřeba v jejich životě plnit mnoho úkolů 
a překonávat nejrůznější překážky a prob-
lémy. 

Jsem přesvědčen, že z naší „Dvojky“ 
odešli vybaveni nejen vědomostmi, ale 
připraveni také po této stránce. Nám i jim 
přeji, aby na naši školu nezapomněli a rádi 
se do ní vraceli.

» Mgr. Zdeněk Brabec
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PANE ŘEDITELI?
Začátek a konec 

O začátcích a koncích už byly napsány 
tuny knih – rodí se a  umírá člověk, 
vzniká a zaniká láska…

My ale nejsme žádní filosofové :) My jsme 
žáci a učitelé základní školy! A tady platí 
jednoduchá matematika – v první třídě 
začínáme, v deváté končíme. První číslo 
Dvojky letošního školního roku proto 
do značné míry patří právě letošním 
prvňáčkům a loňským deváťákům.

Podívejte se na fotogalerii a vzpomínku 
třídních loňských „devítek“. Vedle nich se 
zubí obličeje žáků prvních tříd na Staré 
poště. Vítání a loučení se ve svém okénku 
věnoval taky pan ředitel.

Co by ale začátky a konce byly bez 
prostředků, že? A že tahle Dvojka má 
pěkně nabitý prostředek! :)

Dočtete se o spoustě úspěchů vašich 
spolužáků, nebo o naší nové přírodní 
učebně. Taky porovnáte vaše vysvědčení 
s vysvědčením Vivian, námi adoptované 
černošské holčičky.

Zajímavé jsou i zprávy ze školního sněmu, 
slohová práce a básně žáků. Opět nechybí 
komiks a tradiční „oddechovky“ – vyluštěte 
si fyzikální osmisměrku a zasmějte se 
vtipům v angličtině.

Nestačí? Tak zjistěte, kdo je žákyní čísla!  
A hlavně - vymýšlejte maskota školy!

Tak a teď už KONEC řečí a ZAČÁTEK čtení! :P        
      » Mgr. Marek Bradáč

Týpí v přírodní učebně 
Do  přírodní učebny přibylo indiánské týpí, které budeme 
využívat jako přístřešek při náhlé nepřízni počasí. Na  konci 
prázdnin ho postavili učitelé naší školy s  vydatnou pomocí 
obou pánů školníků. Nebylo to vůbec jednoduché, podařilo se 
jim to až na druhý pokus. Týpí jsme mohli koupit díky výhře 
stotisícové částky v Tescománii, takže vlastně díky vám všem, 
kteří jste sbírali kupóny v Tescu.  (Mgr. Jana Šváchová)

HLEDÁ SE MASKOT ŠKOLY!
Po  úžasných třídních erbech, které 
jste v  loňském školním roce vytvářeli 
a  které nyní zdobí vaši třídní učebnu, 
přicházíme s novou soutěží. A doufáme, 
že se do ní opět s nadšením zapojíte!

Naše škola nemá žádného maskota, a proto 
jsme se rozhodli obrátit na vás, abyste 
nám všem nějakého maskota vymysleli.

Co to vlastně maskot je? Maskot je figurka 
nebo postavička pro štěstí.  Může to být zvíře, 
člověk nebo věc. Maskot by měl být veselý, 
sympatický, hravý a snadno zapamatovatelný.

Přemýšlíte, jak takového maskota vyro-
bit? Velkého? Malého? Z papíru? Z látky? 
Možnosti jsou neomezené – materiál 
a velikost záleží čistě na vás.

Soutěž bude probíhat od 13. října do  
30. listopadu. Pak budou vaše návrhy 
vystaveny (stejně tak jako loni erby) 
v přízemí staré budovy naší školy. Z nich 
bude vybrán ten úplně NEJ maskot, který 
už od nového roku 2015 bude naši školu 
reprezentovat na školních soutěžích 
a dalších důležitých akcích.

Na výběru se budete podílet nejen vy, 
žáci naší školy, ale také zaměstnanci školy. 
A tentokrát se do naší soutěže budou 
moci zapojit i vaši rodiče.

Neváhejte a vytvořte se svou třídou školního 
maskota! A buďte hrdí na to, že právě vaše 
třída se stala autorem symbolu naší školy!

» Mgr. Iveta Vostrá

BURDYCH A PÁNKOVÁ NA „REPUBLICE“
Dne 5. - 6. 9. 2014 se konalo v  Praze 
na  Julisce již 5. republikové finále 
OVOV. 
Finále se zúčastnili dva žáci naší školy – Aneta 
Pánková a Dominik Burdych (ten již podruhé). 
Probojovali se sem přes okresní a krajské kolo, 
které se konalo v květnu ve Slaném. Zde naši 
školu reprezentovalo i družstvo, které obsadilo 
krásné 2. místo, za sportovním gymnáziem 
Kladno (zatím nejlepší umístění našeho 
okresu v kraji), a bohužel na počet bodů  
se na republikové finále neprobojovalo.

Aneta i Dominik podali velmi dobré výkony, 
v některých disciplínách si vytvořili i svoje 
osobní rekordy. Během prvního dne museli 
zvládnout běh na 60m, skok daleký, hod 
medicimbalem, shyby a přeskok přes švihadlo. 
Druhý den je pak čekal trojskok, kliky, sedy-

lehy, hod míčkem a běh na 1000m. Nakonec 
ve velmi silné konkurenci (celkem soutěžilo 
650 dětí) Aneta obsadila velmi pěkné  
15. místo a Dominik nádherné 13. místo. Za to 
jim patří velká pochvala.

Žáci si ze závodů odvezli i spoustu zážitků 
a zkušeností. Závod byl zpestřen bohatým  
doprovodným programem. Během něj 
Dominik a Aneta viděli a dostali fotografii 
s autogramem od 100 olympioniků – např. 
Romana Šebrleho, Roberta Změlíka, Šárky 
Kašpárkové, Věry Čáslavské, Dany Zátopkové, 
Jarmily Kratochvílové nebo Imricha Bugára.

» Mgr. Martina Levová
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NA ADAPTPEERU I BOBŘÍK
Adaptační kurzy se na  naší škole ko-
nají od roku 2008. Pro žáky 6. ročníků 
je tento pobyt možností dozvědět se 
mnoho nového, ale také poznat své 
nové spolužáky a  nového třídního 
učitele. Zároveň absolvují kurz první 
pomoci nebo setkání s  policejní 
mluvčí. Letošní adaptační kurz se ko-
nal od 29. září do 3. října. Od pondělí 
do středy v Jesenici v penzionu Irena 
pobývali žáci 6. B, které ve  středu 
vystřídaly třídy 6. A a 6. C.

Šestákům se věnovali žáci 8. a 9. ročníků, 
tzv. peeři (z anglického peer = vrstevník). 
Adaptační kurz měl dvě části – adaptační 
a preventivní, které se vzájemně pro-
línaly. Šesťáci hráli různé seznamovací 
hry a vyzkoušeli si různé techniky, např. 
techniku odmítání. Absolvovali též turnaj 
v přehazované a naučnou stezku, při které 

plnili soutěžní úkoly. S paní Kolářovou si 
vyzkoušeli, jak správně poskytnout první 
pomoc.

Asi nejvíc budou vzpomínat na bobříka 
odvahy, kterého pro ně připravili právě 
peeři ve spolupráci s panem školníkem. 
V neposlední řadě se též dozvěděli 
základní informace o návykových látkách 
a věnovali se tématu šikany a kyberšikany. 
Na základě jejich hodnocení na konci 
pobytu je zřejmé, že se jim na „adapťáku“ 
líbilo.

Vzhledem k tomu, že je adaptační kurz 
hodnocen všemi účastníky velice kladně, 
chceme v jeho tradici pokračovat i v bu-
doucnu. Kurzy jsou podporovány městem 
Rakovník, které poskytuje škole v rámci 
grantového řízení finanční prostředky 
k částečnému pokrytí nákladů akce.

» Mgr. Šárka Dvořáková

BRONZ NA SOUTĚŽI ENGLISH TRAVELLING
Ve středu 8. října si tři žáci naší školy 
oddechli od  vyučování a  vydali se 
nás reprezentovat na  druhý ročník 
netradiční soutěže v  angličtině Eng-
lish travelling. 
Pořádající ISŠ Jirkov přivítala 15 týmů škol 
rakovnického regionu. Soupeřem 2. ZŠ 
byla 3. ZŠ Rakovník, ZŠ a MŠ Nové Strašecí 
a žáci základních škol z Čisté, Řevničova, 
Lubné, Lužné, Křivoklátu a Kolešovic. Tým 
1. ZŠ se pro nemoc odhlásil.

Jiří Makovský, Vilém Boušek a Kateřina 
Nosková, žáci 9. A paní učitelky Jany Hele- 
brantové, poznali své konkurenty ráno 
v aule slavnostně vyzdobené vlajkami 
a dalšími předměty s anglofonní téma- 
tikou. Reprezentantům každé školy 
asistovali dva průvodci z řad studentů 
ISŠ, mezi nimiž nechybělo ani několik 
bývalých žáků 2. ZŠ; například Lukáš  
Mahnert, Josef Kratochvíl, Petr Hůrka, Mar-
tin Fuschs, Kateřina Prípadová nebo Alena 
Fejtková.

Zúčastněné přivítal ředitel školy Mgr. Ka-
rel Mencl a zástupkyně ředitele Mgr. 
 Marie Cafourková. „Naše soutěž není jen 
o znalostech gramatiky, ale především 
o pohybu v jazyce, komunikativních  
schopnostech a obecných znalostech ze 
života anglicky mluvících zemí,“ uvedla 
pro Dvojku paní zástupkyně.

V první části soutěže English travelling 
naše trojice řešila skládání obrázkového 

puzzle a anglického přísloví, poznáva-
la vlajky, luštila anglickou křížovku 
a hádanky. Ve druhé části ji pak čekal pos-
lech. Vedoucí soutěže vyhlásila pouze čtyři 
postupující do finále. Našim se po tváři ro-
zlil úsměv – nechyběli v něm!

Ve finále se museli popasovat s úkolem 
představit libovolné místo či zemi. Jirka, 
Vilda a Kačka si vybrali Austrálii a předvedli 
excelentní výkon. Dominoval zejména 
showman Makovský, jehož bezprostřednost 
v roli moderátora vyvolávala salvy smíchu. 
Takže zejména díky němu u poroty složené 
z učitelů i žáků ISŠ Jirkov tým 2. ZŠ ve finále 
na body zvítězil.

Vzhledem ke ztrátě z úvodních dvou 
kol to však stačilo „pouze“ na třetí místo. 
Za námi skončilo Nové Strašecí, stříbro 
těsně vybojovala 3. ZŠ a z vítězství a ceny – 
dvoudenního zájezdu do Vídně – se (možná 
nečekaně) radovala výprava z Křivoklátu. 
    » Mgr. Marek Bradáč

BEZKONKURENČNÍ VÍTĚZSTVÍ VE ČTYŘBOJI!
Ve  středu 8. Října se konalo okresní 
kolo v atletickém čtyřboji. 
Jedná se o soutěž družstev složených 
z pěti žáků či žákyň, kde všichni musí 
splnit čtyři atletické disciplíny: sprint 60 
metrů, skok do dálky nebo do výšky, hod 
kriketovým míčkem nebo vrh koulí a vy-
trvalostní běh 600 – 1000 metrů.

Soutěž se koná ve čtyřech kategoriích 
– mladší a starší žáci a mladší a starší 
žákyně. Našim dětem se podařilo 
bezkonkurenčně zvítězit hned ve třech 
kategoriích. Úspěšně tak navázali 
na loňské a předloňské úžasné úspěchy 

v atletice a postupují do krajského finále.

Kategorii starších žáků naši kluci zcela 
opanovali, když mezi pěti nejlépe bo-
dovanými žáky byli komplet všichni naši 
svěřenci: Marek Pelc (8. A), Jonáš Sýkora (8. 
B), Dominik Burdych (8. C), David Vejvoda 
(9. B) a Jurij Tofeljuk (9. B)

 Mezi mladšími žákyněmi nejvíc bodů nas-
bírala Katka Khunová (7. A) a Katka Hou-
dová (7. B). Mezi staršími žákyněmi – jako 
jediná ze startovního pole – získala přes 
2000 bodů Kateřina Mastná z 8. A.

Všem děkujeme a blahopřejeme za per-
fektní výkon!       » Mgr. Jiří Kotlík

STŘÍBRO PRO NAŠE FLORBALISTY
V úterý 14. října se na 3. ZŠ konal turnaj z florbalu. Našim žákům a žákyním se vedlo velice 
dobře. Ze skupiny postupovali z 1. místa. V semifinále narazili na ZŠ Mšec. Po nervy drása-
jícím zápase se našemu smíšenému týmu podařilo zvítězit 4:3 a postoupit do finále, 
kde podlehli 1:3 3. ZŠ. Druhé místo je úžasný výsledek i vzhledem k tomu, že více jak 
polovinu družstva tvořili žáci a žákyně ze 4. tříd.         » Mgr. Jiří Kotlík

 ŽÁK YNĚ  ČÍSLA

BOUŠEK S ONLINE CERTIFIKÁTEM
Čas prázdnin lze využít různě. Vilém 
Boušek z 9. A nenechává svůj mozek 
jen tak odpočívat. Svým zájmům se 
cílevědomě věnuje. Ale koníčky to 
nejsou zrovna tradiční.

„O astronomii se zajímám 
už několik let,“ přiznává 
Vilém, který není žádný 
amatér. Loni třeba obsadil 
8. místo v krajské astro-
nomické olympiádě. I díky 

tomu patří mezi „černé koně“ paní učitelky 
Jitky Čadkové. No a hvězdy a s nimi sou-
visející oblasti jako matematika a fyzika 
Vildovi nedaly spát ani ve dnech volna.

Na americkém webu www.edx.org 
totiž objevil internetové kurzy. „Formou 
audiokurzů je vedou učitelé z prestižních 
světových univerzit, jako třeba z Oxfordu, 
MIT, Berkeley nebo Harvardu, mnohdy 
držitelé Nobelovy ceny. Ve svých videích 
objasňují nejrůznější vědecké problémy,“ 

popisuje Boušek projekt nesoucí podtitul 
„Study, have fun, uncover a new passion or 
learn skills that just may change your life“ 
– čili „Studuj, bav se, odkryj novou vášeň 
nebo se nauč to, co ti může změnit život.“

Vilém se tedy přihlásil a pouze 
v angličtině online studoval kurzy. 
Na konci každého odpovídal na otázky 
a plnil úkoly. Na závěr absolvoval velkou 
zkoušku složenou z 25 otázek. Pokud by 
správně zodpověděl více jak polovinu 
otázek, získal by certifikát. Vilém ovšem 
splnil zadání na 75%!

„Byla to zajímavá zkušenost. Dokázal jsem 
si, že něco zvládnu. A taky jsem se zlepšil 
v angličtině,“ míní čtrnáctiletý žák naší 
školy, který by se matematice a fyzice chtěl 
věnovat i nadále. „Třeba na matematicko-
fyzikálním gymnáziu. V budoucnu bych 
se taky rád podíval do Evropské jižní 
observatoře v Chile, nebo do švýcarského 
CERNu,“ přeje si Vilém Boušek.  

» Mgr. Marek Bradáč

Kateřina Mastná (8. A)
se narodila ve znamení, 

které evokuje sport :)  
Zelenooká plavovláska se 
ovšem pod vedením pana 
učitele Petra Suka nevěnuje 

střelbě, ale atletice. Naši školu reprezentuje 
od 2. třídy a to nadmíru skvěle. Za všechny její 
úspěchy jmenujme aspoň bronz z MČR družstev, 
březnové vítězství a rekord na Rakovnické laťce 
(153 cm), nebo stříbro v krajském kole Poháru 
rozhlasu ve skoku do výšky a běhu na 60 m. Je-
jím největším úspěchem je však sezóna 2013, 
ve které se stala třetí nejlepší skokankou České 
republiky mezi mladšími žákyněmi.

ZNAMENÍ: Střelec

CO MÁ RÁDA? Moře, dobrou společnost kamarádek 
a lenošení :) Škola mě baví, ale tím samozřejmě 
nemyslím učení – to nemá rád nikdo :D

OBLÍBENÁ MUZIKA? Většinou podle nálady. 
Mám ráda moderní veselou hudbu; třeba Nicki 
Minaj nebo Jasona Derule. Obvykle si muziku 
pouštím z YouTube.

FILM? Asi jako každá holka mám ráda roman-
tické filmy, ale i ty dobrodružné a akční. Líbil se 
mi třeba film Divergence nebo Avatar.

KNÍŽKA? Stejně jako film – Divergence. Ale spíš 
čtu takové ty „slaďáky“ :)

KONÍČEK? Jednoznačně atletika a to hlavně 
běh na 60 a 150 metrů a skok do výšky. Taky 
mě baví cheerleading (roztleskávačky), jsem 
členkou rakovnického týmu Power cheers. Ráda 
taky jezdím na koni, bohužel rodiče nesouhlasí, 
abych měla svého vlastního :) Ale projedu se 
i na kolečkových bruslích a na kole.

» Mgr. Marek Bradáč
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Náš úspěšný florbalový tým z 1. stupně. (Foto Čeněk Pecánek)

Jiří Makovský a Vilém Boušek (Foto Marek Bradáč)



NA KAŽDÉHO JEDNOU DOJDE
Jmenuji se Katka a bohužel jsem se stala 
obětí šikany. Dennodenně se opravdu 
bojím chodit do školy, protože mi Ti druzí 
kradou svačinu, bijí mě, kopají a škrábou. 
Nejednou jsem už skončila s hlavou 
v záchodě a modrým monoklem. Ti druzí 
jím říkám podle filmu Ztraceni, protože 
tam Ti druzí byli také zlí. Má rodina mi 
ve všech těchto věcech nevěří a myslí si, 
že si vymýšlím a vše si namaskuji jenom 
kvůli tomu, abych byla zajímavá.

Dnešní cesta do školy byla krásná, protože 
je podzim a krajina hraje všemi barvami. 
Zlatavé paprsky slunce hřející na mé tváři 
jsou ta nejkrásnější věc, kterou jsem v pos-
lední době zažila. „Hej, kluci, koukejte, 
támhle jde ta holka!“‘ Proboha. Ti druzí se 
ke mně přibližují, jako kdyby to byli psi 
plemene pitbul od souseda, který bydlí 
vedle naší školy.

Cítím, že se bojím, ale stejně už dopředu 
vím, co se stane. Jeden z Těch druhých mě 
chytl za ruce a křečovitě mi je držel. Vykřikla 
jsem bolestí, ale už jsem se skoro ani ne-
bránila. Cítila jsem, jak se mi po tvářích 
kutálejí slzy jako kapky deště, které naprší 
na okno mého pokoje. Druhý ze všech 
čtyř Těch druhých mi sundal batoh a hodil 
do kaluže. Třetí si vzal klacek a dával mi 
s ním rány přes záda, břicho a nohy.

Ten čtvrtý byl nejkrutější. Vzal mi boty 
a vyhodil je z mostu do řeky, která protéká 
naším městem. Bylo to hrozné, protože 
jsem se cítila slabá a bezmocná. Ve škole 
ani doma mi nikdo nevěřil a měli mě 
za největšího lháře. I ostatní moji spolužáci 
mi nevěřili. Byla jsem z toho všeho špatná 
a neměla jsem chuť žít.

Ten den byl docela příjemný. Kluci z party 
mě nepřepadli a ani neměli vůči mně 
nějaké připomínky. Cesta domů však 
příjemná nebyla. Šla jsem okolo velkého 
stromu a Ti druzí na mě vyskočili, zavázali 
mi oči a odvlekli někam na trávu, kde 
mi vzali všechny peníze z kapsy a batoh 
do školy. Dostala jsem i párkrát pěstmi 
do obličeje a břicha. Rozvázali mi oči 
a já neviděla nic jiného, než bílé tečky 
a rozmazané prostředí.

Neměla jsem batoh, telefon ani bundu. 
Bylo 9 stupňů a já na sobě měla pouze 
tričko a kalhoty, které byly už promočené 
z podzimní vlhké trávy. Po chvilce jsem 
si uvědomila, že stojím na té studené, 
promočené zemi, která se uchylovala 
ke spánku. „Boty, já nemám boty,“ řekla 

jsem se strachem a zároveň smutkem 
v hlase. Nezbylo mi nic jiného, než jít 
domů. Celou cestu jsem probrečela a mo-
nokly, které se mi začínaly dělat pod okem, 
tomu moc nepřidávaly.

„Ahoj mami, jsem doma.“ Bouchla jsem 
dveřmi bytu. ,,Aho…..‘‘ Máma se zastavila 
uprostřed slova. Rozbrečela jsem se, 
protože jsem byla celá ušmudlaná, vy-
mrzlá a psychicky na dně. „Zlato. Promiň, 
že jsme ti s tátou nevěřili. Byla to největší 
chyba, kterou jsme udělali. Hned zítra za-
jdeme s tatínkem do školy.“

Maminka mě pohladila po rozcuchaných 
vlasech. Šla jsem se osprchovat. Celé tělo 
jsem měla rozbolavělé a plné modrofial-
ových modřin. Po sprše, která mi dodala 
trochu kladné energie, jsem se odebrala 
do postele v mém pokoji. Přes zavřené 
dveře jsem slyšela brečící maminku, 
jak telefonuje s tátou. Převalila jsem se 
na druhý bok a usnula.

Druhý den šli mamka s taťkou do školy 
a kluci měli problémy u učitelek a mých 
rodičů. Na týden mi dali klid, ale pořád 
proti mně měli ošklivé řeči a koukali na mě 
jako na vraha.

Uběhl měsíc a venku poletoval sníh 
a všude byly vánoční ozdoby. Krajina se už 
uchýlila ke spánku a vrány sedaly na holé, 
omrzlé větve stromů, které ještě před 
nedávnem hrály všemi barvami. Bylo to 
krásné období. Navíc jsem si ve škole našla 
spoustu kamarádů. Bránili mě a pomáhali 
mi. Jezdili se mnou do kina, chodili jsme 
společně ven, navzájem jsme u sebe 
přespávali a bylo mi už dobře.

No a jak to dopadlo s Těmi druhými? Jelikož 
jim bylo už 15 a 16 let, tak po nich šla pol-
icie. Měli veliké problémy a dokonce je 
někdo donutil se mi omluvit. Bohužel om-
luva nezahojí mé vnější a vnitřní rány. Kvůli 
šikaně jsem přišla o slepé střevo a ledvinu. 
Už jsem se na ty kluky nemohla ani podí-
vat. O 4 roky později jsem odmaturovala 
na samé jedničky. Měla jsem přítele a byla 
jsem konečně šťastná.

Jednoho večera jsem se s mamkou, tátou 
a přítelem dívala na televizní noviny. Uka-
zovali tam, že byli zavřeni do vězení s max-
imální ochranou. Byli to oni. Ti druzí, kteří mě 
dříve šikanovali. Máma s tátou se podívali 
na sebe a pak na mě. Najednou se nadechli 
a prohlásili: „Na každého jednou dojde.“           

» Tereza Mašková, 9. C
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P V Z  T L A K L É D

K D A L U K E L O M

A T O M B M A R S E

L L A  A V Y H  Á V Z

T O L  G O J  H  I J Ú

D V Í N E W T O N F

O K S  E A N Y L P I

P V Z  T L A K L É D

atom, magnet, 

newton, síla, pohyb, 

molekula, difúze, plyn, 

vztlak, podtlak, volt, 

délka, váhy, jih, Mars

» připravila Mgr. Miroslava Šerá

FYZIKÁLNÍ OSMISMĚRKA

Tohle je první vysvědčení Vivian, 
černošské holčičky, kterou na dálku adop-
tovala naše škola, a umožnila jí tak studi-
um. Všimněte si úplně jiné podoby, než 
má vysvědčení v českých školách.

Místo číselných známek je tu hodnocení 
slovní - “excellent” je jako česká jednočka, 
“very good” zase dvojka. Vivian se učí i jiné 
předměty. V “Baby class”, tedy jakési “Třídě 
pro nejmenší”, mimo jiné studuje třeba 
předmět “Básně a rýmy”, “Vybarvování” 
nebo “Poznávání čísel a písmen”. 

Zajímavá je i kolonka s osobními 
poznámkami učitele. Například anglický 
jazyk kromě “very good” učitel ohod-
notil slovy “umí přečíst slova ze tří pís-
men a mluví jednoduchou angličtinou”. 
Celkově ji pak hodnotí jako “průměrně 
aktivní dívku, která prokázala schopnost 
dosáhnout výš.” Ředitel Island of Hope 
Humanist School pak dodává: “Tohle je 
dobré, vydrž”.

My v podpoře Vivian vydržíme taky,  
co říkáte?                     » Mgr. Marek Bradáč



BÝVALÍ ŽÁCI OPĚT NAVŠTĚVUJÍ NAŠI ŠKOLU

2. ZŠ pořádá v  rámci vyučovacího 
předmětu Svět práce projekt „ Set-
kávání s úspěšnými absolventy 2. ZŠ“.

Nejprve  k nám zavítali Václav Tobrman 
a Michal Kriško. Vašek se živí převážně 
hrou na  hudební nástroje a zpěvem, 
někdy ale složí i písničku, natočí videoklip 

nebo navštíví nahrávací studio. Michal 
zvolil sportovní dráhu a živí se volejbalem.

Žákům  8. tříd vyprávěli  nejen o své cestě 
k dnešním úspěchům, ale také o tom, jak 

vypadá jejich běžný den.  Doufáme, že 
„osmáci“ si z Václavových a Michalových  
slov něco odnesli, a setkání pro ně bylo 
příjemné.                         » Klára Janů, 9. A 

VY JEŠTĚ NEZNÁTE 
NÁŠ PĚVECKÝ SBOR?
Co? Cože? Vy nás ještě neznáte?!  
To tedy musíme napravit…! 
Jsme holky z druhého stupně 2. základní 
školy. Stará se o nás paní učitelka Miluše Sei-
dlová. No, nevím, kde bychom bez ní byly! 
Ne, vážně, je úžasná učitelka a umí hrát snad 
na všechno, tudíž je pro nás velkým vzorem. 
Jsme za ni moc rády!

Existujeme od října roku 2013. Jsme mladý 
sbor, ale věřím, že dáte-li nám šanci, nebu-
dete litovat. Zatím máme za sebou dva 
koncerty. Oba vydařené, s velkým počtem 
diváků. První se uskutečnil v zimě v kostele 
sv. Bartoloměje. Sklidily jsme úspěch. Kéž by 
to tak pokračovalo stejně dobře!

Další byl v těch nejkrásnějších jarních 
barvičkách. Konal se v Rabasově galerii. 
Po našem boku tam zpíval malý sbor 
prvního stupně pod vedením paní  učitelky 
Libuše Martínkové.

K velkému údivu všech vám oznamuji, že 
zpíváme písničky. Pro puntičkáře dodávám, 
že lidové – jako třeba Beskyde, Beskyde 
nebo Jede sedlák –, ale  také populární. 
Do repertoáru řadíme jednohlasé, dvojhla-
sé, ale klidně i tříhlasé písničky.

Zpívat nás baví, někteří i rádi tancujeme. 
Odehráli jsme muzikál v naší tělocvičně 
na počest předškoláků. S muzikálem 
Tančírna jsme se zúčastnili také 
muzikálového setkání v letním kině.

Momentálně nás není mnoho, avšak i přesto 
stále zpíváme. Za ostatní mohu tvrdit, že rádi. 

» Katka Nosková, 9. A
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PRÁZDNINY ŽÁKŮ 4. C

O prázdninách jsem byl na rybářském 
táboře v Třímanech. Nachytal jsem tam 
spoustu ryb a hrál mnoho soutěží. Největší 
úspěch jsem měl se svým dědou  a sestrou 
na rybářských závodech ve Vrchoticích, kde 
jsem nachytal  712 cm, a vyhrál 1. místo.

Michal Pavlíček, 4. C

O prázdninách jsem byla v Chlumu 
u Třeboně u rybníka Hejtman. Chytila 
jsem tam kapra. Také jsem byla u rybníka 
Rožmberk a Svět. Viděla jsem Schwarzen-
berskou hrobku. Když jsem jela zpět, 
zastavila jsem se na zámku Hluboká, 
v Českém Krumlově, Konopišti, Zvíkově, 
Orlíku a Červené Lhotě.

Natálie Štrougalová, 4. C

O prázdninách jsem byla na akci Hrady 
2014. Bylo tam moc zpěváků, kteří hráli 
hezkou muziku. Protože můj strejda tam 
dělal bodyguarda, byly jsme s maminkou 
VIP, a mohly jsme se fotit se známými 
zpěváky. Vyfotila jsem se s Benem Christo-
vaem, Rytmusem a Tomášem Klusem. Pot-
kala jsem také Wanastowi Vjecy, Rybičky 48 
a strašně se mi tam líbilo.

Adriana Štýbrová, 4. C

Během školního roku se 3. A bude seznamovat se životem indiánů v různých oblastech a činnostech. V září jsme vyzdobili indiánskou čelenku a s ní vyrazili do přírodní učebny prohlédnout si tee pee.(Text a foto Mgr. Šárka Štichauerová)

Velké poděkování patří paní Palkoskové a její dceři Martině (žákyni 9. C), které věnovaly třídě 2. B spoustu krásných dětských knížek. Děti se hned s chutí 
pustily do čtení a prohlížení. Naše třídní knihovnička se  rozrostla o knížky jako např. Anička flétnička, Adam a Otka, Helena Zmatlíková dětem, Zvířátka 
a loupežníci, ale také o celou řadu encyklopedií. Děkujeme. (třída 2. B a Radka Koubová)

Podzimní inspirace 4. C  
V loňském roce jsme se  se třídou vypravili do parku stavět podzimní obrázky z kaštanů a barevných podzimních listů. Všichni postavili moc krásné 
obrázky. Třeba tanky a medvídky. Byl tam také zajíček a krásná holčička. Moc jsme si ten podzimní den užili.  (Viola Jirátková, Natálie Štrougalová, 4.C)

Připravila        » Mgr. Lada Poláková



1. A, třídní učitelka Mgr. Ilona Weisová

BUREŠ MATĚJ

BUREŠ ONDŘEJ

DVOŘÁČKOVÁ ANETA

JAVŮREK JAN 

JELÍNKOVÁ ELIŠKA 

KARAFIÁT JAN 

KELICHOVÁ TEREZA 

KNAP DOMINIK 

KOUBA MATYÁŠ 

KOVÁRNÍKOVÁ BEÁTA 

KRAUSOVÁ NIKOL 

LICHOVNÍKOVÁ LAURA 

LIPRT TOBIAS 

LUKEŠOVÁ KATEŘINA 

MASÁK ADAM 

MASÁK PETR 

NĚMCOVÁ NELLA 

OPAT DOMINIK 

PEROUTKA DANIEL 

RUDOLFOVÁ KATEŘINA 

RYJÁČKOVÁ ALŽBĚTA 

SOCHŮREK DAVID 

ŠTROUGAL ADAM 

ŠULEKOVÁ ADÉLA 

TUMA ONDŘEJ 

TYPOLTOVÁ ALEXANDRA 

ŽIHLOVÁ NIKOLA 

1. B, třídní učitelka Mgr. Libuše MartínkováDAŇKOVÁ NIKOLA FUKÁREK ŠTĚPÁN HEMENSOVÁ NIKOLA HUJER DANIEL 
ICHA ALEŠ 

JINDROVÁ ZUZANA KAPOUN JAKUB KOUBA ONDŘEJ LEDVINKOVÁ KRISTÝNA LEDVINOVÁ KLÁRA MIKŠOVSKÁ SANDRA NOVÝ MAREK 
OPLT ADAM 

PAVLÍČKOVÁ NELLY PROCHÁZKOVÁ TEREZA 

PŘIBYL JONÁŠ 
REK PATRIK 

ROSENREITER MATĚJ ŘEZNÍČEK MATĚJ ŘEŽÁBKOVÁ SOŇA SEIDL ADAM 
ŠŤÁSTKOVÁ MARKÉTA ŠTĚRBA VÁCLAV ŠULCOVÁ ADÉLA TREŠL TADEÁŠ TUREČEK ŠIMON VALDMANOVÁ TEREZA VOJTA MATĚJ VOŽEH DANIEL

1. C, třídní učitelka Mgr. Yvona Nekolová

BEČVÁŘ JAN MAREK 

BRYNDA ŠTĚPÁN 

DALECKÁ FRANTIŠKA 

DROZDOVÁ ELIŠKA 

HÉGROVÁ VERONIKA 

HRBKOVÁ ANNA 

JENÍKOVSKÁ KAROLÍNA 

KAŇOKOVÁ KRISTINA 

KARHÁNEK ALEX ROBERT 

KLEKNER MATYÁŠ 

LAURYN MATĚJ 

LIBROVÁ NIKOLA 

MAKOVSKÝ JAN 

MIKULÁŠTÍK JOSEF 

NECHUTNÝ JIŘÍ 

REPČÍKOVÁ MONIKA 

SCHENK ADAM 

SOMOL JIŘÍ 

STRMEŇ ADAM 

SVOBODOVÁ NATÁLIE 

ŠNOBL DOMINIK 

VÁVRA MICHAL 

VÁVROVÁ HANA 

VODRÁŽKA LIBOR 

VOLEVECKÝ LUKÁŠ 

ŽIGOVÁ NORA 
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LOŇSKÉ DEVÍTKY OČIMA JEJICH TŘÍDNÍCH
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 Když vzpomenu na třídu 9. A, 
tak se mi vybaví průměrná 
matematická třída plná individual-

it, roztříštěná na skupinky, ale většinou schopná se 
domluvit.

Mnozí z nich budou vzpomínat 
na společné akce, například adapt - peer  
v 6. ročníku, lyžařský a cykloturistický kurz, 
na přípravu Mikuláše a Dětského dne, na školní 
výlety a exkurze.  Doufám, že si všichni ze školních 
lavic odnesli mnoho vědomostí a zážitků, a přeji 
jim hodně úspěchů v novém působišti.   

»  Mgr. Jitka Seemannová, třídní učitelka bývalé 9. A

Bondar 
Samuel, Franče 

Tomáš, Frieb Robert, 
Hamouzová Martina, Ka-

bourková Monika, Kleknerová 
Sára, Konopásek Tomáš, Kreps 
Ondřej, Mach Matěj, Mejtská 

Eliška, Merhautová Adéla, Mikeš 
Vojtěch, Podestát Jan, Poláková 
Karolína, Porubčanová Nela, 
Pufr Zdeněk, Schejbalová 
Michaela, Tierberger Jan, 

Turečková Jana 

Círová Karolína , 
Dalecká Josefína, Eiblová 

Kateřina, Hajná Daniela, Ch-
vosta Kryštof, Chvosta Vojtěch, 

Křížová Tereza, Kšírová Barbora, 
Lauberová Andrea, Mayer Josef, 
Mikšovicová Sabina, Nader Jan, 
Nader Michal, Pýchová Barbora, 

Soukupová Eliška, Stehlíková 
Michaela, Šindlerová Aneta, 

Vaidiš David 

  Uplynulé 4 roky ve třídě 9. C 
utekly jako voda. Výborná parta, 
která se v této třídě sešla, si 
do svého budoucího života 

odnesla spoustu vědomostí ze školních lavic,  
ale i zážitků.

Vzpomínat budeme určitě hlavně 
na mimoškolní akce; od adapt-peeru  
v 6. třídě přes úžasné zážitky z lyžařského kur-
zu, propršený a zabahněný cyklistický kurz až 
po dvoudenní výlet na závěr školní docházky.

Učit v této třídě byla radost a problémy jsme 
téměř nemuseli řešit. Doufám, že se všem loňským 
absolventům v nové škole líbí, a na nás budou vz-
pomínat jen v dobrém.   

»  Mgr. Jana Kotlíková, třídní učitelka bývalé 9. C

  9. B byla bezva třída plná osob-
ností, se kterou jsem se rozhodně 
nenudil. V trochu bláznivém duchu 
se s naší školou také rozloučila. 

Myslím, že závěrečné vystoupení v DDM na parodii 
STAR WARS hovoří za vše.

Třída se samozřejmě zapojovala i do dění na naší 
škole. Ať už se jednalo o dlouhodobé vedení 
školního sněmu, nebo reprezentace ve výtvarných 
soutěžích. V posledních dvou letech byli její žáci 
i oporou florbalového týmu.

Nezbytné zlobení a průšvihy také patřily mezi jejich 
hlavní repertoár. Rozhodně mi ale moje třída přirostla 
k srdci a loučení s ní bylo velmi těžké.     

»  Mgr. Tomáš Dvořáček, třídní učitelka bývalé 9. B

Čermáková 
Veronika, Dolejšek Marek, 
Fajtlová Simona, Fejtková 

Alena, Hradilová Kristýna , Jel-
en Antonín, Jeřábek David, Krejčí 
Tomáš, Kukla Martin, Mahnert 
Lukáš, Marková Jitka, Melčová 
Johanka, Müllerová Andrea, Noll 
Jakub, Nováková Petromila, Prípa-
dová Kateřina, Römerová Silvie, 

Sobotková Kateřina, Vostrá 
Pavlína, Ždímal Matěj 

9. TŘÍDY SE ROZLOUČILY SE 2. ZŠ 
Ve  čtvrtek 26. 6. 2014  se „deváťáci“ 
v DDM rozloučili se 2. ZŠ. 
Všechny tři třídy si připravily vystoupení, 
kterým připomněly svým spolužákům a  

učitelům chvíle strávené na 2. Základní 
škole. Pan ředitel ocenil žáky, kteří během 
školní docházky úspěšně reprezen-
tovali naši školu. Všichni obdrželi cer-

tifikát za zdařilé vytvoření a prezentaci 
ročníkové práce na dané téma. Slavnostní 
dopoledne bylo naplněno výbuchy smí-
chu, hlasitým potleskem, ale i slzami do-

jetí. Všem absolventům přejeme  hodně 
úspěchů v životě i v dalším studiu.

»  Mgr. Irena Fuksová



PŘÍRODNÍ UČEBNA – NENÁPADNÝ KLENOT 2. ZŠ
Všechno začalo před dvěma lety. Tehdy naše škola reagovala na výzvu Minis-
terstva zemědělství, vypracovat projekt učebny pod širým nebem, kde by se 
děti učily, nebo by zde mohly probíhat aktivity s rodiči, s dětmi z rakovnických 
školek a podobně.

Myšlenka využít dosavadní hřiště u školní 
družiny i pro výuku, vybudovat zde malou 
zahrádku a pořídit lavice a tabule, byla 
lákavá. Projekt byl úspěšně vypracován, 
schválen a za velkého přispění rodičů, 
žáků i učitelů školy se vybudoval základ 
přírodní učebny – záhony. O výsadbu ros-
tlin se postarali samotní žáci a učitelé.

O nově založené arboretum se naopak 
starají členové ekologického kroužku, kteří 
sem chodí pravidelně okopávat a zalévat 
rostliny. Společně s loňskými deváťáky tu 
mimo jiné založili cvičnou skládku, kterou 
budou vždy znovu odkrývat a sledovat tak 
rozklad zakopaných odpadků.

Už přes 30 akcí
V přírodní učebně dosud proběhlo více jak 
30 akcí, jejichž velká většina byla součástí 
projektu. Byly to akce, které probíhaly 
celý školní rok; třeba zdobení vánočního 
stromku, stavění ze sněhu, měření délek 
při matematice, fyzikální pokusy, práce 
s mapou a buzolou, vyřezávání z dýní nebo 
čtení pohádky pro děti ze školky.

Zahradu jsme loni využili také pro mal-
ování zvířátek – společná akce s budoucí-
mi školáky ze všech rakovnických školek 
a žáků naší školy vyvrcholila výstavou 
výsledných prací v Lechnýřovně. Přírodní 
učebna je ideální i pro oslavu Dne dětí, 
rozlučky se školáky, neformální setkávání 
s rodiči apod. Máme k dispozici přenosné 

ohniště a špalky na sezení, takže jsme zde 
nejednou také opékali buřty.

Týpí až napodruhé
Od letošního školního roku máme 
v přírodní učebně týpí, které budeme 
využívat jako přístřešek při náhlé nepřízni 
počasí. Na konci prázdnin jej postavili 
učitelé naší školy s vydatnou pomocí 
obou pánů školníků. Nebylo to vůbec jed-
noduché, podařilo se jim to až na druhý 
pokus.

Týpí jsme mohli koupit díky výhře stoti-
sícové částky v Tescománii, takže vlastně 
díky vám všem, kteří jste sbírali kupóny 
v Tescu. Zatím v týpí nemáme pod-
lahu, takže zde ještě nemůžeme sedět. 
Nejlevnějším řešením by bylo vyskládat 
vnitřek stanu dřevěnými podlážkami, 
které nám zatím chybí.

Dlaždič Suk
Nesmazatelnou stopu v přírodní učebně 
zanechává pan učitel Petr Suk, který se 
postaral se svými žáky současnými i mi-
nulými o vydláždění prostoru pod lav-
icemi. Žáci budou mít díky tomu nohy 
v suchu, pan školník může pohodlně sekat 
trávu a navíc se žáci pana učitele naučili 
novým dovednostem.

Ve výstavbě je také hmatový chodníček. 
Na jeho dokončení je potřeba sehnat nad-
aného kutila – dobrovolníka, který by nám 
s tím pomohl.

Pokud i vy máte zajímavý nápad 
na vylepšení učebny a dokázali byste ho re-
alizovat i třeba s pomocí rodičů, kontaktu-
jte mne v kabinetu v přízemí staré budovy. 

» Za realizační skupinu přírodní učebny   
Mgr. Jana Šváchová 

Novou předsedkyní je Laura Ciesariková, místopředsedou Marek Žihla

ŠKOLNÍ SNĚM: SKVĚLÁ PREMIÉRA PLNÁ NÁPADŮ
V prvním čísle Dvojky jste si přečetli, jak 
školní sněm vlastně funguje. Po spolu-
práci s vedením školy a třídními učiteli 
se podařilo povědomí o sněmu výrazně 
zlepšit. Potvrdilo se to hned na prvním 
sněmu letošního školního roku.

Byl to vlastně nejlepší sněm v jeho novo-
dobé historii! Jednak účastí – třídy vyslaly 
24 zástupců. A pak taky zájmem si poví-
dat, a vůbec úrovní a délkou diskuze. Jako 
styčný učitel jsem sněm po hodině mu-
sel „násilně“ ukončit, abychom se vůbec 
dostali za světla domů :)

Volba předsedy
Klíčovou událostí prvního sněmu byla 
volba nového vedení sněmu. Sylva 
Römerová, která sněm několik let vedla, 
a místopředsedkyně Kateřina Prípadová 
se totiž v červnu na konci 9. třídy s naší 
školou rozloučily. Oběma moc děkuji 
za jejich práci.

Zájem šéfovat sněmu projevili dva kan-
didáti – Marek Žihla z 6. B a Laura Ciesarik-
ová z 8. B. Ani jeden z nich nečekal, že bu-
dou vyzváni ke krátké prezentaci představ 
a plánů o budoucnosti sněmu. Oba se 
však nezalekli a blýskli se pozoruhodně 

ucelenou vizí.

V následném hlasování dvanáctiletý 
Marek získal 7 hlasů. Pro jeho soupeřku, 
která zanedlouho oslaví 14. narozen-
iny, pak hlasovalo 17 účastníků. Novou 
předsedkyní sněmu se tedy stala Laura 
Ciesariková.

O přestávku ven?
Další průběh sněmu byl už tradiční. 
Nejdřív jsme zapsali drobné technické 
nedostatky, kterých jste si ve škole všimli. 
Seznam problémů dostalo vedení školy 
a pan školník, kteří na jejich odstranění 
průběžně pracují. Další sněm pak zkon-
troluje, jestli už je všechno v pořádku.

Pak prostor dostaly nové nápady. Zástupci 
tříd navrhli, zda by žáci mohli chodit 
o velkou přestávku ven do parku nebo pro 
svačinu. Pan ředitel se však k jejich návrhu 
musel postavit negativně. „Žáci nemohou 
z bezpečnostních důvodů v průběhu 
vyučování opustit areál školy,“ uvedl.

Stejně zamítavě skončil další nápad – 
zda by šatnáři nemohli používat místo 
klíčů od šaten čipy. „Nevidím k tomu 
žádný důvod. Ostatně, zámky u těchto 

šatnových kójí ani nelze čipy technicky 
nahradit,“ vysvětlil ředitel Brabec.

Zase ty šatny…
Když už jsme u šaten, na sněmu padla 
stížnost, že nejsou svařené mříže u dveří, 
takže si lze rukou otevřít bez odemčení. 
Ředitel školy, na něhož jsem se jako 
styčný učitel sněmu obrátil s prosbou 
o vysvětlení, se okamžitě zamračil.

„Vždy na začátku školního roku a někdy 
také po vedlejších prázdninách jsou 
všechny kóje opravené a zabezpečené. 
Zmíněná poškození způsobují někteří 
žáci, kteří takto šatny ničí a ohrožují tak 
majetek svůj i ostatních. Navíc je každá 
taková oprava zátěží pro rozpočet školy. 
Takto vynaložené prostředky by mohly 
být využity mnohem účelněji,“ smutně 
konstatoval Zdeněk Brabec.

Pohyb na dvoře?
Nejzajímavější byla diskuse o ostatních ne-
dostatcích. Účastníci sněmu připomněli 
stálou nepřítomnost košů na toaletách. Taky 
si přáli, aby do učeben A109 a A204 byly in-
stalovány žaluzie kvůli lepší kvalitě projekce.

Dále poukázali na problém v rozvrhu – 

konkrétně při přechodu některých tříd 
z tělocvičny do sklepní učebny A001; „rozhico-
vané“ děti ve studené místnosti prý nezřídka 
musí sedět v bundách, aby neprostydly.

Největší rozruch pak sklidila poznámka 
o pohybu cizích osob na školním dvoře 
z parku. Mládež, většinou prý romského 
etnika, údajně nejednou kontaktovala 
žáky nižších ročníků. Pan ředitel ve své 
reakci doporučil zvýšenou pozornost 
a apeloval na rychlou reakci žáků.

„Když se v areálu školy objeví osoby, 
které sem nepatří, je potřeba tuto 
skutečnost ihned nahlásit zaměstnancům 
školy – učitelům, nebo provozním 
zaměstnancům. Ti okamžitě zjednají 
nápravu. Stejně tak je důležité, aby žáci 
neumožňovali neznámým osobám vstup 
do školy otevřením dveří. Opět je potřeba 
informovat dospělé, například vyučujícího 
na dohledu,“ zdůraznil pan ředitel. 

» Mgr. Marek Bradáč 
» Logo sněmu vytvořil David Menzl z 9. A

 PTÁTE SE

Jak bude v letošním školním roce 
probíhat přijímací řízení na střední 
školy? 
Uchazeči pro 1. kolo přijímacího řízení 
podávají  dvě přihlášky do 15. března 
2015. Do oborů s talentovou zkouškou pak 
přihlášku posílají do 30. listopadu 2014.

První  kolo přijímacího řízení  bude 
probíhat od 22. dubna do 30. dubna 2015. 
Do oborů s talentovou zkouškou  pak 
v měsíci lednu.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se 
budou konat) musí ředitelé středních 
škol  spolu s kritérii přijímacího řízení 
a s předpokládaným počtem přijímaných 
žáků zveřejnit do 21. ledna 2015. Obory 
pro vzdělávání s talentovou zkouškou 
do 30. října 2014.      »  Mgr. Irena Fuksová

RODIČE ČTOU DĚTEM
23. září navštívila třídu 2. B maminka spolu-
žáka Slávka Chovana. Představila dětem 
knížku Sísa Kyselá od Martiny Drijverové. 
Paní Chovanová tak odstartovala náš 
celoroční projekt „Rodiče čtou dětem“.

Po přečtení ukázky z knížky se děti zdárně 
vypořádaly s úkolem, který jim paní Cho-
vanová přichystala. Řešily ve dvojicích 
tajnou šifru. Za splnění  úkolu děti získaly 
body do třídní soutěže a sladkou odměnu.

S paní Chovanovou jsme se rozloučili 
písničkou a půjčili jsme si od ní druhý 
díl knížky, protože nás zajímaly další 
příběhy Sísy Kyselé. Budeme se těšit 
na návštěvu dalších rodičů (i prarodičů), 
kteří nám společně s dětmi představí je-
jich oblíbené knížky.  Hodně příjemných 
chvil s knížkou v ruce všem žákům přejí  
 „Piráti“ z 2. B a Mgr. Radka Koubová.
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ČTYŘI ZLATA Z BLÁTA, LOUŽÍ, 
LISTÍ A KAŠTANŮ
I letos se v Čermákových sadech konal 
přespolní závod Rakovnický vytrvalec. 
Počasí mu moc nepřálo; po 13. hodině 
se však umoudřilo aspoň natolik, že 
15. ročník závodu, který ve spolupráci 
s DDM pořádá 2. ZŠ, mohl začít.
Holky a kluci s čísly na prsou ovšem čelili 
opravdu těžkým podmínkám. K dobrému 
času se museli v parku u sokolovny pro-
pracovat přes bláto, louže, listí a kaštany. 
Úctu a poděkování si tedy zaslouží všech 
180 běžců z celého okresu. My se ovšem 
zaměřme na naše borce.

Absolutně nejlepší čas na hlavní trati 
zaběhl Jonáš Sýkora z 8. B. 1500 metrů 
dlouhý úsek pokořil za 5:23 min. To sice 
nebyl historický rekord, ale Jonáš byl toho 
dne prostě ze všech nejrychlejší :) Nebyl to 
ale jediný náš vítěz!

Kilometrový úsek v kategorii III (dívky 
2004-2003) nejlépe zvládla Andrea 
Chaloupková ze 4. A. Florian Ketman (3. A) 
pak vyhrál kategorii chlapců 2006-2005. 
V ní se mimochodem dařilo i Jáchymu 
Hanko ze 4. B (3. místo). A konečně, 

Kateřina Khunová (7. A) porazila všechny 
soupeřky ročníků 2002 – 2001. Třetí navíc 
doběhla Eliška Gregorová (6. B).

A další naše medaile? Mezi dívkami 
ročníku 2007 a mladší uspěla Gabri-
ela Uriková z 2. A (2. místo). V kategorii 
V (ročníky 2000 a 1999) byla stříbrná Aneta 
Chaloupková (8. A), bronzová pak Martina 
Palkosková (9. C). Výborně! Gratulace!

 » Mgr. Marek Bradáč
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Zapojili jsme se do projektu Happysnack

HURÁ, OVOCE! HURÁ, MLÉKO!
Konec nezdravým školním svačinám! 
Na  „Dvojce“ se jí zdravě! Připojili 
jsme se totiž k 480 českými středním 
a  základním školám v  projektu  
Happysnack.
Iniciativa, jejímž garantem je Poradenské 
centrum Výživa dětí, se snaží podporo-
vat zdravé stravování. A to hned dvěma 
dotačními projekty EU – projekty Ovoce 
a zelenina do škol a Mléko pro evropské 
školy.

Prvně jmenovaný cílí na žáky 1. stupně. 
Ti, jednou či dvakrát měsíčně, dostanou 
balíček ovoce či ovocné šťávy zdarma 
přímo od svých učitelek a učitelů. Mléčné 
výrobky s nízkým obsahem cukru jsou tu 
pak pro všechny. 

V jasně modrém automatu, který najdete 
v hlavní budově u šaten, si můžete koupit 
jedno mléko či mléčný výrobek denně 
za zvýhodněnou cenu.

Automat funguje na karty. Kartičku mu-
síte nejdřív aktivovat nabitím. Libovol-
nou částku buď pošlete na číslo účtu 
5015017799/5500 nebo formou SMS 
na číslo 90211. Z kreditu se vám strhne 
10 korun jako poplatek a pak už můžete 
vesele nakupovat.

Pozor, kartička je nepřenosná! Nemůžete si 
ji mezi sebou vyměňovat. Už jen kvůli na-
bitému kreditu, nebo jejímu číslu, které se 
používá při platbě jako variabilní symbol.

Další informace najdete na adrese  
www.happysnack.cz.     » Mgr. Marek Bradáč

Takhle zdravě mlsá 3. A. Foto Mgr. Šárka Štichauerová

PIŠQWORKY  
VYHRÁLA KATKA 
KELTNEROVÁ
Ve středu 15. října 2014 stála Mgr. Jitka 
Seemanová, Mgr.  Daniela Moravcová, 
Mgr.  Jana Kotlíková a  Mgr.  Jiří Kot-
lík před nelehkým úkolem. Učitelé 
matematiky na  2. stupni naší školy 
museli vybrat nejlepší „piškvorkáře“.
V letošním roce se totiž 2. ZŠ poprvé 
přihlásila do celorepublikové soutěže 
družstev Pišqworky, jíž pořádá občanské 
sdružení Student Cyber Games. Soutěž, 
kde rozhodují křížky a kolečka, je určena 
středoškolákům a žákům 8. a 9. tříd základ-
ních škol. 

Středeční školní kolo vybralo pětici, která 
naši školu na začátku listopadu bude 
reprezentovat na jednom z více než stovky 
oblastních turnajů. Konkurence byla tvrdá 
– 27 žáků turnaj rozehrálo ve skupinách 
systémem každý s každým. Závěr turnaje již 
proběhl klasickým vyřazovacím způsobem 
„kdo z koho“.

Nejlíp se dařilo Katce Keltnerové z 9. B, která 
po vyrovnaném boji ve finále porazila Terezu 
Řežábkovou z 9. A. Bronzová skončila Natálie 
Vašková z 9. A. Družstvo doplní ještě Vojta 
Pivoňka (8. A) a Jiří Makovský (9. A). Na pozici 
náhradníků je připraven Vilém Boušek (9. A) 
a Katka Nová (8. A).    » Mgr. Marek Bradáč

Vítězka školního kola v piškvorkách, Katka Keltnerová (vpravo), s kamarádkou 
Denisou Malechovou. (Foto Jiří Mgr. Kotlík)

PŘEKONÁNY TŘI 
REKORDY
Ve středu 24. září se na Sokolovně kon-
ala soutěž sprinterů Rakovnický sprint. 
Všichni malí i  velcí atleti se s  dráhou 
60m dlouhou poprali úžasně. Za  krás-
ného počasí s  drobným vánkem v  zá-
dech bylo k  vidění několik úžasných 
výkonů. Došlo i  na  překonání tří 
letitých rekordů.
V kategorii III. Chlapci (ročník narození 2003 
– 2004) se o něj postaral Marek Havel z 5. A. 
V kategorii V. (ročník narození 1999 – 2000) 
pak Kateřina Mastná z naší školy a Adam 
Mauer ze ZŠ Lužná (oba sprintery trenér-
sky vede náš učitel Petr Suk). Adam rekord 
překonal o neuvěřitelných 0,5 sekundy.

Za překonání rekordu v nejstarší kategorii 
rekordmani obdrželi špičkové závodní tretry. 
Závodu se zúčastnilo cca 250 závodníků. 
Všichni dostali drobnou sladkou odměnu 
a ti nejlepší medaili, diplom a drobné ceny.

Všem děkujeme a gratulujeme za úspěšnou 
reprezentaci, a to nejen školy.  » Mgr. Jiří Kotlík

SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ
V  úterý 9. září odstartuje v  Praze 
na  Letné v  rámci projektu Fotbal bez 
předsudků, aneb Staň se kapitánem!
V rámci projektu Sport bez předsudků 
se ve středu 10. září 44 našich žáků 2. - 5. 
ročníku zúčastnilo na fotbalovém hřišti u 3. 
ZŠ ukázky tréninku ragby a fotbalu. Pro děti 
byla připravena řada možností, jak si veselou 

a hravou formou vyzkoušet vlastní fotbalové 
dovednosti.

Celá zdařilá akce byla pro žáky přínosem. 
Rozšířila jejich povědomí a zkušenosti 
v oblasti fotbalu i rugby a zpestřila jim jejich 
sportovní aktivity, které provozují ve školní 
tělesné výchově.             » Mgr. Jiří Kotlík

Naši borci na Sportu bez předsudků. (Foto Čeněk Pecánek)



ENGLISH JOKES / připravil Mgr. Marek Bradáč

What is the longest word in the  
English language? 

„Smiles“. Because there is a mile be-
tween its first and last letters!

How do you count a herd of cattle? 

With a cowculator.

A: What do you call a deer with no 
eyes?

B: No idea. (No Eye Deer.)

Q: What travels around the world and 
stays in a corner?

A: A stamp.

Q: What is white when it's dirty and 
black when it's clean?

A: A blackboard.

What is orange and sounds like 
parrot?

A: A carrot.

Slovníček
English language = anglický jazyk
Between = mezi
Count = spočítat
Herd of cattle = stádo dobytka
Corner = roh
Stamp = poštovní známka
Carrot = mrkev

POEŽIJE
Poežije? Co je to za šílený název? 
V hlavách našich žáků se urodilo tolik 
básniček, že spolkly skoro celou stranu 
Dvojky! Poezie tedy evidentně není 
mrtvá, poezie žije - a proto POEŽIJE :) 

NEJLEPŠÍ ŠKOLA

Tahle škola je nejlepší, 
na světě neznám lepší.

Tahle škola je nej, 
tak vykřikuj hej!

Základka trvá jen chvíli, 
učení věnuj svou píli.

Aspoň chvíli věnuj učení, 
škola ti nebude připadat 
jako mučení.

Kristýna Burgetová, 8. C

KOLIK JE NA SVĚTĚ ŠKOL?!

Jsou jako sen, co křídla dává, 
jak matka, která na zápraží mává.

Mává, když dítě odchází z dětských let, 
a kouskem duše možná opouští tento svět.

Prostě jako já, 
když jsem přišla, 
a má duše byla tvá.

To ty, ta matka to byla, 
kdo ruku mou vzal, 
stará tajemství mi dal!

Zdá se mi to, nebo bdím? 
Jednou tě opustím a ve tvé duši bude stín.

A přeci děláš všechno jen proto, 
aby měl svět o dítě míň…

Kateřina Nosková, 9. A

BÁSNIČKY ŽÁKŮ 
7. A NA MOTIVY 
HRUBÍNOVÝCH 
POHÁDEK Z TISÍCE  
A JEDNÉ NOCI

Sám veliký král 
Šahrazád si zavolal. 
Řekl: „Tak vyprávěj radši, 
nebo budeš o hlavu kratší.“ 
Šahrazád ho poslechla, 
vyprávěla mu, co zaslechla.

Ráno se v paláci divili, 
že Šahrazád nepopravili. 
Král si ji znovu zavolal  
a řekl: „Tak vyprávěj dál.“

Tomáš Branšovský, 7. A

Příběhy tisíce a jedné noci 
se vyprávěly jenom v noci.
Šahrazád je vymýšlela, 
potom králi vyprávěla.

Každá se mu líbila.

Když uběhla tisíc a jedna noc, 
král prohlásil: „Už je toho dost.“

Za ženu si ji vzal 
a šťasten byl náš král!

Barbora Milfajtová, 7. A

Šahrazád pohádky vyprávěla 
a krále jimi velmi zaujala.

Král se do ní zamiloval  
a hned si ji za ženu vzal.

Žili spolu šťastně až do smrti, 
Ostatní dívky už nebyly oběti. 

Káťa Khunová, 7. A

Aladin si princeznu vzal, 
krásný palác jí k tomu dal.

Princezna však nevěděla, 
starou lampu vyměnila.

Aladin ji získal zpět, 
do studny ji hodil hned.

Kouzelníka zavřeli, 
všichni se pak shledali.

Aneta Štíbrová, 7. A

Měsíček vstával tisíckrát 
a ještě jednou k tomu,

příběhy vyprávěla Šahrazád 
králi za zvuku půlnočních zvonů.

Za temné chladné noci 
slyšel příběhy o kouzelné moci.

Když vyšel stříbrný měsíc, 
slyšel příběhů jeden a tisíc.

Eliška Svobodová, 7. A

SLUNCE – STROM – 
MUŠKA? BÁSEŇ!
V rámci skupinové práce dostali žáci 5. A  
tři slova (slunce, strom a muška) a vymýšleli 
básně. Dvojka přetiskuje dvě z nich.

PODZIM

Kolem stromu krouží muška.  
Co si muška asi šušká? 

„Proč jen slunce nezáří,  
že by už bylo září?“ 

Nebe se náhle zatáhlo.  
To podzimní počasí  
bude zase divadlo. 

B. Polcarová, K. Knejpová,  
J. Grulichová 

POČASÍ 

Slunce pálí,  
je to fuška,  
kouká na něj malá muška. 

Moucha stromu nahlásí,  
že je dobré počasí. 

Muška hledá chládek  
na dlouhý spánek.

K. Roubalová, D. Pochmanová,  
T. Schmalzová
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NECHCEŠ ANGLICKOU KNÍŽKU?
V naší škole není jen knihovna s českými knížkami, ale taky malá anglická knihovnička. 
Máš tedy šanci si půjčit a přečíst knížku psanou v angličtině. A kde tu knihovničku najdeš?

V kabinetu A102, což je hned vedle ředitelny. Knížky má u sebe paní učitelka Šárka 
Dvořáková, která se s tebou ráda domluví na půjčení a vrácení kterékoli z následujících 
knížek. Půjčit si můžeš i anglické časopisy Hello, Bridge a Friendship.   »  Mgr. Marek Bradáč

Do školních novin lze přispět  
i doslova „ručně“. Žák(yně)  
loňské 5. C paní učitelky  
Štichauerové takhle 
 vzpomíná na školní výlet.
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