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Jmenuji se Jakub Herzog a jsem velmi rád, že jsem v časopisu
SCHOOL TIMES.
Je mi 10 let a chodím do 5. třídy. V časopise mám na starosti
křížovky, kvízy aj… Ve volném času hraji Fortnite a
MINECRAFT, druhým rokem se učím hrát na kytaru.
Očekávám, že časopis bude mít hodně čtenářů a doufám, že se
něco nového naučím.

Jmenuji se Natálie Erdingerová. Chodím do 7. Třídy a je mi 12
let. Moje zájmy jsou hra na kytaru, zpěv a nově i volejbal.
Doufám, že se Vám budou moje články líbit.
Ze začátku neočekávám žádné zázraky, ale doufám, že se
najde alespoň pár lidí, kteří budou tento časopis číst a bude se
jim i líbit. Myslím si, že jsme celkem fajn skupina, a že bychom
mohli naše čtenáře zaujmout.

Jmenuji se František Ignác Paleta, je mi 10 let a chodím do 5.A.
Hraju basketbal, zpívám ve sboru, mám rád míčové hry a chodím
do redakce školního časopisu School Times. Do redakce jsem se
přihlásil, protože rád píšu a jsou tam moji přátelé.

Jmenuji se Katka Straková a je mi 11 let. Mám ráda Harryho
Pottera, Marvel. Chodím na gymnastiku a strašně ráda
pomáhám ve třídě paní učitelce Vajnerové.
To že jsem se stala členkou redakce mě moc těší. Můj úkol je
připravovat do časopisu komiksy. Doufám, že se díky tomu
naučím lépe malovat, protože komiksy miluju.
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Manželství je velká událost… co to vše obnáší a jak nejlépe tuto záležitost
vštípit do hlavy žákům se všemi náležitostmi než zkouškou na vlastní kůži.
Nevěsta Kačka Veselá a ženich
Jan Drbohlav se vzali „na oko“
dne 15.11.2019 v učebně č.52
při hodině občanské výchovy.
Žáci si hodinu náležitě užili, jistě si ji budou pamatovat ještě hodně dlouho 
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Anetka Šmídová a ženich Jan Dobrý se vzali „na oko“ dne 7.11.2019 v učebně
č.52 při hodině občanské výchovy. Poněkud hlučnější, ale krásná svatba 
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Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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Ve středu 23. října se vybraní jedinci z druhého stupně vydali na běžecký závod s dlouholetou
tradicí. Konal se totiž 23. ročník přespolního
běhu.
Závodu se účastnili zástupci z celkem osmnácti
škol. Konkurence tedy byla obrovská.
V závodu mladších žákyň ani mladších žáků jsme
bohužel nezaznamenali žádný větší úspěch.
V kategorii starších žákyň jsme měli pouze jedno
želízko v ohni, a to zkušenou pětibojařku Anežku
Abrahámovou. Po skvělém začátku, kdy se držela
na druhém místě, se nakonec propadla na místo
osmé. I tak se ale jedná o výborný výsledek.
Překvapením se však stali

starší žáci. Naši borci Šmíd, Florián a Nový se vydali na trať a

Nový (ve stylové kšiltovce) se okamžitě po startu probojoval na první místo! Čekali jsme
s napětím, zda nám vybojuje i medaili pro naši školu.
Bohužel, během dlouhého běhu Nový ztratil nejen
náskok, ale i čepici. I tak ale doběhl na výborném
pátém místě.
Další úspěch zaznamenal Florián. Ze začátku, kdy
se držel téměř na samotném chvostu, nic
nenaznačovalo tomu, že by ve finále mohl skončit na
skvělém osmém místě!
Ani Šmíd ale nezklamal, umístil se v první třetině
tabulky.
Z výkonů našich borců jsme měli pochopitelně radost.
Jaké ale bylo naše překvapení, když při vyhlašování
nejlepšího školního týmu v kategorii starších žáků
zaznělo:

„Na 1. místě ZŠ KOMÁROV!“

Opravdu

nečekané, vzhledem k absenci medaile. Výhrou pro tým se
stal dort medovník. Společně jsme si ho po příjezdu do školy snědli, na
naše hrdiny spravedlivě připadly největší kusy.

A nakonec se našla i ztracená čepice  .
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Michaela Dřevínková

Ve čtvrtek 5. prosince jsme měli ve škole zajímavou návštěvu.
Postavy to byly vskutku nadpřirozené. Strach a obavy se sířily velmi rychle.

Pár hříšníků školy dokonce skončilo v čertovském pytli,
u prvňáčků ale žádní takoví hříšníci nebyli.
Na ty zlobivější učitele čekalo čertovské pomazání.
Děti nakonec zazpívaly písničky a obdržely za to laskominy.

Mgr. Vladimíra Palková
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Krampusáci, čerti, nebo třeba monstra. Tak se říká lidem
v strašidelných maskách čertů. Tato akce se konala v Hořovicích na fotbalovém
hřišti v sobotu 7. 12. 2019. Akce měla začínat od čtyř a končit v osm. Setkalo se
tam spousta kamarádů a spolužáků ze školy.
Když jsme tam přišli, byla fronta skoro na hodinu a většina lidí (včetně nás)
šla čekat do haly a koukat se na hokej. Fronta byla dlouhatánská a byla pouze
jedna kasa na prodávání lístků. Všichni se ale těšili na čerty z Tábora, tak to
nějak přežili a zkoušeli tipovat, co všechno uvidí, malé děti hrály na babu a
dospělí si povídali o úplně jiných věcech než děti.
Asi v pět hodin vyběhli čerti ze šaten spolu s andělem, co rozdával
bonbóny a s lidmi, co dělali různé triky s ohněm.
Nejdříve čerti dělali jen ,,bllll“ nebo,,uááá,“ ale pak začali brát děti za zábrany a
dávali je do klece…

VÁŽNĚ? Nechci nikoho kritizovat, ale rodiče některých dětí se tomu
dokonce smáli a dítě může koktat do konce života. Nejhorší na tom bylo, že čerti
brali děti ve věku třeba devíti let i míň a dávali je do klece.

Už to bylo hrozné! Ale nejhorší bylo, že na vystrašené děti schované
u stánku s jídlem, jeden z nich tam naběhl a jedno z dětí odnesl. Pak se ten čert
s dětmi fotil, ale děti byly úplně vyřízené.
Ještě za řeč stojí organizace. Neříkám, že bych sehnal lidi z Tábora a pronajmul
na večer hřiště, ale dalo se to udělat lépe. Děti se bály, brečely, naříkaly. Když
byste se podívali na nějaké ukázky na Youtube, pořadatelé tam zabraňovali
čertům děti odnést (na rozdíl od některých rodičů…), tady to ale tak nebylo.
Na sociálních sítích jako třeba Facebook, lidé psali upřímné názory a postřehy
ohledně organizace, ale často kritiku a to někdy i bez slušných slov.
Sice si cením těchto akcí a byl bych rád, kdyby tady něco takového ještě někdy
bylo. Organizátoři to ale mohli udělat o něco lépe.

Krampusáci přemýšlejte,
jestli je nutné brát do klece malé děti.

Rodiče zapřemýšlejte, zda je
dobré brát na takovou akci malé děti.
František Ignác Paleta, 5.A
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Vážení čtenáři, rok utekl jako voda a
nadešel čas Vánoc. Rozsvícení vánočního
stromečku a adventní trhy vnesly sváteční a pokojnou náladu do našich dnů, čas
klidu, pokoje, milých setkání, horkého čaje či svařeného vína, vánočních
koncertů.
Letošní rok si naši žáci připravili hned dvě vystoupení. Jako první se
představil flétnový soubor při školní družině pod taktovkou paní
vychovatelky Pavlíny Jánské, který zahrál pásmo tradičních i moderních koled.
Tentokrát byl doplněn o žáky ze školní družiny, kteří pod vedením paní
vychovatelky

Markéty

Kopečné

přednesli

několik

vánočních

básní.

Následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod mým vedením. Jsem
velice ráda, že letošní rok se naše řady rozrostly i o dva chlapce – Jakuba
Herzoga a Františka Ignáce Paletu. Nastudovali jsme několik moderních koled
a velice nás potěšilo, že píseň s názvem ,,Vánoční“ si diváci zpívali s námi.
S tímto programem jsme vystoupili i v DPS Komárov a musím říct, že to
bylo opět velice milé a srdečné setkání oceněné nejen upřímným potleskem, ale
také nádhernou autorskou recitací básní paní Ing. Ivany Látalové. Naše děti své
,,vánoční turné“ zakončily vystoupením pro své spolužáky z prvního stupně. Do
vánoční
poklidné
atmosféry
koncertu
vnesly
obrovskou
energii

roztleskávačky

se svojí dynamickou taneční show nastudovanou pod
vedením paní učitelky Mgr. Simony Vlčkové.
Mgr. Eva Pelánová
Už teď se těšíme na další setkání.
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Ing., Mgr. Světlana Belšánová

Výherci získávají
drobnou odměnu!

Kuba Herzog, 5.B
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NEJLEPŠÍ HLÁŠKY A VTIPY
Adam: Víte proč je policejní stanice kulatá?
Róza: Ne
Adam: Aby nikdo nemohl číhat za rohem!
Přijde zajíček do obchodu a povídá, že by chtěl mrkvovou
zmrzlinu. Prodavači na to že ne.
Zajíček přijde druhý den a ptá se na to zase. Tak
prodavači na to, že jí stále nemají a zajíček odejde.
Dva prodavači si po zavření obchodu říkají, že pokud ji
tak chce, tak ji udělají.
Zajíček přijde zase a povídá: ,,Tak už máte tu zmrzlinu?“
A prodavači na to: ,,Si piš, že máme!“
,,No tak jsem vám chtěl jenom říct, že je nechutná a aby
jste jí už neprodávali“

Je zrcadlo, které když zalžete, tak vás vcucne.
Přijde bruneta a povídá: ,,Myslím si že jsem
nejkrásnější na světě.“ Zrcadlo jí vcucne.
Přijde černovláska a povídá: ,,Myslím si, že mám
nejčernější vlasy na světě.“ Zrcadlo jí vcucne.
Přijde blondýna a začne větu: ,,Myslím si…“ Zrcadlo jí
vcucne.
Tento vtip nemá nikoho urazit a jde jenom o legraci.

Šimon: No táák. Já potřebuju jet rychleji autobusáku!
Franta: Nač takovej spěch?
Šimon: Já chci stihnout si zakopat a tenhle pán má rychlost jako moje babička!

František Ignác Paleta, 5.A
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Katka Straková, 6.B
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Dne 8. 11. 2019 proběhl v ZŠ Komárov

Žáci druhého stupně si připravili ve spolupráci se svými třídními učiteli aktivity týkající se
konkrétních států Evropy pro celý druhý stupeň. V loňském roce jsme se domluvili na 4
tématech, která by se opakovala každé 4 roky. Minulý rok jsme měli téma “geografie” a v
letošním roce jsme si vybrali

“jídlo, tradice a svátky”.

Protože tento rok byl o jídle, těšili jsme se na jeho průběh snad ještě více než v loňském
roce. Států bylo opět osm. Děti si vybraly: Dánsko, Itálii, Velkou Británii, Francii,
Německo,
Maďarsko,
Španělsko
a
Ukrajinu.
Všechny třídy si připravily mnoho zajímavých aktivit a dovedností. Od různých kvízů,
hádanek, přes pexesa, skládání slov až po tanec či jiné soutěže, kde se děti zapojily doslova
celým svým tělem. Všichni jsme si užili mnoho legrace a zábavy. Stejně jako v loňském roce
jsme se domluvili, že necháme žáky hlasovat pro nejlepší stát, i když vybrat ten nejlepší,
bylo velmi těžké a řekla bych, že téměř nemožné, neboť všichni pracovali s velkým
zapálením a nadšením.
Výsledky:

1. místo Francie s 217 hlasy, kterou vedla paní učitelka Jindrová s třídou 8.B
2. místo Maďarsko se 180 hlasy pod vedením pana učitele Borovského a jeho třídy 9.B
3. místo Itálie se 132 hlasy pod vedením paní učitelky Vajnerové a její třídy 6.A.
Myslím, že se “Den jazyků” opět vydařil. Dětem se aktivity líbily a dozvěděly se
mnoho zajímavých informací o všech osmi státech. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem žákům z druhého stupně, kteří se na projektovém dni podíleli. A samozřejmě nemohu
zapomenout na třídní učitele, kterým patří velký “DÍK”, a bez kterých by tento den nemohl
vůbec proběhnout. Díky nadšení a iniciativě všech zúčastněných se akce vydařila. Věřím, že
v tomto duchu bude probíhat i v následujícím roce.
Mgr. Barbora Rusková
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Lukáše Pavláska
CHŘIPAJZNA

SAMÝ PĚTKY

Já se na to vykvajznu
zas jsem chytil chřipajznu
chytil jsem ji za nohu
zbavit se jí nemohu

Dostal jsem na vízo samý pětky
A nekecám, mám na to svědky
Dosvědčí mi to můj táta
Co mi za ně nařezal
Dosvědčí to i náš třídní
Co mi tam ty pětky dal

Leží se mnou v posteli
říká ty můj příteli
teď se dobře pobavíš
týden se mě nezbavíš

Jsem nejslavnější žák mé školy
A vůbec škol po okolí
Propadlíci závidí
To se jen tak nevidí

Ty to jistě oceníš
teď budeš mít pocení
teď budeš mít horečku
ty můj malý holečku

Musel jsem se hodně snažit
Vízo čtyřkou nepokazit
Práce to je velmi těžká
Však na konci krásná pětka

Bude v krku bolení
smrkání a bulení
já se na to vykvajznu
zas jsem chytil chřipajznu
20

Jak se pětky vyjímají
Jak se k sobě pěkně mají
Jak jsou vzorně seřazené
Však jsou moje – zasloužené
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Fanda Vokoun 5.A
Karel Petříček 5.A
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pana OTAZNÍKA
Dobrý den. Jsem sice Franta, ale odteď mi říkejte Pan Otazník.
(Zní to trochu trapně, ale to snad nevadí…)
Můžete mi psát otázky z vašeho života a já se vám na ně pokusím
odpovědět. Bude to tedy vypadat nějak takhle:
Dobrý den, pane Otazníku.
Moje kamarádka Kačka se přidala k partě kluků. Těm klukům je ale
okolo šestnácti, kouří a pijí alkohol.
Kačce je ale teprve čtrnáct. Říkala mi, že kouřit je super, pít pivo
taky a že se s kluky náramně baví.
Nemůžu jí to rozmluvit a mám o ní starost. Pomůžeš mi s tím?
Děkuju, Anetka
Ahoj Anet.
Pokud máš o ní starost, zkus se svěřit rodičům Kačky. Ti by jí to měli
ihned zakázat a ty uděláš dobrý skutek…
Svoje dotazy můžete vhazovat do schránky PORADNY zcela
anonymně nebo pod vymyšlenou přezdívkou.
František Ignác Paleta, 5.A
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