
 
 
P ů j d e m  s p o l u  d o  B e t l é m a …  

Školní kapela po roční nedobrovolné pauze vyjela na soustředění do hotelu 
Formule v Děčíně, během kterého se z něžných dívek staly rebelky v 
černém a ze slušných hochů zase černí rockeři.  

Na vše dohlíželi věčně mladí dospěláci- drsné duo pana ředitele a pana 
učitele Buriana. Samozřejmě se neobešli bez asistence našich učitelek paní 
Kolářové a Fibichové. Dokonce za námi zavítaly skutečné STARS- Filip a 

Dřepkins!  
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Dívat se, poslouchat a mrznout
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VÍŠ, ŽE 
Slovo “Dřepkins” je z 

kultovního filmu 
Sněženky a machři?

1
VÍŠ, ŽE  

lyže byly využívány už v 
době kamenné k lovu?

2
VÍŠ, ŽE 

Nejstrmější sjezdovka 
se nazývá “Harakiri” a 
najdeš ji v Rakousku? 
Sklon měří 78 stupňů! 

3
VÍŠ, ŽE 

Ital Simone Origone 
sjel sjezdovku rychlostí 

250 Km/h? 😱
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Klárka Antoňová

9. ledna se před naší školou sešli všichni lyžaři a běžkaři ze 7. a 8. 
ročníků a vyrazili na lyžák do Špindlerova Mlýna. Všichni  jsme byli 
moc natěšení – týden bez školy – huráááá! Cesta autobusem byla 
dlouhá,  ale  nám utíkala jako voda, nálada byla skvělá – počet 
zvracejících - nula! Najednou se všichni podívali z   okna 
a  uviděli  zasněženou  krajinu jako z   pohádky. Vystoupili jsme, 
zavazadla nám odvezla rolba a nás čekal náročný pěší výstup k  
chalupě. Cestu jsme si ale užívali a bláznili ve sněhu jako malí.  



Lyžovalo se nám nádherně, všichni jsme si to užívali. Na lyžích jsme byli všichni v pohodě, ale jak 
došlo na běžky… Padali jsme úplně všichni, to na tom byla ta největší legrace. Každou chvíli se 
někdo válel ve sněhu a málem jsme u toho zmrzli.   
Záznam  rozhovoru s  paní učitelkou Karolínou Čermákovou,  která na lyžáku dostala 
přezdívku Karlos Čermákos.   
Klárka: „ Jaký máte názor na žáky, jak běžkují?“   
Karlos Čermákos  : „ Já si myslím, že se už výrazně zlepšili,  jelikož to  tady hodně  trénovali a já 
doufám, že to bude jen lepší a lepší.“   
Karlos Čermákos  :„ A jaký názor máte na váš lyžařský tým?“   
Klárka: „ No, jde to, ale dře to a bolí to!“   
Sportování do roztrhání těla bylo vždy doplněné výživným kulturním programem – soutěžemi a 
diskotékami, kde někteří svým tanečním uměním i překvapili!  
Ráda  bych chtěla za všechny účastníky lyžáku poděkovat Míšovi Béďovi,  Paníčelce,  doktoru 
z hor, Pepemu Hammerlemu, Karlosovi Čermákovi, Šéfisovi a panu hospodskému,  že se o nás 
tak pěkně starali, my jsme si to užili a získali NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY.  
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Tři králové ze školy 
  

    

    

    

Joe  Vázlerů
Autor článku

Byl krásný klidný den a každý se už 
připravoval na Tři krále, ale já nemám pouze 
nudné vyprávění o Třech králích, mám 
vyprávění  o Třech králích naší školy. Prvním 
králem je pan učitel Burian. Měl jsem ho 
minulý rok a on vám nepřinese dary, přinese si 
sám teplý čaj a vypráví o všech možných 
broucích okolo. Druhým králem je pan učitel 
Pícha.  Ten vám přinese svůj úsměv a své svaly, 
kterými se může chlubit, s ním se nudit 
nebudete. A nakonec pan učitel Hammerle. 
Ten, když přijde suplovat matematiku, přinese 
hmotný materiál – papíry. Řekne vám, jak 
vyrobit různé geometrické obrazce a výherce 
pak dostane jedničku za nejhezčí útvar. To jsou 
naši Tři králové školy.

Bylo jednou jedno městečko. Stálo  na východě a jmenovalo 
se Trombolín. Trombolín bylo maličké městečko, kde lidé používali 
jenom telefony. Nikdy spolu nemluvili, vůbec nikdo nemluvil  a 
neřekl  ani jediné slovíčko.  Učitelé nemluvili, děti mezi sebou 
nemluvily, maminky, tatínci, babičky ani dědečkové nemluvili. Všichni 
si psali přes telefon. Kdo neměl Instagram, ten byl  loser, kdo neměl 
Tik Tok, ten jako by nežil. Celý život  byly sociální sítě, virtuální 
realita.  Jednou o Vánocích  ale  někdo promluvil.  Ve městě žily 
slečny, které se jmenovaly Kašpara, Melichara a Baltazara. Dne 6.1. 
se Kašpara rozhodla něco s  tím mlčením udělat. Večer se modlila o 
radu andělům. Když se pomodlila, sedla si na postel a čekala. Zjevil 
se jí anděl.  ,,Žádáš si o radu? Dnes přesně o půlnoci proletí nad 
městem kometa.“ Kašparu napadl osvícený nápad. Přišla na náměstí 
s e s v ým i  k a m a r á d k a m i  a s p o l u s e p o s t a v i l y p ř e d 
zraky lidí. Pomyslely si V   ŽENÁCH JE SÍLA! Kašpara po chvilce, kdy 
měla už pozornost, ukázala na nebe. Nad lidmi prolétla nádherná, 
b l y š t i v á a o k o u z l u j í c í k o m e t a . V š i c h n i 
občané  zvola l i  naráz:  , ,Páni ! “ . Toto první spo lečné 
slovo  prolomilo  mnohaleté mlčení.  Poté lidé zjistili, že mluvení 
je  zajímavější  než nějaké  hloupé  sociální sítě. Uvědomili si, že 
příroda a lidé  jsou mnohem krásnější. Proto Kašpara, Melichara a 
Baltazara, tři královny, dne 6. ledna rozdávají dary na památku dne, 
kdy v   městečku Trombolíně spolu začali opět mluvit. 

Káťa Kučerová
Autor článku
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My tři králové jdeme k vám 
Štěstí, zdraví vinšujem vám…

Kdybyste se našich prvostupňáků zeptali, koho 
mají ve škole nejraději, jistě by většina z nich 
odpověděla, že přece Drahušku- velitelku školní 
družiny, která se svým skvělým týmem baví děti 
po vyučování. Letos 6. ledna si děti zahrály na Tři 
krále - nacvičily koledu, kterou zpívaly celé škole a 
popřály nám všem skvělý rok 2022. Tak snad 
bude, když jsme ho takto královsky přivítali! 

Bára Šťastná 

Autor článku
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Kdo si plave, nezlobí 

Naši prckové neplavou v učení, ale 
každý týden jim “narostou blány” 
během plaveckého výcviku v děčínském 
bazénu. Za dozoru dospěláků trénují 
prsa i kraul ( i zvedačky? :) a jde jim to 
výborně! Ve zdravém těle, zdravý duch! 

Plavu si ani nevím jak…

💥 IT bomba💣   

Pokloň se velkému Ajťákovi

Předvánoční bomba z IT světa! V 
listopadu proběhla počítačová soutěž, 
ve které to skoro všem nandal Pepča 
Frýdl A.K.A. 🆓 D.L. Mezi několika tisíci 
účastníky (legenda říká, že se nedali ani 
spočítat) skončil v top 10, a kdyby si 
nemusel zrovna odskočit na toaletu, tak 
by to jistě všem natřel. I tak postoupil 
do dalších bojů, takže držíme palce a 
posíláme gratulace velkýmu Ajtý 
mástrovi
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