
ČAPROŠ 4/2018   ČAPROŠ 4/2018 

    

ČAPROŠ 

4/2018 

 

 

 

 

 

 



ČAPROŠ 4/2018   ČAPROŠ 4/2018 

    

 

NA ČASOPISE PRACOVALI 

 

Vanesa Chytilová, Tereza Janečková, Kateřina 

Strommerová, žákyně a žáci 9. třídy 

 

 

  

…A JE TADY LÉTO….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…CO VÁS PŘI ČTENÍ ČEKÁ… 

 

 POCITY ŠESŤÁKŮ  

 

 LETNÍ OSVĚŽENÍ 

 

 DEVÁŤÁCKÉ ÚVAHY NAD ŠKOLOU 

 

 ŠKOLNÍ AKCE 
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Jak jste 

prožili první 

rok na druhé 

stupni? 

ZEPTALI JSME SE NAŠICH 

ŠESŤÁKŮ: 

 
 

 

  je to lepší než na dolní škole 

 

  Korytňanům se líbí obědy  

 

  je to lepší, než jsme čekali 

 

  jsou tu hodné učitelky 

 
 
 
 
 

              ☹ samé testy 

 

☹ utrpení 

 

☹ některé přísné učitelky 

 
 
 

 CO MI DALA A VZALA 

ŠKOLA… 

       ….aneb deváťáci se zamýšlejí… 

 Pamatuji si třeba na nezapomenutelné věci, jako je 

shozená tabule a podobné… 

 

 Škola mi dala také plány do budoucna, a hlavně 

možnost plánovat si je sama.  

 Psát každý den alespoň jeden test pro nás nebylo 

z dolního stupně vůbec zvykem. Časem jsme si ale všichni 
zvykli a našli způsob, jak se co nejlíp a nejrychleji naučit na 
všechny testy. 

 Díky škole jsem poznala pár skvělých lidí, které bych 
bez školy nejspíš neměla šanci poznat. 

 Když teď nad tím přemýšlím, škola jako taková nebyla 
zas tak špatná. 

 Vzala mi spoustu volného času učením se něčeho, co 

nebudu potřebovat. Občas se mi zdálo, že mi chce vzít i 

své názory.  
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 Škola mi dala základní vědomosti a vzala mi spoustu 

času, ale to mi nevadí, protože bych se jinak nic nenaučil. 
 

 Škola mi vzala volný čas, ale očekávám, že střední škola 

mi vezme ještě víc. 

 Škola mi vzala hodně spánku, vždy jsem nevyspalý, i 

když chodím spát kolem desáté. 

 Dalo by se to shrnout, že škola má svá pozitiva i 

negativa a že bych se bez ní asi neobešel. 

 Hodně mě naučila o lidech, nesmíme každému 

důvěřovat, nesmíme si každého pustit do svých citů a 

nesmíme nikomu dovolit, aby vám kazil vaše štěstí, lásku a 

naději šťastného života. 

 Naše škola je možná drsnější než některé v okolí, ale 

skvěle nás připraví na střední. Z jiných škol nadávají, jak 
píšou moc testů: „My píšeme i tři testy za týden“. Chudáčci 

 Mně bude moc lidí z naší třídy chybět.  

 Dala mi poznání, že spát se dá i v sedě a člověk, který 

se snaží zachránit si známky, se toho naučí mnohem víc 
než normálně. 

 

 

 Těchto devět let jsem prožil bez větších problému a na 

své vzdělání ze základní školy jsem pyšný 

 Škola mi dala vědomosti, zkušenosti do života, spoustu 

přátel a zážitků. 

 Třeba si někdy ještě na základku vzpomenu a budu mít 

dojem, že tu bylo i dobře. 

 Vím, že přístup žáků někdy taky není zrovna nejlepší, 

ale hodně by se to zlepšilo, kdyby se občas učitelé snažili 
nás pochopit a neříkali, že je to jenom proto, že jsme drzí, 
líní … 

 V dnešní době se bohužel bez školy neobejdeme, 

protože lovit zvířata a přežít v divočině neumíme.  

 Kdyby škola neexistovala, uměli by to všichni a lidstvo 

by bylo mnohem spokojenější. 

 Škola mi dala hodně vědomostí, přátel a zážitků 

 Abych se přiznal, nemůžu přijít na to, co mi škola vzala. 

Možná hodiny, které bych mohl strávit jinak. Co bych dělal 

bez schopnosti číst a psát? Žádný počítač, žádný mobil….  
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 Jsem rád, že mi škola vzala tolik času, protože díky 
škole umím to, co umím.  

 

 Jsem rád, že jsem zrovna v této škole, protože si 
myslím, že tu jsou velmi dobří učitelé 

 Na tuhle školu mně určitě zůstává hodně krásných 

vzpomínek a bude mi to tu chybět. Ale tak něco starého 

končí a něco nového začíná 

 Škola nám sice vezme část mládí, ale je k životu 

potřebná. Podle toho bychom se k učitelům měli chovat. 

 Je mi jasné, že většina nemá ráda školu, ale měli 

bychom všechny učitele respektovat, protože to s námi 

zvládají.. 

 Když se nad tím tak zamyslím, tak mi škola dala fakt 

hodně. Nejvíce si budu pamatovat kopu srandy. Každý si 

může vybavit, jak jsme se spolu se třídou popadali za 

břicha a ne jen jednou.. 

 

 TAKŽE NEZBÝVÁ NEŽ PODĚKOVAT: „DÍKY ZA TO, CO 

UMÍME, DÍKY ZA VAŠE NERVY A DÍKY ZA VAŠI 

TRPĚLIVOST!!! 

 

  

 

 

POJĎTE SI ČÍST 

  Elenin svět jsou koně. A 

jezdecký dvůr rodičů je její život. 

S největší láskou se stará o 

svého koně Fritziho, který byl 

jako hříbě těžce zraněný a 

rodiče se vzdali naděje na jeho 

úplné uzdravení a dráhu 

parkurového koně. Elena spolu s 

kamarádkou Melike a s Timem 

však koně začnou potají v lese trénovat. V Timově 

přítomnosti se Eleně vždycky rozbuší srdce – a přitom je to 

zrovna jediný kluk, se kterým má přísně zakázáno se 

stýkat. Protože mezi jejich rodinami vládne už mnoho let 

nesmiřitelné nepřátelství. Oba se proto společně 

pokoušejí vypátrat důvod takové nenávisti a přijdou na 

stopu temného tajemství…  



ČAPROŠ 4/2018   ČAPROŠ 4/2018 

    

 
LETNÍ OSVĚŽENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁTOVÝ SIRUP 

Ingredience na jednu dávku (cca 10 lodyh máty): 

- 2,5 skleničky cukru krystalu 

- 1,5 skleničky vody 

- 10 lodyh máty (peprné) 

Postup : Vodu s 1,5 skleničkou cukru 

dáme vařit. Jakmile vře, přidáme 

nadrobno nasekané mátové lístky 

(můžeme i se stonky) a vaříme 5 minut. 

Poté odstavíme a necháme odležet (nejlépe do druhého dne). Pak 

mátu vycedíme a přidáme zbylý cukr (tedy 1 skleničku) a 

necháme jemně 5 minut probublávat. Poté plníme skleničky, 

které jsme si připravili. Vyjde to asi na 2-3 skleničky. 

Nezapomeňme skleničky po naplnění otočit dnem vzhůru. Sirup 

se může podávat buď naředěný nebo použít na přípravu mochita.  

Příjemné osvěžení!!! 

 

 

AKCE  
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ŠKOLY V OBRAZECH 

DĚTSKÝ DEN 

BRANNÝ ZÁVOD 

OLYMPIJSKÝ 

VÍCEBOJ 

ZDRAVÁ PĚTKA 

ŠKOLNÍ 

VÝLETY 

ŠPENÁT ZE ŠKOLNÍ ZAHRÁDKY 

 

 

PLAVECKÉ 

ZÁVODY 

POHÁR ROZHLASU 

  

SEIFEROS 

 

 

EXKURZE ADRIA GOLD 

 

 

                      DŮM SNŮ 

 

T-

MOBILE BĚH 

               

          Z POHÁDKY DO 

                    POHÁDKY  

       

 

            VÍCE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY 

                                http://www.zsnivnice.cz 
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POLONÉZA ŽÁKŮ 9. TŘÍDY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ 

PRÁZDNINY    

 

 

  


