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Tak jsme tu v  NOVÉM roce s NOVÝM číslem našeho NOVÉHO časopisu .

Taky máte pocit, že je toho NOVÉHO moc najednou? Možná ano, možná ne…

Pravda, časopis zase až tak úplně nový není, jedno číslo už má za sebou, ale
pořád je to miminko, které musíme ještě spoustu věcí naučit, aby mohlo žít vlastní m
plnohodnotným životem. Zatím jen prokázalo, že má právo na život, ale musí se
s ním ještě pořádně poprat, aby to byl život úspěšný a dlouhý. Podle Vašich o hlasů
se Vám první číslo Vševědy celkem líbilo, ale jsme si jistí, že jako u každé novinky, je
na něm určitě co zlepšovat. Tak když už tu máme ten nový rok, pojďme to zkusit taky
NOVĚ.

Po prvním čísle už máme nějaké zkušenosti: víme, že stránek bylo moc,
chyběl Vám podrobný obsah (i když odkazy na nejdůležitější články  byly na titulní
stránce) a asi by se našlo i pár dalších drobností, které by se mohly udělat jinak. Tak
pojďme do toho společně! Chceme dál mapovat život ve škole, naše společné
úspěchy, ale třeba i to, co se úplně nepodařilo. Chceme znát Vaše názory a chceme,
abyste se měli kde podělit s ostatními o svoje zážitky ze všech školních i
mimoškolních akcí. Vševěda je tu pro Vás, ale aby mohl být pro Vás , musí být o Vás
a od Vás. Vy, naši čtenáři, jste pro nás to nejcennější a bude nás těšit, když časopis
bude přinášet Vám všem nejen potřebné informace, ale i zábavu a možná i trochu
toho poučení.  Máme pár nápadů, co by se na stránkách Vševědy  mohlo objevit,
ale potřebujeme Vás, kteří něco umíte a máte chuť něco dělat. Co třeba nafotit nebo
nakreslit nějaký příběh? Neskrývá se mezi Vámi třeba nová Magdaléna Dobromila
Rettigová (či Dobromil). Na stránkách Vševědy o sobě můžete dát vědět a věřte, že
zajímavé recepty si každý rád přečte a vyzkouší. Nemá někdo fotku s nějakou
slavnou osobností, se kterou by se rád pochlubil? Nebo se mezi Vámi najd e někdo,
koho baví vymýšlet křížovky? Tvoříte vlastní písničky nebo skládáte básničky?
Neznáte nějakého absolventa naší školy, který to dotáhl hodně daleko a o svoje
zkušenosti se s Vámi rád podělí v rozhovoru? Co třeba………….. Ale co my Vám
tady budeme radit. Vždyť sami dokážete přijít na spousty zajímavých témat, která by
zajímala Vaše spolužáky a kamarády. Uvítáme Va ši pomoc s dalším číslem Vševědy
a moc se těšíme na Vaše zajímavé příspěvky.

Váš

elektronická podoba - www.zszruc.cz

e-mailová adresa - dp.zruc@seznam.cz

www.zszruc.cz
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5. třídy na exkurzi v Praze
V úterý 10.11.2009 jsme jeli na exkurzi do Prahy, konkrétně do IMAXu a do

Národního muzea. IMAX je 3D kino a naléz á se ve velkém obchodním centru. Když
jsme přišli k IMAXu, chvilku jsme čekali a sko ro všichni si koupili popcorn. P ak jsme
šli krátkou chodbou a hned za ní js me dostali brýle. Dále nás  chodba vedla až do
velikého sálu s plátnem 20 m širokým a 25 m vysokým, takže uznejte, že to byl
opravdu veliký sál. Poté jsme zasedli a film „Podmořský svět“ začal . S těmi

speciálními brýlemi to vypadalo, jako
byste si mohli sáhnout na skutečnost.
Právě proto se všichni lekli, když
jakoby před našima očima lovila
sépie rychlostí blesku malé rybičky
nebo když zamaskovaný žralok
vystartoval po rybce. Úžasné také
bylo, jak se stovky malých
hnědobílých rybiček stahovaly do
svého úkrytu. Vypadalo to, jako když
vypouštíte kalnou vodu z vany. Co
bylo ovšem z celého filmu nejhezčí,
byly úžasní tuleni, kteří si před námi

hráli, a jeden nám dal dokonce pusu. Když
film skončil, odcházeli jsme horními dveřmi
sálu. Chodba nás dovedla až ke vchodu do
IMAXu. Hned jak jsme vyšli, dostali jsme na
půl hodiny rozchod po obchodním centru.
Když čas vypršel, sešli jsme se u McDonalds
a odtud jsme sjeli po jezdících schodech dolů
ven. Tam na nás čekal autobus,  nasedli jsme
a dojeli k  hlavnímu nádraží, kde jsme
vystoupili. Odtud jsme došli přes park
„Sherwood“ do Národního muzea. J akmile
jsme vešli dovnitř, uviděli jsme veliký meteorit. Od  vchodu jsme vystoupali po
schodech  do sálu s výstavou, která nesla název „Příběh planety Země“. Zde se
nacházela třeba: sopka chrlící lávu nebo umělá kostra dinosaura, dále různé druh y
kamenů a poučné hry na elek tronických informačních stojanech. K velkému
překvapení patřily i otisky asi 40 až 50 cm trilobitů, nebo dokonce plošinka umožňující
pocítit zemětřesení. Dále se tam nalézalo mnoho dalších věcí, ale to bych se
nedopsal, kdybych je zde měl všechny vypsat. Po tom jsme se šli podívat o patro
výše na vycpaná zvířata. Zde byly zástupci ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců,
hmyzu, měkkýšů i korýšů a nakonec i obří pravěká moucha. Když nastal čas srazu,
sešli jsme se u vchodu a oblékli se. Pokrač ovali jsme k hlavnímu nádraží. Odtud nás
autobus dovezl až do Zruče, kde byl  cíl našeho výletu. Byli jsme rádi, že jsme zase
doma, a myslím, že výlet se všem líbil.

                                                                     Ondřej  Bílek    5.A

zruc@seznam.cz
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…...pro prvňáčky a druháčky
Zkuste si vybarvit obrázek z podmořského světa, který pro

vás připravila Lucka Bezděková z 5. A
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Florbalový turnaj CH – školní kolo

Dne 13. 11. 2009 se uskutečnily mezitřídní zápasy chlapců ve florbale
v kategorii 6. – 7. roč. a 8. – 9. roč. Do soutěže se zapojila osmičlenná
družstva tříd. V každé kategorii se odehrálo šest zápasů sy stémem každý
s každým.

Výsledky :                         6. - 7. roč.               8. - 9. roč.
1.  7. A 1.  9. A

  2.  7. B 2.  9. B
  3.  6. B 3. 8. B
 4.  6. A 4.  8. A

Nejlepší střelec branek :  V. Červinka                     M. Drahokoupil
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…..na zimní stadion do Ledče se vydali i čtvrťáci a páťáci



7

V rámci volby povolání se dne 25. listopadu uskutečnila prezentace
středních škol, určená žákům a žákyním 9. ročníků. Pozvání přijalo
celkem 6 zástupců středních škol a učilišť z blízkého okolí: Neveklova,
Kutné Hory, Ledče nad Sázavou a Vlašimi.

Prezentace probíhala první dvě vyučovací hodiny ve školní
tělocvičně. Nejprve jsme si poslechli první tři zástupce škol, poté jsme se
vyměnili a vyslechli si další tři prezentace. Postupně se nám všichni
představili a seznámili nás se  základními informacemi o budoucím
studiu. Dozvěděli jsme se, kdy se na jejich škole konají dny otevřených
dveří a jaké obory se zde vyučují. Kdo měl zájem, dostal informační
leták, ze kterého také mohl leccos zjistit. Pokud někoho zajímalo něco,
co nebylo řečeno, mohl položit kterémukoli zá stupci otázku.

Myslím si, že tato prezentace byla pro mnohé přínosná a  pomohla
především těm, kteří ještě nejsou rozhodnuti, na kterou střední školu
nebo učiliště by chtěli jít a co by chtěli studovat. A ti, kteří už mají
vybráno a rozhodnuti jsou, se a lespoň dozvěděli informace o jiných
školách.

Pajerová Pavla, 9. A
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Čertí školička v 1.A 

Letos sice chodili čerti a Mikuláš až v sobotu, ale k nám do školy přišli už
v pátek. Trochu jsme se báli a trochu se těšili. Aby se u nás čert cítil skoro jako

doma, převlékli jsme se všichni za čertíky a z naší třídy udělali čertí!!! I
vyučování probíhalo tento den jinak, sčítali jsme rohy a kopyta a odčítali

zlobivé děti, skládali jsme z písmenek všechny postavičky, které k nám možná
přijdou, a vystřihovali a lepil i jsme čertův pytel. Bylo to pri ma, jen zlobit jsme se

trochu báli, protože za chvíl i zařinčel řetěz a už tu byli…
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Ve středu 9. prosince proběhlo již druhé z asedání Dětského
parlamentu v letošním školním roce. V úvodu jsme projednávali návrh
z prvního zasedání, a to obnovení nabídky krabičkových mlíček pro
žáky. Tento návrh se podařilo zrealizovat , ale žákům přesto trochu
vadí, že jsou k dispozici pouze tři příchutě. Pan učitel Starý nám vysvětlil,
že se s tím zatím nebude nic dělat, počká se, jaký bude případný zájem
o jiné příchutě, ale ve třídách byl prý velmi m alý zájem, dokonce jsou i
třídy bez objednávky. Poté jsme se dostali ke školnímu časopisu
Vševěda, jehož první číslo vyšlo začátkem listopadu. I když časopis
ještě není zcela dokonalý, myslíme si, že se povedl. Dalším předloženým
návrhem byla instalace automatu na horké nápoje. Bylo nám vysvětleno,
že z hygienických a bezpečnostních důvodů to není možné. Na další
otázku, proč byla odstraněna z nápojového automatu Coca – cola a
ve školním bufetu se stále prodává, nám bylo sděleno, že škola nemůže
ovlivnit nabídku společnosti Coca – cola, které automat patří, a ta se
naopak musí řídit vyhláškou, že z těchto automatů má být odstraněn
tento typ nápojů. Přesunuli jsme se k často probíranému tématu, a to
k výletu DP. Paní učitelka Fialová měla bezkonkurenční nápad :
uspořádat týdenní zájezd do Egypta. Doufáme, že to za nás alespoň
zaplatí . V diskuzi padl také návrh,  že by se mohly přestávky vyměnit
s hodinami, učit se 10 minut je dobrá nabídka, ne?  Dalším tématem se
staly nové šatny. Na otázku, jaké to má výhod y oproti starším šatnám,
učitelé odpověděli, že je to bezpečnější, nikdo si nemůže stěžovat, že se
mu něco ztratilo, a nezůstává po nás nepořádek. Po úspěchu, se kterým
se tyto šatny setkaly u 6. ročníků a 7. A , se budou nadále rozšiřovat.
Po Novém roce je mohou očekávat 5. ročníky a 7. B. Dívky si také
postěžovaly na to, že většina sportovních utkání probíhajících na naší
škole je spíše chlapecká. Proto doufáme, že se to do budoucna zlepší,
prý již na jaře. Za další dívky upozornily, že na dámském záchodě u
tělocvičny je příliš velké okno, tak jestli by nešlo zatmavit. V závěru jsme
se dostali k 2. ročníku Miss ZŠ . Na začátku roku 2010 požádáme o
grant Středočeského kraje – pokud tedy bude vypsán. Když budeme
úspěšní, uspořádáme Miss ve větším rozsahu, když  ne, proběhne ve
skromnějších podmínkách koncem školního roku.

Nela Andrlová 9.A , Jan Kralovanský 8.A
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11.12.2009 jsme vyrazili do Slaného , abychom převzali ceny a diplomy za
první a druhé místo ve výtvarné soutěži. Organizátoři slavnostní vyhl ášení zpestřili
různými tanečními a hudebními vystoupeními. Všichni ocenění obdrželi od
pořadatelů kromě diplomu i drobné ceny. V igelitce s pejskem byl růžový polštář se
Sněhurkou, fixy, vodovky, bločky s Barbie, pexeso, letáček na další soutěže a
spousta sušenek. A byly to právě sušenky, které nám měly zřejmě naznačit, co si
pořadatelé myslí o našich výtvorech. Byly totiž prošlé, některé až 4  měsíce. Než jsme
si toho všimli, stačili  jsme s kamarádkami pár sušenek sníst. Naštěstí se to obešlo
jen lehčí nevolností. Ostatní jsme tedy pro jistotu vyhodili. Před tím jsme pro vás
stačili pořídit pár fotografií.

Do soutěže jsme se přihlásili, jelikož nás výtvar ná výchova baví, a to bez
ohledu na to, zda dostaneme ceny , či nikoliv. Tato zkušenost nás ale ponau čila,
abychom ceny zkontrolovali  před tím, než se do nich pustíme. Neodradilo nás to však
od účasti v dalších soutěžích. Slanému se ale budeme raději vyhýbat.             A.V.
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rok 2009 jsme zakončili příjemně….
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…….předvánočního bruslení si užíval i šesťáci a sedmáci
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Měsíc listopad a prosinec byl ve  znamení florbalu, florbal hráli  chlapci i
dívky. Salvu turnajů započali  chlapci druhého stupně. Mezi sebou s e nejprve
utkali žáci 6. a 7. tříd, po nich nastoupili  chlapci 8. a 9. tříd. Mladší chlapci se
postarali o více zábavy, přičemž zlomili jednu hokejku a Vláďa Červinka se
postaral o kuriozní pád, neboť se mu podařilo shodit celou řadu mantinelů.
Turnaj vyhrála třída 7. A. Starší chlapci již předvedli  lepší florbal a bylo vidět , že
více tuší, co se v poli děje. Suverénně všechny týmy rozdrtila třída 9.A , kde
byla vidět souhra téměř celého týmu.

Další florbalový zážitek nám nachystal Ori on cup, z každé třídy byli
vybráni nejlepší hráči a sestavil se tý m nadupaný skvělými florbalisty. První
kolo hráli chlapci v naší sportovní hale a jednoznačně ho vyhráli. Do dalšího
kola se dostali tedy bez problémů, ale myslím, že nikdo nepočítal s tím, jaký
„náklep“ v Kutné Hoře dostanou. Odvezli  si nádherné poslední místo bez
postupu do dalšího kola a náladu jim snad mohla zlepšit pouze čokolád a od
Orionu, kterou každý dostal. Vyzdvihnout bych chtěla, podle toho, co jsem
slyšela, hru Roberta Maštalíře, který chytal výborně a do posledních vteřin se
tým snažil podržet, což sice stejně nepomohlo , ale někdo na tom posledním
místě být musel. 

Do florbalu se jako poslední vrhly dívky z naší školy. S veselou náladou
vyrazily na Orion cup. Opět bych vyzdvihla hru brankářky Ivety Linhartové,
která si myslím překvapila svý m výkonem a zákroky celý tým , včetně trenérky
Radky Smutné. Dech nám vyrazily i žákyně nižších ročníků , které jsme kvůli
chřipkové epidemii na turnaj vytáhly z nouze, a ony rozhodně nelitovaly. Velká
snaha, bojovnost, ale spousty neproměněných nebo nezakončených šancí,
malá sehranost a celková smůla však napomohla pouze 3. místu, snad ani
nebudu zmiňovat, že ze čtyř. Dívky opět dostaly symbolické čokolády od
Orionu, které alespoň trochu utěšily špatný výsledek.

Florbalu už bylo dost… Proběhl také mezitřídní turnaj ve futsale.
Vzhledem k tomu, že když se turnaj hrál , nebyla jsem ve škole, mohu vám
pouze sdělit, že první kategorii vyhrála 6. B a druhou 9. B. Ve velkém finále se
utkaly 6. B a 9. B, přičemž starší chlapci vyhráli, šesťáci sice skončili na
druhém místě, ale vzhledem k věkovému rozdílu se nelze divit, že finálový
zápas prohráli.

Poslední školní den byl zakončený Vánočním turnajem -  6. a 7. třídy si
zahrály přehazovanou a 8. a 9. třídy „plácaly“ volejbal . Každá třída vybrala své
zástupce, kteří se vydali do boje. Víc než bojovná nálada vládla v poli i
v týmech spíše nálada veselá. Ost atní žáci „hlasitě“ povzbuzovali svoje třídy
nebo své favority z tribuny. Turnaj byl zakončen sl avnostním vyhlášením
výsledků. V přehazované zvítězila třída 7. A a ve volejbale třída 9. A.

Kristýna Viktorová
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Na Dětském parlamentu se
jednalo o tom, že by se mohl do
školy pořídit NOVÝ AUTOMAT!
Teď je to jen na vás!!!   Napište
nám svůj názor na to, proč  by
měl být ve škole nový automat,
jaký by měl být - (na bagety,
teplé nápoje, ovocné džusy,
sušenky) a vhoďte papírek do

schránky Dětského parlamentu
– do 15. února 2010.  Vše je
anonymní! Vaše názory budou
projednány na další schůzi
parlamentu. Neváhejte a
napište! Výsledek vám
sdělíme v dalším čísle našeho
časopisu.

A.V.

 slovíčko úvodem


