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Vydává Dětský parlament při I. Základní škole Zruč n ad Sázavou

Druháci v Ekocentru ve Vlašimi, šesťáci
v Podhradí a osmáci na Sněžce
 Zasedání Dětského parlamentu
 Sportovní akce, zájezd do Paříže

 Prvňáci a Den zvířat

 Vyhlášení druhého ročníku Miss

 Hádanky a soutěže pro nejmenší
 Rozhovor
 ...a spousta dalších zajímavostí



Na letošní první schůzce Dětského parlamentu jsme byli požádáni, zda -li
bychom mohli vytvářet školní časopis. Zkusi li si to už různí žáci, ba i někteří
učitelé, tak proč né my. Ale budeme to vůbec umět? Ve kterém předmětu se
učí, co by nás zajímalo a co má obsahovat takový školní časopis? Nebo se to
vůbec nedá zjistit a každého prostě zajímá něco úplně jiného? Nastolil i jsme
si pravidla, že nebudeme nic kopírovat z jiných časopisů a pokusíme se
mapovat život v naší škole. Je to málo nebo moc? Nevíme, jen to prostě
zkoušíme a snažíme se, co nejlépe to jde.  Jestli se nám to v prvním čísle
našeho VŠEVĚDY úplně nepovedlo a vy byste věděli, jak na to, tak vás
zveme do svých řad. Už jsme taky zjistili, že kritizovat je podstatně
jednodušší než něco vytvořit, a tak kdo se nebojí přijít se svou kůží na trh, je
srdečně zván. 

Váš

Třída 1. A s paní učitelkou M. Fialovou

Třída 1. B s paní učitelkou V. Myslivečkovou

Adaptační kurz 6. ročníků
v Podhradí u Ledče nad Sázavou 9. - 11. 9. 2009
Toho dne jsme se snad vši chni probudili s úsměvem. Čekali nás tři báječné dny
se spolužáky a novými třídními učiteli. Na zručsk ém nádraží náš výlet začal. Cílem
naší cesty vlakem byl útulný tábor v Podhradí u Ledče n. S. Byli jsme ubytováni
v hezkých chatičkách. Po příjezdu na místo jsme si všechno nejdříve vybalili.
Následovalo posezení u ohýnku, kde jsme se dozvěděli náš program na všechny
společné dny a hráli jsme prvn í společné hry, které nás bavily a moc jsme si při nich
užili.
Po obědě jsme měli osobní volno a odpoledne jsme pokračovali v hraní her, díky
kterým nás naši noví třídní učitelé lépe poznávali. Po večeři a po dalších aktivitách
jsme měli až do večerky osobní volno. Večerka přišla až příliš rychle , a tak jsme byli
překvapeni příchodem našich učitelů a po zásluze potrestáni za rušení noční ho
klidu. 
I druhý den byl plný příjemných zážitků, hráli jsme další hry, koupali jsme se a
byli jsme na výletě na Svořidlech. A my zlobílci jsme měli jednu aktivitu navíc,
sbírali jsem dřevo na večerní oheň.
Poslední ráno nás přivítalo sluníč ko, ale my jsme byli trošku smutní, že to
všechno pomalu končí. Sbalili jsme se, uklidili chatky a po snídani a závěrečných
společných hrách jsme se vydali vlakem zpátky do Zruče.
Už se těšíme na další společný výlet. 
třída 6. B

Projekt „Naše hory“
Zeměpisná exkurze na Sněžku
17. 9. 2009

Dne 17. 9. 2009 se osmý ročník I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou
vypravil prozkoumat naši nejvyšší horu Sněžku. Tohoto dobrodružstvím
zavánějícího výletu jsme se účastnili také my. Kolem šesté hodiny ranní jsme
se sešli na autobusové zastávce Na Pohoří, nasedli do autobusu, kde jsme si
posedali po skupinkách, do kterých jsme se rozdělili již ve škole, a mohli
vyrazit. Jelikož nejsme zvyklí vstávat takhle brzy, některým z nás se již za
Zručí zavíraly oči. Spánek však netrval
dlouho, protože součástí jednoho ze
čtrnácti úkolů bylo vyfotografovat několik
z geomorfologických celků, které cestou
byly k vidění.
Asi po dvouhodinové cestě jsme
dorazili do Pece pod Sněžkou. Batohy
se svačinkou od maminky a dobrůtkami
pro posilnění jsme „hodili“ na záda a
vyrazili k lanovce. Cesta byla velmi
strmá, proto není divu, že někteří jedinci
dorazili k lanovce velmi znaveni. Na tomto stanovišti bylo naším úkolem zjistit

teplotu vzduchu. Poté jsme radostně vyrazili na lanovku a vychutnávali si
krásu krkonošské přírody a změnu vegetace v jednotlivých nadmořských
výškách. Jakmile všichni dorazili na horní stanici lanovky, společně jsme
vyrazili dobýt vrchol Sněžky. Plni očekávání jsme sta nuli na vršku. Čekalo
nás však zklamání. Všude kolem nás byla mlha a my viděli sotva na krok.
Jelikož teplota okolního vzduchu nepřesáhla 10 °۫C, vyndávali jsme z batůžků
termosky s teplým čajem a navzájem se zahřívali. Ještě nás čeka lo společné
foto a pak hurá na sestup dolů. Cestu jsme absolvovali celou pěšky a
náramně se přitom bavili. Zejména učitelé m ěli o zábavu postaráno, když u
Polské boudy zjistili, že několik žáků sešlo z plánované cesty. Od této
restaurace jsme měli shlédnout do Obřího dolu, ale b ylo velmi mlhavé počasí
a nic nebylo vidět. Další zastávka byla u vodního trkače, což je vodní
čerpadlo (vodárna pro Sněžku). Při dalším sestupu jsme se zastavili u
kapličky, kde jsou fotky z roku 1897, kdy tuto oblast postihla povodeň.
Zakrátko už jsme stáli před autobusem a mohli se vydat zpátky do
Zruče. Většina z nás byla velmi unavená, avšak našli se i tací, kteří i po tak
náročném dni měli energie na rozdávání. Cesta zpět se zdála poněkud kratší.
Ani jsme se nenadáli a byli jsme ve Zr uči. Bez jakýchkoliv zranění jsme se
všichni vrátili domů plni dojmů a nově nabytých zážitků.
Martina Jiříková a Markéta Bechyňová, 8. A

5. října proběhl na prvním stupni projektový de n „Den zvířat“.
I my

prvňáčci

jsme plnili úkoly a na fotkách vidíte, jak jsme se s

tím

poprali.  Stříhali jsme, lepili, skládali písmenka, prostě jsme tvořili vše, co se týkalo
našeho tématu „ Domácí zvířata“. Nakonec jsme si i zazpívali a všichni jsme byli
překvapení , kolik známe písniček, kde se domácí zvířata objevují.

Jéňa, Vítek, Šárka a
Jára se svojí výslednou prací.
To je

Barča, Maruška, Mája a
Natálka. Jejich práce byla
To je

nejpečlivější, no jóó holky 

žáci 1. A a 1. B

Dne 1. 10. 2009 byly s podporou fondů EU zprovozněny nové
webové stránky naší ZŠ věnované projektovému vyučování a
interaktivním programům. Vše je možno najít na níže
uvedené adrese.

www.zszruc.eu

Ve středu 21. 10. 2009 proběhla
prezentace nově vybavených odborných
pracoven a učeben
I.Základní školy Zruč nad Sázavou

První prohlídka proběhla v 16 hodin a druhá
v 18 hodin.

Představujeme se:

My jsme

5.B

a určitě nás znáte. Vloni jsme byli nejzlobivější třída - (minimálně na prvním
stupni určitě). Ano, jsme to my, V.B. Teď vám povíme něco o nás .
Ve čtvrté třídě jsme odehráli na akademii Sněhurku a sklidili jsme velký
úspěch. Letos možná také něco připravíme. Bohužel ve třídě, kromě
počítače, nemáme žádné moderní vybavení. Třídu máme na druhém stupni,
ale ještě tam nepatříme. Občas se nemůžeme vystát, ale jinak spolu
vycházíme dobře. Sousedíme s 5.A,
ale s některými jejími žáky nemáme právě přátelské vztahy. N aše třídní
učitelka se jmenuje Zuzana Vacková. Někdy se rozčílí, ale jinak je v pohodě.
Naším třídním šaškem je David. Nejoblíbenějším „předmětem“ u nás je
přestávka. Ha! Ha! O přestávkách jsou všichni kluci u počítače a holky
štěbetají na lavicích a hádaj í se. Tak to jsme my, 5.B.

…všichni tu nejsme, zrovna nás hodně chybělo 

Vtip na konec: Pan Brown bydlí v New Yorku ve 48. poschodí.
Nedávno potkal přítele a postěžoval si:
„Manželka už nebyla 4 dny doma!“
„Utekla ti?“
„Ne, šla umývat schody.“   

Dne 22. října jsme se my,

druháci,

vydali na výlet do vlašimského

Ekocentra.

Velká většina z nás zde byla poprvé . Příjemným a zajímavým
prostředím jsme byli velmi překvapeni. Na začát ku jsme absolvovali prohlídk u záchranné
stanice pro nemocná nebo zraněná zvířata.

Naše průvodkyně nám vyprávěla, jak
se sem jednotlivá zvířata dostala a jak
se máme my, lidé, ke zvířatům v přírodě
chovat.

Po

prohlídce

už

přišel

čas

na

náš

hlavní

program

„Od zrnka

k bochníku“ . Seznámili jsme se s velmi složitou cestou, která vede od malého
zrníčka až na náš prostřený stůl. A ten si většina z nás již bez chleba neumí představit.
Naučili jsme se rozpoznávat základní obilniny a naši lektoři nám zábavnou formou
připomněli už dávno zapomenuté postupy, kterými se dříve obilí selo, sklízelo a
zpracovávalo.
Nakonec jsme si sami mohli upéct chlebové bochánky. A musíme říct, že to byla velká
dobrota.

Ve středu 14.10. se uskutečnilo první zasedání Dětského parl amentu ve školním roce
2009 - 2010.
Nejdříve se všichni nově zvolení členové vzájemně představili a zamysleli se nad tím,
co od parlamentu očekávají . Tomuto úkolu se nevyhnul nikdo, ani naši koordinátoři.
Poté následovala volba předsedy a míst opředsedů pro oba stupně. V prvním kole měly
dvě žákyně stejný počet hlasů, a proto se mezi nimi muselo rozhodovat znovu. Nakonec
se předsedkyní stala žákyně 8. B Adéla Vrzáčková , místopředsedkyní pro II. stupeň
Zuzana Lejnarová ze třídy 9. B, místopře dsedou pro I. stupeň Vojta Novák ze 3. B,
zapisovateli Honza Kralovanský a Nela Andrlová .
Když se všichni představili
a proběhla volba, pokračovali
jsme diskuzí.
Jako první přišel na řadu
školní časopis Záškoláček,
dříve známý jako Všezn álek.
Dostali jsme se k návrhu, že
z každé třídy budou vybráni
zástupci pro psaní článků
z různých akcí, dění ve
třídách apod. Šéfredaktorem
nemusí být učitel, ale pokud
někdo bude šikovný
a
všechno si zorganizuje, může
to být i některý z nás.
Zároveň může každý podávat
návrhy na nový název školního časopisu.
Z nižších ročníků se ozvalo volání
krabičkových mlék.

o možnosti obnovení prodeje ochucených

Dále se znovu opakovala zmínka o zvonění. A opět byla vyřčena ta věta: „Na této
škole už nezazvoní. “
Pak přišly na řadu výlety. Je teprve říjen, ale už teď bylo slyšet, že mnozí z nás by
chtěli na jaře uspořádat nějaký výlet celého parlamentu.
Posledním projednávaným bodem bylo uspořádání dalšího ročníku MISS ZŠ v roce
2010. Dostali jsme za úkol promyslet, jak si tuto soutěž představujeme – termín, disciplíny,
pravidla, moderování, sehnání sponzorů aj. Příště všechny naše nápady probereme a
rozhodneme se.
Iveta Linhartová 9.B







Jméno – Karel
Příjmení – Šrachta
Věk – 53 let
Datum narození –3. 1. 1956
Děti - dcera

Odkud pocházíte ? Z vesnice Nesměřice .
Máte nějakou přezdívku ? Ano ( pan učitel bohužel neuvedl jakou )
Jste rád, že jste dostal 7.A ? Dnes už ano – uvidíme .
Co máte raději průmysl nebo školství ? Nyní školstv í, ale jsem rád, že jsem poznal
obojí.

Učíte raději přírodopis, chemii nebo počítače ? To záleží na žácích, ale PC je můj
koníček už od mládí .

Kolik máte zvířat, jaké ? 1x pes, 8x kočka, 2x husa, 8x slepice, 1x kohout
Jakou hudbu posloucháte ? Nazareth , Sweet, Queen ……
Jaký je váš oblíbený film ? Všechny veselohry i staré .
Třídíte odpad ? Když se kouká manželka, tak vždycky .
Umíte mluvit anglicky ? Trochu, málo .
Březina P., Jará P., Nulíčková K., Starý T .

1. POMOZ VČELIČCE NAJÍT CESTU DO ÚLU.

2. NAJDI PĚT ROZDÍLŮ

3. POMOZ VČELCE ROZHODNOUT SE, KTERÝ ZE TŘÍ
OBRÁZKŮ NEPATŘÍ DO ŘÁDKU.

1.

2.

3.

Správné řešení najdeš na konci časopisu.

Školní rok už je v plném proudu a s ním i sportovní aktivity.
Zde nabízím malý přehled. 
V první řadě bych chtěla upozornit na kroužky florbalu. Pro dívky - Mgr. R.
Smutná a pro starší chlapce - Mgr. M. Tomanová.
Noví zájemci budou určitě vítaní a dotazy směřujte buď na svoje spolužáky , kteří na
kroužky chodí, nebo rovnou příslušným učitelkám, které vám ochotně sdělí víc.
Za sebou už máme i první bruslení, těšit se můžeme ještě 3krát. Jak ale mnozí
z nás postřehli, bruslilo se v plném proudu do té doby , než otevřeli bufet. Proto
pokud někdo právě brus le zakupuje, doporučuji si vzít kapesné alespoň na párek
v rohlíku, litovat nebudete. 
Naše škola zabodovala i v přespolním běhu, víc podrobností se mi bohuže l zjistit
nepodařilo. 
Minulý rok jsme šplhal i na Sněžku, tento rok šplháme na Praděd. Tyče se lesknou
pod naším potem, ruce i nohy kloužou, ale nikdo z nás se předem nevzdává, takže
boji zdar a doufám, že vyhraje naše třída… 
Na naší škole není o sportovní akce nouze. Je vyhlášen mezitřídní florbalový
turnaj pro druhý stupeň a jak j inak než pro chlapce… Na dívčí turnaj opět čekáme a
doufáme, a podle toho, jak dopadl minulý rok turnaj ve futsale , se asi nedočkáme.
Co naděláme, alespoň do toho můžeme klukům pěkně kecat. Podle aktuá lních
informací se turnaj koná 13. 11.
Kristýna Viktorová, 9. B
Foto vzpomínka na minulý školní rok

To zjistíš když vyplníš tenhle dotazník.
Pravidla jsou jednoduchá. Které písmenko
(a. b. c. d. e. ) se ti bude nejčastěji opakovat .
,

1. Který je tvůj nejoblíbenější předmět?
a) Z, Ov
b) M, Přv
c) Vv, Pc
d) Hv, Čj
e) žádný
2. Jaký jsi typ?
a) Vtipálek. Vím ale, kam sahá moje hranice. Když mě
něco naštve, tak umím být pěkně nepříjemný.
b) Dbám o své zdraví a záleží mi především na naší
planetě a přírodě. Vše řeším předev ším logicky.
c) Jsem společenský typ a mám rád/a zábavu a zvířata.
d) Jsem spíše uzavřený/á. Nemám potřebu se někde
předvádět. Nechlubím se a tajemství si nechávám pro sebe.
e) Ani nevím. Kolikrát se ani nevnímám. Je mi jedno , jak mě
lidi vidí. Jsem vždycky sám/sama sebou.
3. Která je tvá nejoblíbenější barva?
a) tyrkysová
b) modrá, bílá, černá
c) fialová a její odstíny
d) jak kdy, někdy křiklavé a někdy naopak nevýrazné
e) červená (barva krve)
4. Které je tvé oblíbené jídlo?
a) mořské plody
b) kuře a ostatní maso
c) italská jídla(lasagne), jinak spíše bezmasá jídla
d) sladká jídla
e) sním všechno

5. Čím chceš být?
a) cestovatel/ka
b) učitel/učitelka
c) zvěrolékař
d) porodní asistent/ka(doktor)
e) šoférem lesního dopravního prostředku
6. Jaké jsou tvoje koníčky?
a) sport a turistika
b) společenské hry(scrable) , dozvídat se něco nového
c) zahradničení a péče o zvěř
d) jsem stále zaměstnán/zaměstnaná (nemám čas na koníčky)
e) četba, muzika a psaní poezie

A)
Roman
Starý

B)
Pavla
Císařová

Ty jsi vtipálek ,
bez srandy to
prostě
nejde.
Jsi
také
sportovní typ a
vypadá to že
tvůj
nejoblíbenější
předmět
je
zeměpis.

Ty jsi rozený
přírodovědec.
Chráníš
přírodu, jak jen
můžeš
a
matematika ti
také není cizí.
Pomáháš naší
Zemi a to je
dobře…jen tak
dál.

C)
D)
Marie
Olga
Šrachtová Cudlínová
Jsi svérázný/á,
inteligentní a
miluješ zvířata.
Nejradši ze
všeho maluješ
a ve volném
čase se
věnuješ
pěstování
květin. Nestydíš
se a s každým
se bez
problémů bavíš.

Jsi klidný/á
mírný/á a ve
třídě patříš
k těm, co o
sobě nedávají
moc vědět.
Nerad/a jsi
středem
pozornosti.
Rád/a zpíváš a
jde ti dobře
čeština.

E)
Vladimír
Radil
Jsi naprosto
v klidu v každé
situaci. Je ti
skoro všechno
jedno a uděláš
vše, aby byla
sranda . Na
ničem ti
nezáleží a
nebereš nic
moc vážně.

Adéla Vrzáčková, Markéta Sochůrková - 8. B

Bruslení – Ledeč n. S.
Dne 27.10. 2009 vyrazily 8. a 9. třídy na bruslení do Ledče nad
Sázavou. Sraz byl na hlavním vlakovém nádraží ve staré Zruči v
7:00. Všichni byli ještě rozespalí, a tak se nedivme, že někteří si
málem nestihli koupit jízdenky. Když jsme již byli v plném počtu, celí
natěšení jsme pod dozorem našich oblíbených učitelů nastoupili do
vlaku. Cesta byla veselá, klidná a ubíhala velmi rychle. Když jsme
dorazili na nádraží v Ledči, učitelé si nás znovu přepočítali a pak
jsme všichni vyrazili k zimnímu stadionu, kde jsme poté bruslili.
Bruslení bylo fantastické!!! Až na jedno zranění jsme byli všichni
v naprostém pořádku, plni pohody a radosti. Pan učitel Starý vše
dokumentoval fotografiemi, které můžete zhlédnout na stránkách
školy. Na závěr našeho vydařeného bruslení jsme udělali
závěrečné foto, ovšem bez našich učitelů Romana Starého,
Vladimíra Nulíčka a Marcely Křížové. Nikomu z nás se nechtělo
domů, avšak neměli jsme na v ybranou. Navršil se čas a my jsme
pádili vlakem zpátky do Zruče, kde následoval rozchod na oběd.
Daniela Daňková 8. A a Adéla Vrzáčková 8. B

Osudové číslo 23
Toto číslo je zdánlivě obyčejné, ale není tomu tak . Toto číslo ovládá
svět. I takovéto hypotézy byste mohli slyšet od paranoiků, kteří
třiadvacítku hledají úplně všude. Avšak je pravda , že se objevuje
všude, stačí ho jen vyhledávat. Například zemská osa je nakloněna
o 23 stupňů, někdo by se hádal , že je nakloněna o 23,5 stupně , ale
co je pětka? Jen součet čísel 2 a 3. Určitě nemusím říkat, jak je to
s polohou obratníků Raka a K ozoroha. Pokud byste chtěli dále
vyhledávat toto číslo , buďte opatrní, někteří lidé z hledání
třiadvacítky dočista zešíleli. Mysleli si , že je toto číslo pro následuje
a dokázali ho vyhledat opravdu ve všem , např. v datu narození, ve
svém jménu (podle číselného seřaze ní písmen v abecedě) a
podobně. Podle některých lidí je toto číslo zlé i na příklad v tom, že
2 : 3 se rovná 0,666 a trojitá šestka je číslem ďáblo vým. Takovýchto
významů bychom mohli najít ještě spoustu , ale nač zbytečně strašit
čtenáře. Můj závěr je takový, že když toto číslo opravdu budete
hledat, najdete ho úplně všude , chce to jen mít spoustu nápadů , jak
ho vyhledat v čemkoli.
Jan Kralovanský 8. A

Kam se letos podíváme….
I.Základní škola ve spolupráci s CK Školní zájezdy pořádá
studijní vzdělávací zájezd

Paříž - skvost Francie
Termín: 13. 5. – 16. 5. 2010

Program zájezdu:

1. den – odjezd od školy přes Německo do hlavního města Francie Paříže
2. den – po příjezdu celodenní prohlídka Paříže:
Place de la Concorde, Place Vendome, Opera, kostel Saint Madeleine,
Elysejský Palác, Champs -Élysées, Vítězný oblouk, Trocadéro, návštěva
Eiffelovy věže – zastávka s možností návštěvy věže výtahem nebo pěšky,
Martovo pole, Invalidovna,
odjezd na ubytování v okolí Paříže
3. den – po snídani odjezd k celodenní prohlídce Paříže:
prohlídka moderní čtvrti La Defence , která se skládá z více než 20 mrakodrapů
různých tvarů, Latinská čtvrť– bulvár Saint
Michel, univerzita Sorbona, Lucemburské zahrady , slavná katedrála NotreDame, Palais de Justice, pařížská radnice, Centre Pompidou, Forum des Halles
– břicho Paříže, Tuilerijské zahrady , Louvre, projížďka lodí po Seině , ve
večerních hodinách odjezd
do České republiky
4. den – příjezd ke škole

Vyhlašujeme druhý ročník

MISS I. Základní školy Zruč
nad Sázavou

minulé finalistky Miss I. ZŠ Zruč nad Sázavou

Přihlásit

se může každá dívka z druhého stupně I. Základní školy ve Zruči nad
Sázavou. Do neveřejného semifinále postupují maximálně tři dívky z každé třídy
a porota rozhodne, kdo postoupí do finále. Postupuje vždy jedna dívka z každé třídy.
Finále proběhne v naší hale v jarních měsících. Každá finalistka si odnese květiny
a hodnotné dary a vítězka i putovní korunku královny krásy.

Tak děvčata, která z Vás to tentokrát bude? :-)

Školní družina při I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ve
spolupráci s 1. stupněm I. ZŠ
pořádá

VÁNOČNÍ
AKADEMII
Kdy: ve středu 16. 12. 2009 v 15 hodin
Kde: tělocvična I. ZŠ
Vstup: vchod školní družiny (pavilon F)
Všichni jste srdečně zváni !!!

Řešení soutěže:
VČELKA CECILKA
1. Pomoz včeličce najít cestu do úlu

2. Najdi pět rozdílů

3. Co do řádku nepatří

1. MÍČ - Kočka a myš jsou zvířata
2.OBRAZ - Oko a pusa jsou lidské části těla
3.JABLKO -Tužka a pravítko jsou školní
potřeby .

elektronická podoba - www.zszruc.cz
e-mailová adresa - dp.zruc@seznam.cz

