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Milí čtenáři,
vítáme Vás po roční covidové pauze u dalšího vydání našich školních novin.
Minulý rok nás zastihl Covid- 19, tudíž jsme měli roční pauzu a nemohli jsme pokračovat v práci. Učili
jsme se distančně a bylo to pro nás všechny obtížné. Proto se s radostí pouštíme do druhého čísla
novin a doufáme, že se Vám bude líbit, ačkoli tuto činnost děláme úplně poprvé. Očekávejte od nás,
žáků 8. ročníku, hromadu nápadů, u kterých se budete moci trochu pobavit, nebo si přečíst nějaký
článek se zajímavou tématikou.
Děkujeme, že Vás naše školní noviny zaujaly, a těšíme se na další vydání.
nš, bt

ROZHOVOR S NOVOU PANÍ
UČITELKOU BERENIKOU EICHHORN

Radši nezdravé nebo zdravé jídlo? „Spíše
zdravou stravu.“
Jakou příchuť zmrzliny máte ráda?
„Jogurtovou.“

Jak jistě všichni víte, od září nastoupila na
naši školu nová paní učitelka Berenika
Eichhorn. Požádali jsme ji o rozhovor a zeptali
se na pár věcí, které nás zajímají:

Jaký styl hudby posloucháte? „Electro.“

Máte ráda ananas na pizze? „Ano, mám.“

Jakou barvu máte nejradši a jakou nejméně?
„Šedou a černou a nejméně asi žlutou a
zelenou.“

Kde jste učila předtím, než jste nastoupila do
Smečna? „Na Kladně. Byla jsem třídní třetí
třídy.“
Jakou třídu máte nejradši u nás na Smečně?
„Nejradši mám tu hodnou.“
Který předmět jste měla nejraději, když jste
studovala? „Matematiku.“
Jaké jídlo máte ráda a jaké jídlo naopak
nemáte? „Nejradši mám pizzu a nejméně ráda
mám asi koprovku.“

Máte nějakou písničku, kterou poslední
dobou posloucháte? „Astronaut In The Ocean
od Masketa Wolfa.“

Máte nějaký životní sen? „Hlavně chci být
v životě spokojená.“
Máte domácího mazlíčka? „Mám dvě čivavy a
králíčka.“
Jaké zvíře máte nejradši? „Já mám ráda
všechna zvířata, ale nejradši mám psy, lamy a
mývaly.“
Děláte nějaký sport nebo máte nějaký
koníček? „Dělám street workout a posiluji.“

Máte nějaký oblíbený seriál nebo film?
„Lucifer,Stranger things a Papírový dům.“
Máte nějakého idola? „Idola úplně ne, ale
mám crush na Toma Allise.“

Děkujeme za rozhovor,
ev, yp72

Co jste za znamení? „Střelec.“

KRIMINÁLNÍ ÚSTŘEDNA
SKANDÁL!
Krádež! Už to vypadalo, že na naší škole došlo ke krádeži!
Jednoho dne se ztratil mobilní telefon, pravděpodobně mezi 9. a 10. hodinou ranní.
Po nepříjemném dlouhém pátrání se telefon našel přímo v dotyčné třídě, kam žák
chodí.
Dávejte si, prosím, pozor na své osobní věci a ctěte soukromé vlastnictví svých spolužáků!
yp72

Smečno - koza na střeše!
I u nás na Smečně se jednou za čas přihodí zajímavost či
věc, na kterou se prostě nedá zapomenout. Tak se stalo
v sobotu 24.7. 2021 mezi 4.-5. hodinou odpolední, kdy
na střechu rodinného domu vylezla koza.
Rohaté zvíře se na střechu dostalo přes přilehlou kůlnu,
ale už se nedokázalo dostat dolů.
Na místo dorazili hasiči ze Smečna, ze Slaného, a dokonce i hasiči z Kladna.
Snažili se na ni dosáhnout a bezpečně ji sundat dolů, koza ale začala poskakovat a naneštěstí byla na
kraji střechy, takže spadla dolů. Nic se jí ovšem nestalo a na zemi si pochutnala na mrkvi.
tč

Křížovky

,,Měl jsi na tom koncertě dobré
místo?'' ,,Tam žádná dobrá místa
nebyla, ta hudba byla slyšet
všude!''

VTIPY
Ptá se kamarád kamaráda: ,,Byl jsi
někdy v ohrožení života?'' ,,Jednou
v dětství, to jsem dědovi vyměnil
pivo za rybí tuk.''

Učitel šel s dětmi na procházku do lesa, najednou
vidí strom, který má ohlodanou kůru. ,,Co, děti,
kdo myslíte, že to udělal?'' zeptal se. ,,To my
určitě ne, to musel být někdo z béčka!''

,,A co bude z vašeho syna po
dokončení vysoké školy?''
,,Obáváme se, že pětapadesátiletý
muž.''

tč, ak47

ROZHOVOR S NOVÝM PANEM UČITELEM ROMANEM PAROUBKEM
Kde jste učil předtím, než jste nastoupil do Smečna?
„Učil jsem v Hostivicích a pak dospěláky.“
Líbí se Vám u nás na škole ?
„Moc se mi tu líbí.“
Jaký předmět jste měl nejradši na základní škole?
„Neměli jsme počítače, takže tělocvik, děják a výtvarku.“
Máte nějaký koníček?
„Mám spoustu koníčků. Jelikož pracuji ještě jako ajťák, tak počítače . Také hraji počítačové hry.“
Jaké jídlo máte rád?
„Mám rád svíčkovou.“
Jaká příchuť zmrzliny Vám chutná nejvíce?
„Pistáciová a citronová a nedal bych si mrkvovou.“
Jaké zvíře máte nejradši?
„Jednoznačně psy!“
Máte domácího mazlíčka? Jakého?
„Mám, psa a počítač.“
Váš oblíbený film a seriál?
„Tak oblíbený film asi Láska nebeská a oblíbený seriál asi Černá zmije.“
Děkujeme Vám za rozhovor,
nš, yp72

CO JSME ČETLI:
Černá sanitka
Černou sanitku napsal Petr Janeček v roce 2006.
Kniha obsahuje cca 136 příběhů od více než 60 vypravěčů z České republiky.
Historky mají reálný základ, ale samozřejmě existují i teorie, že jsou smyšlené.
,,Poslouchal jsem audioknihu a čekal jsem komické a trochu děsivé příběhy, ale tohle byly spíše
nechuťárny.'' Řekl jeden z posluchačů.

Maniak v metru
V Praze řádil a údajně stále řádí maniak, který shazuje nevinné oběti
pod vlak metra. Útočí prý jenom v době, kdy je na nástupišti hodně
lidí. Vždycky si vyhledá někoho, kdo stojí blízko kolejiště, a počká, až
se metro přiblíží do stanice. Pak se rychle rozběhne a shodí nic
netušící oběť pod vlak. Poté se otočí a zmizí v davu.

Kočka v mikrovlnné troubě
,,Nejsem si tím jistej, ale mám pocit že si z těch lidí musí utahovat
celá Amerika, protože na Floridě si nějaká stařenka sušila kočku v
mikrovlnce. Kočka to samozřejmě nepřežila, ale ta babička to tak
nenechala a dohnala to k soudu. Kupodivu vyhrála, protože na mikrovlnce nebylo vysloveně napsáno,
že by se v ní nemohla sušit zvířátka. Jako odškodné dostala hromadu peněz a od té doby se na Floridě
na mikrovlnné troubě píše, že se tam nesmějí zvířata sušit.''
Žáby v břiše (legenda)
,,Když jsem byla malá, rodiče mi říkali, že nikdy nemám pít vodu z potoka nebo rybníka, protože v ní
prý mohou být žabí vajíčka, ze kterých se pak vyvinou pulci. Mnoha lidem se prý v žaludku opravdu
našli.“
tč, ak47

Toto číslo pro vás vytvořila redakční rada školního časopisu ve složení:
Pokud se vám naše příspěvky líbily, máme radost, však se
taky snažíme. Již pro vás připravujeme další čísla.
Napadlo vás, co byste v časopisu rádi viděli? Vyhledejte nás a
řekněte nám to, něco s tím provedeme.
Vaše redakce

POZOR, POZOR! NÁŠ ORIGINÁLNÍ KOMIKS NA POKRAČOVÁNÍ!

