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OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY
Na  začátku  června  se  slavnostně
otevřela  nová  černošická  sportovní
hala
ČTĚTE NA STRANĚ 2

VTIPY
Zasmějte se spolu s našimi redaktory
Adamem  Kubešem  a  Matějem
Krausem
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Nový školní 
časopis je tu!

foto: Hledáme jméno

autor článku:
MÍŠA ŠLESINGEROVÁ

Milí příznivci naší školy,
zdravím Vás ze stránek nového
školního časopisu, který bude
vycházet přibližně čtyřikrát do
roka a budou ho pro Vás psát
sami žáci naší školy.
Stále hledáme vhodný název,
kdo má jakýkoliv nápad, stejně
jako návrhy na obsah časopisu,
zasílejte vše na adresu
mslesingerova@zscernos.cz.
Přeji příjemné počtení!

Novinky

foto: Konečně otevíráme!

autor článku:
DAVID KUBEŠ

třída 7.B

Dne 2. června se otevře naše
SPORTOVNÍ HALA. Můžete se
těšit na hudební výstoupení
bubnů, street dance, zumbu, rope
skipping a další...
přivítáme i patronku naší haly
Věru Čáslavskou. Přijdou i jiní
zajímaví hosté. A můžete se těšit
na spoustu dalšího.
Prostě musíte přijít protože si to
spolu všichni užijeme!

Ze zákulisí u moderátorů

foto: Pilně nacvičujeme

Ahoj, já jsem Honza a měl jsem
to štěstí se stát moderátorem
slavnostního otevření sportovní
haly. Chci vám povědět, jaké to
bylo. Začalo to konkurzem, kde
jsme byli ve skupinkách, já byl s
Matyášem, měli jsme předvést
improvizaci, ta se nám velmi
povedla, a číst článek. Byli jsme
vybráni tříčlennou porotou paní
ředitelka, paní učitelka
Šlesingerová a paní zástupkyně.
Společně s námi ještě postoupily
dvě holky - Kristýna Zborníková
a Anna Marková. Když jsme
začínali, četli jsme jen text ze
scénářů. Nejvíce mi vadilo že se
ty scénáře pořád měnily, každý
týden něco jiného.
Teď zkoušky byly pořád častěji
otevření bude za 3 dny. Vedoucí
(Michaela Šlesingerová, paní
ředitelka a paní zástupkyně)
začínají míti trému. Musím

přiznat, že jsme občas docela
zlobili a všichni z toho byly na
nervy.
Zkouška probíhá tak, že u sebe
máme naše bloky s nápovědou a
zkoušíme a zkoušíme, je to
opravdu zábava. Zítra nás čeká
generální zkouška i s
vystoupeními, jaká to budou, to
se sami dozvíte, ale prozradím,
že nás navštíví i tři slavní čeští
sportovci.

autor článku:
JAN HOLÁSEK

třída 6.A

autor článku:
MATYÁŠ KUBA

Výročí 
Williama 
Shakespeara

foto: portrét Wiliama Shakespeara

Nejznámější je asi Hamlet-princ
dánský, dále pak Zkrocení zlé
ženy, Večer tříkrálový, již
zmiňovaný Romeo a Julie a
další. Wiliam Shakespeare psal
jak tragédie, tak komedie.
Existuje spousta vydání jeho her
knižně a byly natočeny i filmy.
 
Zemřel roku 1616, tudíž letos to
je 400 let, ale přece jenom, když
tento muž zemřel, nebylo to tak
veselé, jako když se narodil, což
pro svět (který to jěště nevěděl)
znamenalo, že existuje další
génius. Narodil se roku 1564 v
malém městečku nedaleko
Londýna-Stratford upon
Avon-Stratford nad Avonou.

autor článku:
ELIŠKA CEJNAROVÁ

třída 7.A

foto: Světoznámý film Romeo a Julie ze
šedesátých let

 
 
V letošním roce bychom neměli
opomenout, že anglický
spisovatel, který psal převážně
divadelní hry, má výročí 400 let
od úmrtí. Wiliam Shakespeare,
tento světoznámý a uznávaný
autor. Když se řekne Wiliam
Shakespeare, většina z nás si
představí Romea a Julii na
balkónku ve Veroně.
Samozřejmě Shakespeare
nenapsal jenom tuto
romantickou, ale tragicky
končící hru, je jich daleko více a
myslím, že určitě stojí za
zmínku.
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Prázdniny a 
vtipy

Přijde Pepíček za maminkou, že
ho bolí hlava. "Maminko, mě
bolí hlava." Maminka mu
odpoví: "Víš, Pepíčku, musíš
hodně pít." Pepíček: "Dobře,
takže kde je kořalka?"  
 
 Pepíček sedí ve vlaku a žvýká
žvýkačku. Přisedne si k němu
stará paní. Po 5 minutách mu
stařenka řekne: "To je od tebe
moc hezké, že mi tu tolik věcí
vyprávíš, ale já jsem hluchá." 
 
 Druhá světová válka skončila 7.
5. 1945. Chuck Noriss se
narodil 6. 5. 1945. Tohle není
náhoda. 
 
 Když byl Chuck Norris ještě
bakterie porazil Domestos. 
 

 
 
Všichni už se určitě těšíte na
prázdniny a to je dobře. 
Někteří jedou na hory
nadýchat se čerstvého
vzduchu, jiní se  zase  jedou
schladit k moři a některé z nás
čekají dobrodružství na
táborech. Tak mě napadlo, že
byste mohli napsat na papír,
kam každoročně jezdíte, a pak
byste to dali paní učitelce
Šlesingerové a mohli bychom
to zařadit do příštího čísla
časopisu, aby i ostatní mohli
tímto způsobem někam "jet", i
když nejedou.
 
A teď vtipy:
 
 

foto: Moře

autor článku:
ADAM KUBEŠ

třída 7.A

Co se 
děje ve 
škole
Naše škola měla 2.června v
17:00 "otvíračkuů haly a všichni
si to moc užili .Moderátoři byli
Honza Holásek, Matyáš Kuba,
Krystýna Zborníková a Anna
Marková. Vystupovali zde různé
sportovní týmy jako zumba,
karate, gymnastika, africké
bubny, Jojo gym, aerobic, rope
skiping aj. Náš host byla Věra
Čáslavská, která je i patronkou
haly.
 
Šlo to hezky po sobě na začátek
africké bubny, které všem

foto: Naše škola

karatisti Černošice. Šestou
pozici obsadil street dance.
Sedmá vystoupila Gymnastika
Dobřichovice. A osmé místo
měla zumba, která čítá 60 členů.
A nakonec si děti mohli zazpívat
a zatančit s africkým
bubeníkem.Všichni jsme si to
moc užili. A všem, kteří se na
programu podíleli, děkujeme za
takovouto akci k příležitosti
otevření haly v Černošicích.     
 
A tímto se v tomto čísle loučí
Adam Kubeš. V příštím čísle se
zase sejdeme, na shledanou.
 
 
 

autor článku:
ADAM KUBEŠ

třída 7.A

rozbušily srdce. Pak následoval
projev paní ředitelky, po něm
byl předán certifikát panu
Moravcovi a už se šlo na věc.
První se nám představila
gymnastika, její vystoupení bylo

skvělé. Jako druzí přišli na řadu
s vystoupením SK Černošice.
Třetí vystoupení byly
"areobičky". Čtvrté v pořadí
jsme zhládli rope skiping z
Řevnic. Na páté pořadí přišli

Zasmějme 
se s auty

přišel taky o ruku!
Manažer se podívá a
vyjekne: "Moje
rolexky!"  
 
 Jdou dva maníci po
silnici, když co nevidí -
předjíždí je někdo na
motorce. A nemá hlavu.
Podiví se tomu a jdou
dál. Za chvíli znovu
jezdec bez hlavy. To už je
jim to nějaké divné. Když
se to stane potřetí, povídá
první tomu druhému:
"Hele, neměl bys dát
pryč tu kosu?" 
 
 Každý, kdo jede na
dálnici pomaleji než vy, je
idiot. Každý, kdo jede na
dálnici rychleji než vy, je

 
Vystupuje manažer ze
svého nového Porsche,
otevře dveře a
kolemprojíždějící kamion
mu urazí dveře. Kamion
zastaví a manažer se
ihned do řidiče pustí:
"Kam čumíš? Urazil jsi
mi dveře!"    Tirák mu
povídá: Vy manažeři jste
strašně materialisticky
založený. Vy mi tu
nadáváte kvůli dveřím a
vůbec vám nevadí, že jste

foto: Matěj Kraus, třída 7.a, Takové auto by chtěl snad každý

šílenec. 
 

 
Jaké tři největší krize
prožívá muž? Ztrátu
ženy, vyhazov ze
zaměstnání a škrábanec
na autě!  
 

autor článku:
MATĚJ KRAUS

třída 7.a
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Naši žáci v Shakespearově divadle Globe

foto: Prohlídka divadla v angličtině foto: Hraje se i za deště

Jak se otevřela hala

foto: Hala praskala ve švech

Divadelní soubor MARŠLE 
uvedl premiéru nové hry 
Lotrando a Zubejda

foto: Z generální zkoušky

Karel IV.

foto: Karel IV

Čechách a okolí. V
Čechách nechal vystavit
hrad Karlštejn, Karlův
most a spoustu dalších
věcí. Karel IV. byl
vysoce vzdělaný a věřící.

autor článku:
MATĚJ KRAUS

třída 7.a

Karel IV. slaví letos
výročí 700 let od svého
narození. Karel IV. byl
král český a císař Svaté
říše římské. Patří k
výjimečným osobnostem
českých i evropských
dějin. Byl ambiciózním
vladařem, prozíravým
politikem i
urbanistickým
vizionářem. Letos se v
Praze bude konat řada
akcí připomínajících
jeho výročí. Byl to jeden
z nejlepších vladařů v foto: Karlštejn
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Sportovní 
zajímavosti

foto: Golf

PŘEKONÁN  a to jistým
dvojnásobným světovým
rekordmanem v dlouhém odpalu
v golfu. Holí zvanou "driver"
byl odpálen nejrychlejší míč v
golfu američanem jménem
Maurice Allen a to bylo
rychlostí 339,5 km/h. Ovšem
nejrychlejším míčovým sportem
je badminton, protože
nejrychlejší smeč v tomto sportu
se rovná neuvěřitelným  411
km/h. 

autor článku:
JAKUB DRAHOKOUPIL

foto: Jai alai

  Jai alai aneb "nejrychlejší
sport"  

 

 
Mýtus, nebo pravda... Mnozí
lidé byli dlouho zastánci toho
názoru, že ve sportu Jai alai létá
míč nejrychleji ze všech sportů
(a to také oprávněně jelikož tyto
informace byste si mohli ověřit i
v Guinessově knize rekordů).
Ovšem nedávno byl tento
rychlostní rekord (300 km/h) 

Exkurze do Londýna

foto: Pravé anglické červnové počasí

Co se bude dít 
ve škole a vtipy

foto: Adam Kubeš

byl tak opilej vodkou, že jsem se
týden motal." A pak říká třetí:
"Já jsem sežral českého
poslance a ten byl tak dutý, že
jsem se týden nepotopil." 
 
 
 

autor článku:
ADAM KUBEŠ

třída 7.A

Co nového budeme mít
ve škole?
 
 
Můžeme se těšit na novou
šatnu, nový přístřešek na kola
a nové venkovní záchody. Naše
jídelna se rozšíří a budou zde
na výběr čtyři jídla a druhý
stupeň si bude moct vybrat na
místě. 
 

A teď vtipy 
 Vsadí se 3 žraloci, kdo sežere
nejhorší věc. Po třech týdnech
se opět sejdou a první říká: "Já
jsem sežral Američana a ten byl
tak nacpaný hamburgrama, že
jsem hned ztloustl." Druhý
říká: "Já jsem sežral Rusa a ten

Vtipy o škole

foto: Toto bude vchod do školy

Nemáte náhodou vyučování? 
Na blbosti nemáme čas.
 
Paní učitelka říká: "Kočka se
kočičí, kráva se kraví. Dejte
ještě nějaký příklad." Pepíček
řekne: "Žralok se ožral!"
 

autor článku:
MATĚJ KRAUS

třída 7.a

foto: Krásné prázdniny!

 
Pepíčku, chodíš rád do školy? 
Chodím rád do školy i ze
školy, jenom to mezi tím mě
nebaví.
 

Partneři

Podpora:
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


