
ADVAITA 

Každý, kdo chodí na druhý stupeň, si určitě všiml, že se u nás od září objevuje Advaita. Zajímalo nás, proč k 

nám do školy chodí. Tak jsme se rozhodli, že tomu přijdeme na kloub. Jako tajní agenti jsme se vydali do 

organizace zjistit, jak funguje Advaita.  

Advaita je organizace pro závislé, která pracuje od roku 1997. Její spolupracovníci pomáhají lidem, kteří svoji 

situaci sami neumí zvládnout. Dozvěděla jsem se, že jejich pomoc lze využít na různých místech. Třeba v Nové 

Vsi funguje komunita 15 lidi, kteří mají problémy se závislostí. Ti společně tráví svůj volný čas, pracují a starají 

se o domácnost.  

Po těch to informacích mně vrtalo hlavou, proč tedy chodí k nám do školy, když tu žádní závislí nejsou. A tak 

jsem položila pracovnici Báře otázku: „Co vás přivádí do škol?“ Bára mi řekla: „Programy ve školách děláme, 

aby si žáci uvědomili rizika chování a nedostali se do problémů. Jednoduše řečeno, aby měli více rozumu než 

ti, kteří berou drogy.“ Takže až půjdeme někdy sídlištěm a nějaká parta nám bude nabízet trávu, my si 

vzpomeneme na program od Advaity a drogy odmítneme. 

 Do Advaity může přijít každý starší 15 let nebo mladší s doprovodem rodičů, kdo má problémy se závislostí 

(drogy, počítač, internet, hry, atd.). Tito návštěvníci zde získají základní informace a pracovníci jim pomůžou 

se dostat zpátky na nohy. 

 Během návštěvy jsem viděla i místnosti, kde probíhají konzultace nebo kde si můžou vyprat prádlo. 

 Závěrem jsem chtěla poděkovat Báře, že se nám věnovala a ukázala, jak Advaita funguje. 

Sabina a Marika 7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoviNky Na Naší škole 
 

V druhém čísle našeho časopisu jsme se zaměřili na novinky na 

naší škole v tomto školním roce. Časopis vás provede tím 

nejnovějším, co se během tohoto školního roku událo. 



 

 

 

  

Brou Crew 

Dnes jsme měli možnost si popovídat s členy Brou Crew a položit jim pár otázek. 

Nejvíc nás zajímalo, po kolika měsících zvládli první trik. Většině se to podařilo 

po třech měsících, a některým i dřív. Nejdéle jezdí Ondřej Folprecht, který jezdil 

dříve i za někoho jiného. Jan Pinkas je zde nováček, ale ani ten se nezdá, triky 

zvládá poměrně rychle. Nad názvem přemýšleli docela dlouho, Brou Crew ale 

vzniklo tak nějak samo. Tito kluci neberou své ježdění na koloběžkách jako 

koníček, nýbrž jako sport. Když není sníh nebo deštivo, můžete je potkat před 

školou nebo ve skateparku. Nemají nějaké extra přezdívky, ale občas si říkají 

příjmením. Drží se hesla, že jen tak s ježděním nepřestanou, a chtějí to dotáhnout 

daleko. Pro ty, kteří se chtějí také zdokonalit v tomto sportu, nebo pro ty, kteří se 

o to zajímají, natáčí kluci videa na portál Youtube. 

Michala Hanušáková, Pavla Navrátilová a Filip M 

Příběh do autobusu 2 

S t r a š i d l a  
„Už dávno nejsi malý a žádný bubák pod postelí není! “říkávala mi mamka 

každý večer, když jsem šel spát. Ale já věděl víc než ona. Každou noc ke 

mně ta postava přicházela. Byla vysoká a štíhlá, nosila černé sako a rudou 

kravatu. Ruce měla až ke kolenům a byly celé bílé. I hlavu měla bílou, bez 

vlasů a obličeje. Byl to Slenderman. Mluvil ke mně a lákal mě do lesa. Nikdy 

jsem tam ale nešel. Nenavštěvoval mě jen on, ale i malá holčička s vlasy 

sčesanými dopředu. Chodila po všech čtyřech, jako ještěrka. Jmenovala se 

Samara. A můj bratr dvojče ke mně v noci chodíval taky. Jednou ho odvedl 

Slenderman, a když jsem šel ráno žalovat, tak se mi smáli, že mám 

imaginárního bratra. Jako by neexistoval a to mě hodně vyděsilo. Jednou 

ke mně zase přišel a řekl, že mám se Slendym, tak jsem mu přezdíval, 

odejít. A tak jsem odešel. Viděl jsem, jak náš dům shořel, a tak jsem chtěl 

varovat před možnou hrozbou nové obyvatele, kteří dům opravili a 

ubytovali se v něm. Všichni, pán, paní a i dcera, křičeli, když mě viděli. 

Nevěděl jsem proč, ale teď už to vím. Stal jsem se duchem. 

Text: Michal Paluba 

Ilustrace: Honza Kalterbrunner 



Co Nového ve škole: 
 

 

 

 

 

  

Rozhovor s novou paní učitelkou na prvním stupni 

Paní učitelka: Lucie Šilhavá 

Pracujete ráda ve škole?     Ano, ráda. 

Jak dlouho pracujete ve škole?    3 roky. 

 Jakou máte ráda barvu?     Moje barva je fialová. 

Vaše nejoblíbenější číslo?     Moje číslo je 7. 

 Jakou máte ráda vůni?    Mám ráda levanduli. 

 Jaká máte ráda zvířata?                                                 Všechna kromě hmyzu. 

Které předměty učíte nejraději?      Vlastivěda a přírodověda. 

Co byste si přála, kdybyste měla jedno přání?  Procestovat celý svět. 

Psaly to Diana Briežniková, Sára Briežniková 

 

Od září je novinkou na naší škole školní klub. Když jsem byl na 1. stupni, 

byla tu jenom školní družina, takže mě zajímalo, jak takový školní klub 

funguje.   

Školní klub je pro děti z prvního stupně, co nenavštěvují družinu. Na rozdíl 

od družiny tam děti nechodí každý den. Paní učitelka Monika Valášková, 

která dohlíží na děti,  mi sdělila, že v pondělí a středu chodí do klubu 

přibližně 15 – 16 dětí, v úterý 12 -13 a ve čtvrtek a pátek 9 – 10. Nejvíce děti 

hrají šachy, domino a deskové či karetní hry. Paní učitelka mi také pověděla, 

že s dětmi pracuje už od 15 let, takže má bohaté zkušenosti.  

Také mě zajímalo, co na školní klub říkají děti. Zeptal jsem se tedy 4 dětí, 

jak se jim ve školním klubu líbí. Všechny dotázané děti odpověděly, že se 

jim tu líbí a že to tu je fajn. Většina dětí sem chodí od pondělí až do čtvrtka. 

Dále jsem se jich zeptal, co tu nejraději dělají. Odpověděly mi, že rády hrají 

šachy, tancují a hrají si s hračkami. Dále jsem se jich zeptal, z kolikátého 

ročníku jsou. Tři děti řekly, že chodí do 3. ročníku a 1 holčička odpověděla, 

že chodí do 4. ročníku.  

Myšlenka školního klubu mi přijde dobrá a zajímavá. Děkuji paní učitelce a 

dětem za to, že si na mě udělaly čas a odpověděly na mé otázky.  

Honza Polák 7.B 



Stránka plná zábavy 
Osmisměrka – najdi 41 Youtuberů :D  

 
Autor: Daniel Holenda 6.A 

Hádanky: 

Roste to vzhůru nohama. Co to je? 

Je to zelené a má to kolečka. Co to je? 

Když to hodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté. Co to je? 

Ráno to má 4 nohy, odpoledne 2 nohy a večer 3 nohy. Co to je? 

Chyták: 
Parník v Praze jede (po) Labe nebo (na) Labe. 

Autor: Philip Marzullo a Daniel Holenda 6.A 

 



  

Kroužek 

Pro druhý díl školního časopisu jsme si vybraly kroužek paní učitelky Zrůstové. Paní učitelka vede 

kroužek BIOLOGICKÁ PRAKTIKA. Nejvíce nás zajímala otázka, co je účelem tohoto kroužku. Na 

tuto otázku nám paní učitelka odpověděla, že kroužek má za cíl rozšířit znalosti biologie a 

environmentální výchovy pomocí her a praktických činností. Do kroužku chodí pravidelně 10-15 

žáků z druhého stupně.  Nejčastěji pracují s mikroskopy, pomocí nichž prakticky poznávají 

přírodniny. Zajímalo nás, jak děti kroužek baví, a proto jsme se dvou žáků na to zeptaly. Jedna 

slečna nám prozradila, že nejraději pracuje s mikroskopem, a jeden chlapec se svěřil, že nejraději 

dělá na počítači. Kroužek funguje každé pondělí od dvou hodin. 

 

Tereza Nezmarová (8.B) 

Adriana Přibylová (8.A) 

 
 

Přestavba naší školy 

Anet se Sárou se vydaly za panem ředitelem a zástupcem firmy, která přestavuje naši školu, a 

položily jim několik otázek na toto téma. 

1. Kdy přestavba začala a kdy bude zhruba ukončena? 

Začali jsme v říjnu 2016 a končit budeme pravděpodobně v srpnu 2017. 

2. Hradí přestavbu město nebo škola? 

Naše škola je zařazena do libereckého programu na přestavbu škol, takže ji sponzoruje město, 

ale nějakou částku hradí i ministerstvo školství. 

3. Co přesně se přestavuje? 

Bývalé šatny (judárna) a poté proběhne i rekonstrukce předního křídla školy (hudebna, družiny.) ale 

to je zatím ve vývoji. 

4. Jak moc přestavba omezuje žáky a učitele? 

Při vyučování (do 13:20) se nedělají hlučné práce. Až odpoledne probíhá bourání, vrtání apod. 

5. Kolik se na ní podílí lidí? 

To nelze přesně určit, ale je v tom zapojeno několik firem dohromady. 

6. Jaké novinky nám to přinese? 

Budou zde nové tři třídy a toalety. 

7. A kolik tato přestavba bude zhruba stát? 

Něco málo kolem osmi milionů. 

Autoři: Aneta a Sára 8.B 



(Nejnovější)Úspěchy naší školy 
 

Ondřej Čumpelík - 5.A - 14.1 2016 FCB Liberec Švédsko 

Kačka Fejglová- 8.A - 7.12. 2016 - 1. místo v okresní soutěži 
Matematický Dubák v Českém Dubu. 
Martin Dvořák – 8.B – V lednu 2017 11.- 12.místo v okresní 
Dějepisné olympiádě (úspěšný řešitel z 35 účastníků) 
Michal Fotr - 4.B -21.1.2017 1. místo v městské lize (šachový 
turnaj)   
Jakub Rýgl - 6.B - 4.2.2017 –2. místo - Memoriál Z. Kobra 

TK TYK TAK - "Back in the game" - 10.12. 2016 - 1. místo 

Dance of live Skalice u ČL - disciplína street miniděti 

TK TYK TAK - "RA" - 10.12. 2016 - 3. místo Dance of live 

Skalice u ČL - disciplína street děti 

Školní šachový oddíl - 9.2. 2017 - 3. místo v krajském kole 

kategorie 6.-9.třída 

Jan Polák - 7.B - 16.2. 2017 - 2. místo v okresním kole 

olympiády v zeměpise (kategorie 7.tř.) - postup do kraje. 

Michael Valter - 6.B -16.2. 2017 - 8. místo v okresním kole 

olympiády v zeměpise (kategorie 6.tř.). 

výběr žáků 4.- 5.třídy - 15.2. 2017 - 2. místo v okresním kole 

ve florbalu - postup do finále. 
Vytvořili: Tadeáš a Honza ze 7.A 

 

 

 

Málokdo si nemohl nevšimnout, že od září na naší škole přibylo pár změn. Jednou z nich 

byla nová paní učitelka na AJ Lucie Pochobradská. Protože mě učí tento jazyk, rozhodl jsem se s 

ní udělat rozhovor. Připravil jsem si 10 otázek. Na první otázku, proč chtěla být paní učitelkou, mi 

prozradila, že ji už odmala bavilo učit a ráda četla knížky. Kdyby měla jedno přání, přála by si 

nekonečné prázdniny a její nejoblíbenější den v roce je 24. prosinec. Nejvíce si užívá paní učitelka 

léta. 

Miluje sport, ráda by chodila do školy pěšky, ale protože bydlí daleko, musí dojíždět 

tramvají a autobusem. Paní učitelka nemá žádný oblíbený hudební styl a nejraději poslouchá mix 

všeho. Poslední otázka byla, jestli by nechtěla hrát v opeře, filmu, divadle, nebo kapele. A na tuto 

otázku mi paní učitelka odpověděla, že by chtěla hrát ve filmu. Takže za pár let se může stát, že  

ji uvidíme na filmovém platně. Velice děkuji paní učitelce za rozhovor. 

Walter Prommer 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co bude v dalším 

čísle? 

Opět vás překvapíme stránkou 

plnou zábavy, příběhem do 

autobusu, rozhovorem s dalším 

pracovníkem školy a mnohým 

dalším…. 

Máte nápad? Je něco, co 

byste rádi viděli v dalším 

díle časopisu? 

Napište nám o tom! 

casopis.broumovska@seznam.cz 

 

Časopis najdete v každé třídě a 

zároveň na webu školy, kde také 

najdete mnoho dalších užitečných 

informací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafickou stránku časopisu 

vytvořil pan učitel Hříbal a Daniel 

Holenda 

 

ZŠ Broumovská © 

 Ze školních sešitů 

Sněží, vždyť je zima,  

To ví i naše Ina. 

Za oknem sněhulák stojí, 

Kolem krku s šálou mojí. 

Nemá žádné knoflíky, 

místo nich má uhlíky. 

Je noc temná. 

Sněhulák se bojí, 

Nedivte se, když tam tak sám stojí. 

Marek MAŠKARINEC 5.B 

mailto:casopis.broumovska@seznam.cz


 

 


