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1. Čím míň toho vím, tím víc se učím. Čím víc se učím, tím víc toho vím. Čím víc toho vím, 

tím víc toho zapomenu. Čím víc toho zapomenu, tím míň toho vím. Tak proč se vlastně 

učím? 

2. To, co se učíte ve škole jsou fakta, známá fakta. Vaším úkolem je si tato fakta osvojit a 

zapamatovat. Čím víc si zapamatujete, tím úspěšnější jste. Ti, kterým se ve škole nedaří, 

se nezajímají o fakta nebo se k nim fakta nedostávají takovou formou, která jim p řijde 

zajímavá. Někteří jednoduše nemají tak dobrou paměť. Paměť, ale stejně není to, co 

rozhoduje o tom, zda v dnešním světě uspějete. 

 

 



AHOJKY               

M áme tady 3. číslo školního časopisu a p řed sebou máme měsíc školy. Chceme Vám  pop řát 
hodně úspěchů p ři testech a zkoušení, na konci školního roku pěkné vysvědčení a krásné prožití 
PRÁZDNIN ☺.  

Určitě každý z vás někam jede. Buď k moři, na tábor  nebo se chcete jen tak p řes celé léto válet 
doma, ale to neznamená, že bude nuda. Vše se dá skvěle užít a pokaždé může být zábava . 
Tak se držte a vše pořádně užijte!!!  Váš časopis. ♥  

P.S. Uvidíme se zase na začátku nového školního roku. 
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Včelařský kroužek měl žně … ( na snímku vedoucí kroužku Václ av Slabý, Tomáš Navrátil, David 

Císařovský – žáci 9. ročníku) 

 



1. Novinky z naší školy 

Karneval: Sobota  26.3. se nesla v duchu masek, kostýmů a slavení. M alé děti se nahrnuly do 
sokolovny v roztomilých krásných kostýmcích, nechyběla ani výzdoba a hudba. Malí i velcí 
tancovali na mnoho písniček pod  vedením pana M aršálka a jeho ženy. Rozdávaly se i velmi 
krásné ceny, které potěšily  p ředevším ty menší.  ☺    
Plavecký výcvik : Žáci z 2. a 3. třídy jezdili každý čtvrtek na plavaní . Každý z nich si svůj 
diplom právoplatně  zasloužil a my jim p řejeme, aby vodu milovali  i nadále.  

 
Zdravotnická soutěž: Děvčata ze 6. -  8. ročníku p ředvedla úžasný výkon na zdravotnické 
soutěži, kde se umístila na velmi krásném 6. místě . 

 
Žesťový koncert: Dne 13. 4.  nás navštívilo kvarteto hráčů na žesťové nástroje (trubka 
apod.) ☺ Krásné p ředstavení, myslím, že se to všem moc líbilo.  

Oslava jara ve 3. třídě: Velikonoční nálada nám očarovala třeťáčky, a tak se pustili do 
různých výtvorů a soutěží venku p řed budovou školy. Myslím, že se jim to moc povedlo☺ . 

 Dinosárium: Děti z 1. ročníku p ři besedách knih napadlo setavit si dinosárium. Děti byly 
rozděleny do několika skupin. Při práci použily  papír, figurky a různý p řírodní materiál Jejich 
práce nakonec dopadly velmi úspěšně a byly k shlédnutí v prostorách školy. 

      Adopce na dálku: Už v minulém roce nás 7. třída seznámila s projektem „Adopce na 
 dálku“.Vybrali už první sbírku peněz pro dívku z Indie. Na začátku p říštího roku  budou 
 vybírat další sbírku. Byli by velice šťastni, kdybyste jim p řispěli malou peněžní částkou, 
 jako to bylo dosud a to je 20Kč. Ráda bych vám za ně poděkovala .  

      Sběr papíru: V týdnu od 16.– 20. 5. proběhl ve škole sběr starého papíru. Celkem se vybralo 
 7 085kg.  Nejlepší sběrači obdrželi poukázku na odběr zboží v hodnotě 100 Kč 
 v papírnictví OD Netvořice. V soutěži tříd: 1. místo – 5. třída, 2. místo – 8. třída a 3.místo 
 – 4. třída. Za odměnu získaly jednotlivé třídy peněžní odměnu.           
                                                                                                       Veronika Stejskalová 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Netvořice 

Rádi bychom všem přiblížili náš městys Netvořice 

 
Městys Netvořice je součástí okresu Benešov a náleží pod středočeský kraj. Příslušnou obcí s 
rozšířenou působností je rovněž okresní město Benešov. Obec Netvořice se rozkládá asi čtrnáct 
kilometrů západně od Benešova. Trvalý pobyt na území této obce, jež se honosí titulem “městys”, 
má úředně hlášeno kolem 1090 obyvatel. Netvořice se dále dělí na sedm částí, konkrétně to jsou:  
Dunávice, Lhota, Maskovice, Netvořice, Radějovice, Tuchyně a Všetice. 

Školou povinné děti mohou v obci navštěvovat plně organizovanou základní školu a pro 
p ředškolní děti je zde mateřská škola. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní 
hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, dvě muzea,  kostel a 
hřbitov. V obci Netvořice mají ordinaci tři praktičtí lékaři, je zde rehabilitace a jeden stomatolog. 
Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad.  

M ěstys Netvořice leží v průměrné výšce 352 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme 
v historických pramenech v roce 1205. Celková katastrání plocha obce je 1788 ha, z toho orná 
půda zabírá padesát tři procent. Jedna třetina obce je zalesněná. Vzhledem ke geografické poloze 
bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.                                        
                                                                          

 

 

                                         

          (Veronika Stejskalová)                        
 

V nedávné době navštívili žáci osmého ročníku netvořické muzeum, kde se od bývalé paní 
učitelky paní Heleny Černošové  dozvěděli informace o týnecké kamenině. Bližší informace  
máme v p říspěvku od Alžběty  Bednaříkové. 

 



 

3. Příspěvky žáků 
Týnecká kamenina 

          Rozvoj průmyslu na konci 18. století a počátku 19. století podnítil  k podnikání i vlastníky 
rozsáhlých panství. M ezi nimi byl i Josef František, hrabě z Vrtby, majitel panství Konopiště. 
Hrad v Týnci nad Sázavou p řebudoval na továrnu, kde začal vyrábět kameninu doposud 
dováženou z Anglie.K její výrobě sloužila i p řebudovaná románská kaple   a středověká  věž. 

           Továrna byla založena roku 1793, ale prodávat se začalo až o několik let později, kdy byla 
jakost zboží natolik vysoká, že se mohla rovnat výrobkům pražské továrny.  Z ní Vrtba získával 
zkušené pracovníky tím, že jim nabízel více peněz. 

           Roku 1801 získal Vrtba ve Vídni zemské privilégium, které ho opravňovalo k tomu, že se 
jeho zboží mohlo prodávat a skladovat ve všech hlavních městech monarchie a ve znaku mohl 
používat dvouhlavého orla. 

           V továrně se vyrábělo stolní nádobí, užitkové p ředměty , luxusní  a dekorační keramika, 
figurky, vázy. 

            Továrna v Týnci byla druhá v Čechách, 
kde se začal používat měditisk. Tisklo se 
černou, hnědou, zelenou, ale hlavně modrou 
barvou. Výrobky zdobily p řevážně romantické 
krajiny, vodopády, skály, zříceniny téměř vždy 

doplněné postavami. Na okrajích byly bílé kytičky na modrém podkladě. 

           V roce 1830 Vrtba umírá a továrnu po něm p řebírá Jan Karel, kníže z Lobkovic. V továrně 
však vznikají problémy. Privilégium smrtí Vrtby zaniká, pece se začínají vytápět drahým 
dováženým uhlím. Tím cena výrobků vzrůstá. Továrna už nemůže konkurovat ani levnějšímu 
dováženému porcelánu. Když se obtíže ještě více zvětšily, byla továrna roku 1866 zrušena. 

                                      (A.Bednaříková, 8. ročník) 

 

 



 

Projekt“DĚTI DĚTEM  aneb S ODPADY HRAVĚ“ 
 

 Na naší škole probíhá zajímavý ekologicky zaměřený projekt s názvem: „Děti dětem 
aneb s odpady hravě“. Jedná se o projekt pilotní, jehož výsledky budou na konci letošního 
školního roku zpracovány a podle nich se uskuteční celoroční projekt pro více základních škol 
v ČR. Princip spočívá ve spolupráci mezi základní a mateřskou školou. 

 Na tento projekt se žáci naší (VIII.třídy) třídy velice těšili a pečlivě se na něj p řipravovali. 
Základem je navázání kontaktu s předškoláky z mateřské školy, které máme pomoci vzdělávat 
v oblasti ekologie. Nakonec jsme mateřskou školu navštívili dvakrát, vymysleli jsme několik her 
s tématikou třídění odpadů, které děti rády hrály. Seznámili jsme je s naším projektem a 
vysvětlili, co znamená slovo „recyklovat“a pustili jsme se do her. Poté jsme šli vypracovat 
pracovní listy ,  které byli poučné i pro nás. Překvapilo nás, jak děti práce bavila, jak se snažily a 
měly o danou problematiku zájem.     

                       Šmoulové – ZŠ Netvořice 

 

 



SPOLUŽÁCI SE PTALI MICHALA  ŠKURLY  - Mistra ČR na 
ploché dráze do 125 ccm    – 2010, Mistra ČR na krátké ploché dráze 
do 125 ccm - 2010 

1. Od kolika let se věnuješ speedwayi?(jízda na ploché dráze) 
            Věnuji se mu od dvanácti let. 

      2. Co to je speedway a co to obnáší? 

           Jezdí se na motorce v oválné dráze, kde se jezdí doleva a zatáčí doprava. Speedway                          
 obnáší čas, úsilí a ztrácí se mládí. 

3. Proč sis vybral právě tento sport? 
Baví mě to, protože je tam hodně adrenalinu a člověk se tu může nějak vyvíjet. 

4. Kdo tě podporuje? 
      Podporuje mě táta a mám i pár malých sponzorů. 

5. Máš před závodem trému? 
     Vždycky tam ta tréma je, ale postupem času upadá.Ale stejně vždycky bude. 

6. Jaký je tvůj první úspěch?  
      Mým prvním úspěchem bylo dát motorku do smyku a moje první ,,bedna´´3. místo na 
 M arkéta Cupu. 

7. Jaký je tvůj největší úspěch? 
      Můj největší úspěch je 4. místo na M S v Anglii v Tallingtonu a v minulé sezóně jsem    
 byl dvojitým mistrem ČR ve 125ccm. 

8. Bál ses někdy? 
      Bál jsem se hlavně na těch začátcích, než jsem vjel rychle do zatáčky, než jsem    
 pochopil, jak mám zatočit řídítkama a jak se na motorce postavit. Největší trému jsem 
 měl  na prvním závodě a MS. 

9. Myslíš si, že bys mohl letos být třeba i první na MS ? 
      To je těžký říct takhle dop ředu, protože je plno okolností, které mohou vše pokazit          
 nebo  úplně zmařit. Ale doufám, že na M S  budu na ,,bedně´´. 

10. Líbí se ti dávat lidem autogramy? 
      Je to moc super. Máme takový kartičky s fotkami a podpisujeme  
 je. 

11. Máš i  jiné aktivity kromě speedwaye? 
     Těch aktivit je spoustu, ale těm se nevěnuju tak, jako ploché 
 dráze. 

12. Hodláš se tomuto sportu věnovat i  v budoucnu? 

           Chci se mu věnovat, dokud mi to dovolí zdraví. 



     13. Čeho bys chtěl dosáhnout? 

            Vítězství na M S v kategorii do 500 ccm. 

      14. Nedělají ti problémy cizí jazyky, když jsi  v cizině? 

            No, to dělají, ale vždycky se nějak  domluvíme. 

      15. A co ve škole?  

           Ve škole je to dobrý.    …… ( a smích) 

 

Branný den na naší škole 
Dne 1. 6. 2011 se konal branný den. Začal v osm hodin vyhlášením požárního poplachu, 

evakuací všech zaměstnanců školy a dětí na školní hřiště. Požár p řijeli uhasit benešovští 
profesionální hasiči, kteří dětem prezentovali svoje hasičské vybavení. Děti se mohly na cokoli 
zeptat a prohlédnout si hasičské auto.  

Dopoledne pokračovalo ve sportovním duchu. Žáci 7. –9. ročníku p řipravili pro své 
mladší spolužáky různé soutěže zaměřené na obratnost, rychlost, postřeh a šikovnost. 

Jak tento den ohodnotila žákyně Tereza Dejnožková ze 3. ročníku? 

Líbili se mi hasiči, jak uhasili požár a ukazovali nám všechny p řístroje. Mohli jsme si také 
prohlédnout hasičské auto.  

Co všechno jsme museli zvládnout: poznávání stromů, lovení ryb, p řenášení vody, lezení 
po laně, skládání „puclí“, stavění kostek, poznávání značek, poznávání světových stran podle 
kompasu, skákání v pytli, malování autíček poslepu, hod míčkem, zapamatovat si obrázky, jezdit 
na koloběžkách slalom, chodit na chůdách, bowling, trojskok. 

Líbilo se mi, jak jsme soutěžili a obcházeli všechna stanoviště. Nejvíc mě bavilo 
poznávání dopravních značek a lezení po laně. Získala jsem celkem 209 bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Móda 
 
Emo Styl 

EM O (zkratka výrazu „emoce - ale z anglického „emotions“) je americký slangový výraz 

označující subkulturu, která je definována punkově orientovanou módou a emo hudebním 

stylem, teenagerovskou p řecitlivělostí a touhou po romantice. Její p říslušníci si často libují v 

ponuré romantice, melancholii a důrazu na vlastní prožitky odehrávající se v jejich vnitřním 

světě. Někteří vyznavači jsou okouzleni temnotou, jsou fascinováni vším, co souvisí se smrtí, a 

mohou mít i sklony k sebepoškozování. EMO získal na popularitě v první dekádě 21. století. 

Význam výrazu emo a jeho používání 

V dnešní době je slovo emo používáno ve více významech.EM O styl bývá médii prezentován ve 

spojení se sebepoškozováním a sebevraždami, náklonností ke smrti a 

temnotě, excentrickým oblečením a vášnivou láskou k "Emo" kapelám jako je nap říklad My 

Chemical Romance. EM O bývá používáno k označení depresivních pocitů, pro 

p řehnané melodrama či ublíženost. 

Etymologie 

Od poloviny osmdesátých let byl výraz emo používán výhradně pro hudební styl 

tehdejší washingtonské punkové scény. Když se hudba koncem devadesátých let dostala do 

povědomí širšího publika, začalo slovo nabývat dalších významů. 

Móda a kulura 

M óda vychází z punku a je doplněna výrazným barvením vlasů a p ři vhodných p říležitostech také 

nep řehlédnutelným líčením okolo očí v temných odstínech (často i u mužů).Jako EMO jsou 

označovány dva různé styly oblékání (tvrdý styl a jemný styl). První vychází z „Indie EM O“ 

scény devadesátých let, a má vazby na indie rock a punk rock. Zahrnuje oblečení obnošeného 

vzhledu, typicky v khaki barvách. Trička bývají těsnější, s potiskem ve stylu osmdesátých 

let.Druhý populární styl je tmavší a vyznačuje se rovnými vlasy obarvenými na tmavo (typicky 

černou, červenou, blond, růžovou nebo nějaký nep řirozený odstín tmavé barvy). M uži nosí 

upnuté kalhoty, obvyklý je piercing rtů a tmavý make-up u žen (nejvýraznější je černá tužka na 

oči, ale vyskytují se i červené oční stíny). 

5. Zvířata 

 Yorkshire terier 

   Charakteristika a péče 
 

 
    Jorkšírský teriér 

Živý, inteligentní výraz očí tohoto malého psíka vypovídá 



mnoho o jeho povaze. I přes svůj malý vzrůst a nevinný vzhled je to velice ostrý , živý, 
odvážný a vždy ostražitý pes, který velice rád štěká. K neznámým lidem se chová poněkud 
nedůvěřivě a odtažitě, ale svého pána miluje nadevše a je nervózní, když je bez něho. Je to 
oddaný psík, který ochotně a rád doprovází svého majitele všude, kam se hne. Spokojí se i s 
nošením v košíčku nebo speciální tašce, jen když může být na blízku tomu svému člověku. 
Yorkšírský teriér rozhodně nepatří mezi zrovna nejposlušnější. Tento malý psík je velice 
tvrdohlavý, proto musí být jeho výchova pečlivá a důsledná. Přestože patří mezi nejmenší 
psí plemena světa, miluje pohyb a dovádění, a proto je i vhodným účastníkem závodů  
agility  a jiných psích sportů. Pravidelný pohyb je pro toto plemeno velmi dů ležitý , už jen 
proto,že mají sklon k tloustnutí. Yorkšírský teriér je poměrně robusním a odolným 
plemenem, které není nijak p řecitlivělé, nebo přehnaně náchylné k onemocněním. Údržba 
srsti je velice náročná. Krásná lesklá srst sahající až k zemi, jakou vídáme u výstavních psů, 
je výsledkem dlouhých hodin péče a vyžaduje mnoho trpělivosti jak od psa, tak od jeho 
majitele. Základem péče o srst je pravidelné pročesávání a kartáčování. K dosažení co 
největší délky je třeba srst psa balíčkovat. Sportujícímu psovi je vhodné srst stříhat. 

   Chov 

Štěňata, kterých ve vrhů nebývá mnoho ( v průměru asi 3), se vždy rodí černá. Zlatavé 
pálení se začíná objevovat až později a také mohou mít na hrudi bílý  pásek srsti. Komu 
nevadí poměrně náročná úprava srsti, pro toho je yorkšírský teriér opravdu zábavným, 
p řítulným a hravým společníkem. Ale stává se také, že mohou zůstat celí černí až do 6 let a 
od 6 let se jim začnou objevovat šediny.M usejí se vyčesávat. Pro toho, kdo nerad chodí na 
dlouhé procházky, je jorkšír p řesně to pravé. 

(A. Nováková) 

6.  Vtipy 
 
"Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice." 
"No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce." 
"Rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou?" 
 

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy: 
"Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru." 
"Chvíli vydržte, hned jsem u vás", odpovídá lékař. 
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá:" Je to vážný případ?" 
"Určitě to bude něco hodně vážného, odvětí lékař. Už jsou u toho tři doktoři." 

 
Potká Pepíček žábu,a ta mu říká: “Polib mě a něco dostaneš.” Pepíček žábu políbí a žába povídá: 
“Dostaneš ekzém.” 

 
Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 
Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí. 

 
Tati, p řeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 



8. Sport na škole 

 

Sportovní akce 

 

Dne 28.4.2011 se konalo přátelské utkání v házené dívek a chlapců s mužstvem  Krhanic. 

Dívky výhrály oba zápasy , chlapcům se vedlo střídavě. 

Dne 4. a 5.5. se konal Okresní přebor v házené staršího žactva.Tento turnaj jako každoročně 

pořádala naše základní škola. V obou kategoriích se zúčastnilo celkem 7 družstev. Dívky se 

umístily  na velmi hezkém 6. místě a chlapci na úžasném 3. místě. Gatulujeme ! 

A zde jsou celkové výsledky: 

Dívky:      Chlapci: 

1. ZŠ Dukelská Benešov   1. ZŠ Dukelská Benešov 

2. ZŠ Poříčí nad Sázavou   2. ZŠ Týnec nad Sázavou 

3. ZŠ Krhanice    3. ZŠ Netvořice 

4. ZŠ Čerčany     4. ZŠ Poříčí nad Sázavou 

5. ZŠ Týnec nad Sázavou   5. ZŠ Krhanice 

6. ZŠ Netvořice    6. ZŠ Čerčany 

7. ZŠ Jiráskova Benešov   7. ZŠ Jiráskova Benešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.4.2011 nás navštívil známý sportovec, diskař Imrich Bugár, který na naší škole 

besedoval se žáky. Náš časopis se ptal na různé otázky a zde jsou odpovědi… 

Imrich Bugár 
*14.4.1955 
Osobní rekord 71,26 m 
1982 M E Athény 1.místo 
1983 M S Helsinky 1.místo 
Celkově byl na 456 závodech 
17.9. 1995 přestal oficiálně závodit  

 
Rozhovor 

Časopis: Jaké to bylo stát na stupínku vítězů? 
Pan Bugár:   Když něco děláte a máte úspěch, tak to je ten nejhezčí 
                     pocit a pak, když vidíte tu vlajku jak stoupá, je to 
                     úžasné. A já to p řeju vám všem, abyste to taky někdy  
                     zažili. 
 Časopis: Jak jste se vůbec stal diskařem? 
 Pan Bugár:   Ve škole jsem byl vybrán na soutěž. Vůbec jsem nevěděl, 
                      jak s tím mám zacházet, tak jsem něco okoukal od  
                      ostatních kluků. No a vyhrál jsem tam hned  
                      1. místo. 
Časopis:  V kolika letech jste hodil svým prvním diskem a kolik jste  
                   hodil? 
Pan Bugár: V 15 letech a hodil jsem 34 m. 
Časopis:  Jaké země jste navštívil? 
Pan Bugár: Byl jsem skoro v celém světě .... 
Časopis:  Na jaké úspěchy jste hrdý? 
Pan Bugár: Nejvíce na zlatou medaili z MS. 
Časopis: Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
Pan Bugár: Elektrikářem  
Časopis:  V kolika letech jste poprvé soutěžil? 
Pan Bugár: V 15 letech. 
Časopis:  Měl jste nějaké vážné zranění z tohoto sportu? 
Pan Bugár: Žádné velké úrazy jsem neměl. 
Časopis: Jaké sporty děláte nebo jste dělal kromě hodu diskem? 
Pan Bugár: Volejbal, házenou, basketbal a nohejbal. 
Časopis:  Jak těžké jsou ty disky? 
Pan Bugár: 1 kg, 2kg .  
Časopis:  Kolik takový disk stojí? 
Pan Bugár: 150 až 200 euro. 
Časopis: Jste v kontaktu s ostatními diskaři? 
Pan Bugár: Jsem v kontaktu s několika kolegy. 



Časopis:  Kým jste se inspiroval nebo kdo byl váš vzor? 
Pan Bugár: Ludva Daněk – každý rok na jeho počest pořádám  
                     memoriál. 
Časopis: V kolika školách už jste přednášel ? 
Pan Bugár: V 54 školách ☺ . 

 

 

 

  
 

 

 

 


