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Dne 12. 10. 2012 
učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako 
každý pátek. Stoupla si před tabuli a 
oznámila nám, že každý žák/žákyně tercie 
vymyslí a napíše článek o něčem, co by 
vás, čtenáře Vřískotu, mohlo zajímat, a 
tím nás „pasovala“ na REDAKCI 
VŘÍSKOTU! Takže tercii 2012/2013 přejte 
HODNĚ ŠTĚSTÍ!  

 

PARLAMENT 

Jako každý školní rok tak i tento, 
se v každé třídě (nebo alespoň v t
hlasovalo pro dva zástupce třídy
školního parlamentu. Letos se jimi u nás 
ve třídě stali Jana Šedová a Ondra Hulán. 

Parlament má sice jednu nevýhodu 
– všichni zvolení zástupci přijdou o jednu 
velkou přestávku - ale i výhodu
se můžou „poprat“ za názor, nápad nebo 
stížnost třídy. 

Všem zástupc ům př
hodn ě štěstí! :) 

  S.Marcziová
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PRIMA 2012/2013

Nevím, jestli se to zdá 
ale jsou snad rok od roku menší. Jednou 
jsme byli v primě na matematice a málem 
jsme se nevešli do jejich lavic. Nevěřím, 
že jsme takoví taky byli.

Už měsíc školy mají za sebou a prý 
se jim u nás moc líbí. Také úspěšně 
absolvovali aklimatizační 
Jiřetíně pod Jedlovou. Pan Hrabal říká, že 
jeho třída je úžasná, a i žáci primy mají 
stejný názor na svého třídního učitele. 

Doufám, že jim za všechny můžu 
popřát hodně úspěchů na naší škole a ať 
jim jejich optimismus vydrží co nejdéle.

T. Svobodová
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Nevím, jestli se to zdá jenom mně, 
ale jsou snad rok od roku menší. Jednou 

primě na matematice a málem 
jsme se nevešli do jejich lavic. Nevěřím, 
že jsme takoví taky byli. 

Už měsíc školy mají za sebou a prý 
se jim u nás moc líbí. Také úspěšně 
absolvovali aklimatizační pobyt, který byl v 
Jiřetíně pod Jedlovou. Pan Hrabal říká, že 

a i žáci primy mají 
stejný názor na svého třídního učitele.  

Doufám, že jim za všechny můžu 
popřát hodně úspěchů na naší škole a ať 
jim jejich optimismus vydrží co nejdéle. 

T. Svobodová 



STMELOVACÍ POBYT: PRIMA 

S Janou Šedovou jsme se zeptaly 
pana učitele Hrabala, jaké to bylo 
s primou na stmelovacím pobytu. 
Kde jste byli? 

Byli jsme v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Jak dlouho trval váš stmelovací pobyt? 

Tři dny, od pondělí do pátku. 
Byli jste v plném počtu? 

Ano, nikdo nám nechyběl. 
Byl s vámi ještě nějaký učitel? 

Pan učitel Jasa. 
Jaký byl váš program? 

Pěší pochod přes Hraniční buk, 
olympiáda, scénky z ,,mimoškolního života 
studentů“, pochod na Luž, stezka odvahy, 
prohlídka jiřetínského podzemí a odjezd 
domů. 
Jaké to bylo? 

Bylo to prima. 
Jeli byste tam znovu? 

Bylo to pěkné, ale jeli bychom 
jinam, abychom poznali i jiná místa. 
  J.Melicharová, J.Šedová 

 

DEN BEZ AUT 21. 9. 2012 

V pátek 21. září 2012 se konala 
akce "Den bez aut". Šlo o to, abychom 
alespoň ten jeden jediný den nejezdili 
autem, musíme tu přírodu přeci trochu 
šetřit. 

Ve 2:00 odpoledne jsme se sešli 
na náměstí. K tomu dni se konal průvod 
po městě v maskách, samozřejmě na 
nemotorových dopravních prostředcích. 
Byla tam jízdní kola, brusle, koloběžky a 
dokonce i koně. Zapojit se mohl každý, ale 
nakonec nás nebylo tolik, kolik bychom si 
přáli. Zakončení průvodu bylo u 
městského divadla okolo 17:00, kde se 
konaly ještě nějaké soutěže a vyhlašovaly 
se nejlepší masky. 

  S.Ortmanová 

NOVÝ ROZVRH 

Od čtvrtka 27. 9. se všem třídám 
změnil rozvrh. Nevím, jaké jsou ohlasy 
v jiných třídách, ale v naší třídě jsou spíše 
záporné. Teď asi budu mluvit za všechny 
z tercie, protože všichni si stěžují na dvě 
MATEMATIKY ve čtvrtek. Myslím, že nás 
to brzy přejde;). Taky máme nově 
v pondělí od 900. Nevím, jestli je to dobře 
nebo špatně, protože jsme měli ve středu 
do 1240. Ale to jsou jen názory. Každý asi 
ví, že rozvrh se měnil kvůli p.uč. 
Dostálové, která je na mateřské dovolené. 
Samozřejmě blahopřejeme ☺! Myslím, že 
tohle je asi vše k tomuto vydání. Nashle 
v dalším vydání. 

    A.Hudecová 

 

ROMEO A JULIE. DIVADLO? 

Dne 3. 10. jsme byli v Městském 
divadle Varnsdorf. Na programu byla hra 
známého britského dramatika Williama 
Shakespeara Romeo a Julie. Divadlo bylo 
podáno herci z Docela velkého divadla 
z Litvínova. Představení bylo němé 
s vážnou hudbou v dramatickém, ale 
komediálním provedení. Šerm, boj, 
herectví… Nic tomu nechybělo. Ale byla to 
docela nuda. Málo rozvedený příběh a 
stále opakující se hudba uspávaly. Bez 
mluvení se podle mě Romeo a Julie zahrát 
prostě nedá. Hodnocení: 4 z 10 

A co na to William Shakespeare?: 
 

Tohle představení nemělo úroveň 
mého dramatu. Bylo to podprůměrné. Za 
1. – málo herců, za 2. – žádné mluvení. 
Kde jsou ty krásné kostýmy a ty krásné 
meče? A co verše? To je to, co tomu dodá 
šťávu! A co láska? Romeův polibek s Julií 



je velmi důležitý, musí být procítěný celým 
tělem! A vůbec, nestojí mi za to, abych o 
tom psal! 

   F.Čapek

 

ŠKOLNÍ UNIFORMA 
 

V naší republice se začalo uvažovat 
o školních uniformách, a dokonce některé 
školy už uniformy používají. Jako první 
veřejná škola zavedla uniformy Základn
škola Františky Plamínkové v Praze. Pro 
zavedení uniforem na českých školách 
mají i svoji teorii dětští psychologové. 
Podle jejich názoru by tak mohla přestat 
šikana a terorizování dětí z méně 
bohatších rodin. Myslí si, že uniforma by 
tak mohla stanovit mezi dětmi rovnováhu 
a děti z bohatších rodin by pak nemohly 
urážet oblečení dětí méně bohatých. Děti, 
co uniformy už nosí, tvrdí, že s ni
nemají žádný problém a rodiče jsou
spokojeni. Dle mého názoru by to mělo i 
své nemalé výhody. Hlavně dívky by 
nemusely každý den řešit, co si vezmou 
na sebe. Po finanční stránce
rodiče byli lépe, protože by ušetřili za 
velmi nákladné značkové oblečení.  

    D.Čechová
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OČIMA MISTRA DOPITY

V pátek 12. 
poměrně nepříjemného počasí 2. kolo 
varnsdorfských Podzimních her v
kopané. První kolo v atletice se nám příliš 
nepovedlo, a tak bylo třeba zvítězit, 
abychom si uchovali naději na dobré 
celkové umístění. 

Podařilo se. Po výhře nad 
„Edisonkou“ a remíze s „Námkem“ jsme 
po solidním výkonu, především bra
zvítězili a dostali se do čela tabulky před 
závěrečnými dvěma koly a to 31.
v košíkové a 10. 12. ve florbalu. Po 
skončení turnaje v malé kopané jsme 
ještě absolvovali 1. kolo Coca 
kdy náš tým zvítězil a postoupil do 
okresního kola. 

 Vzhledem k tomu, že nás do 
konce roku čeká 22. 10. futsalová liga, 8.
11. okresní kolo ve florbalu Orion cupu, 
17. 11. přebor školy v
přebor školy v ringu, přenechali jsme 
postup v Coca Cola cupu „Námku“

Chválím studenty naší školy za 
bojovnost a slušné vystupování během 
dosud proběhlých akcí. 

   

Mezi zúčastněnými byli např.:

• Z primy (kluci): T. Alfery, J. 
Šindelář... 
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Mezi zúčastněnými byli např.: 

(kluci): T. Alfery, J. 



(holky): N. Smetanová, V. 
Svačinková... 

• Ze sekundy (kluci): J. Beran, J. 
Šišulák... 
(holky): L. Jetýlková, E. Fialová... 

• Z tercie (kluci): J. Stárek, M. 
Adámek...  
(holky): S. Marcziová, D. 
Čechová,... 

• Z kvarty (kluci): J. Švec, Š. Ježek... 
(holky): A. Dědečková, M. 
Dítětová… 

• Doprovázející učitelé: R. 
Holubářová, P. Dopita 

 

PODZIMNÍ HRY 

Dne 12. 10. 2012 se ve 
varnsdorfské kotlině konaly Podzimní hry. 
Zahájení bylo jako obvykle v 9:00. 
Nejdříve to vypadalo, že se ani nezačne, 
protože byla zima a občas i trochu 
zapršelo. Začalo se 60 metrovým během, 
který se docela vydařil. Následoval skok 
do dálky, vrh koulí, hod míčkem, běh na 
300m, ale hlavně běh na 1000 metrů. Ten 
se musel ocenit, protože běhat v takové 
zimě nebyla žádná legrace. Tradičně se 
zakončovalo štafetami. Při běhu se 
přihodilo pár zranění, ale nebylo to nic 
vážného. Vše nakonec dobře dopadlo a 
my jsme skončili na hezkém 2. místě.       

P.Richter 

 

PROJEKTOVÝ DEN: OSVĚTIM 

Dne 22. 10. 2012 jsme se vydali 
do Osvětimi. Kolem šesté hodiny ranní 
jsme se všichni sešli u Seifertovy školy. 
Cesta byla sice dlouhá, ale s dobrým 
spolusedícím se to dalo přežít. Po šesti 
hodinách sezení v autobuse jsme dojeli 

do Auschwitz, jelikož jsme přijeli dřív, měli 
jsme asi 20 minut na občerstvení atd. Po 
20 minutách jsme se vydali ke vchodu, 
kde jsme dostali sluchátka, abychom 
slyšeli průvodkyni. Vyprávěla nám o osudu 
všech Židů a co se s nimi v táboře dělo. 
Se smíšenými pocity jsme procházeli 
táborem a promítali si v hlavě, co to pro 
lidi žijící v táboře muselo znamenat a jak 
se cítili bez rodin, bez soukromí a bez 
jídla. Asi po dvou a půl hodinách jsme 
přejeli do Auschwitz II. – Birkenau. Tam 
jsme procházeli plynové komory a 
podobně. Byl to vážně divný, ale zároveň 
zajímavý a poučný zážitek. 

 Š.Nová 

 

 

 

ZPRÁVA DNE 

Město Varnsdorf poprosilo naší 
školu, aby naši studenti navrhli skákacího 
panáka pro děti do parku u hypermarketu 
Albert. Proto prosíme všechny vášnivé 
malíře a malířky, aby namalovali 
skákacího panáka. Více info u paní 
učitelky Jirchářové! Předem všem 
zájemcům děkujeme!  

 

 



ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
HUDEBNÍ ŽÁNR

Táááákže……ve škole jsme se vás 
ptali, jaký žánr nejčastěji posloucháte
nebo jaký styl hudby je vám nejbližší
výsledky dopadly opravdu „neočekávaně“. 
Jako první se umístil rock a hned za ním o 
jeden jediný bod pop. Na dalších pozicích 
se umístil hip hop a třeba punk rock. A 
s pouhým jediným hlasem se na 
posledním místě umístilo reggae. Myslíme 
si ale, že by ostatní žánry, jako třeba 
Indie rock, měly víc hlasů, protože většina 
lidí ani pořádně neví, jaký hudební žánr 
poslouchá. Děkujeme Vám za vaší ochotu 
při hlasování. 

 B.Pastvová, M.Melkonova

 

Pro milovníky filmu je tu dobrá zpráva 
od listopadu opět funguje Studentský 
filmový klub evropské kinematografie. A 
co můžete vidět? 

1.11. od 20,30 GEORGE HARRISON: 
LIVING IN THE MATERIAL WORLD
premiéra VB  (50,- Kč) 

6.11. od 20,30 YUMA - premiéra ČR/P 
(20,- Kč) 

20.11. od 20,30 4. REVOLUCE
premiéra SRN (20,- Kč) 

21.11. od 20,30 SVATBA MEZI
CITŔONY – premiéra D (20,-

27.11. od 19,00 PRAHO, MÁ LÁSKO
premiéra ČR (30,- Kč) 

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PLATÍ 
POUZE PO PŘEDLOŽENÍ PRŮKAZU 

STUDENTA!!! 
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UŽ SE NA VÁS MOC TĚŠÍME ☺☺☺ 
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