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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU NA ZŠ 

BROUMY 

   Tak se stalo. Ministerstvo školství opět neodložilo začátek školního roku 

a proto, a jak na většině míst ve světě jsme museli hold vstát o nějaké ty 

tři hodiny dříve… 

   Začátek školy na naší škole neproběhl bez větších problémů a změn. Je sice 

pravda, že dětí v 1. třídě je letos víc, jak 25 a tak každý, kde umí byť počítat a 

něco málo ví, dojde k závěru, že děvčat i chlapců je ve třídě vesměs stejně. 

Tedy jednodušeji: Počet žáků= 25+. Ovšem- letos se deváťáky stali kluci paní 

učitelky Stehlíkové. Každý, kdo něco ví o naší škole, ví rovněž, proč záměrně 

říkám kluci. Zde přichází problém: Pokud nejste samotnými prvňáčky, víte, že 

nově příchozí žáky 1. třídy vodí vždy holky z devítky- ale, počet holek v deváté 

třídě=0! 

   Konečně jsem se dostal k tématu: totiž počet kluků v 9. tř. = málo! Zde 

nastává problém: kdo bude vodit prvňáčky? Kluci! Po velice náročných 

výpočtech jsem dospěl k přesvědčení, že každý kluk ušel asi 4xcca 65 m. Což 

znamená, že 1 deváťák ušel 270 m. 1 prvňák ušel 5 m. 

A v tom je sakra rozdíl.                               Příspěvek Jáchyma Balaše 

ZDARavíme vás!

V 1. časopise roku 2015/2016 na vás čekají tyto články: 

-Zahájení školního roku 2015/2016 

-Výstava Večerníček 

-Vtipy 

-Soutěžní křížovka 

…a mnoho dalšího 



4. září 2015 navštívil 1. stupeň (kromě 5. třídy) 

Výstavu Večerníček ve Valdštejnské Jízdárně 

v Praze. Děti doprovázely jejich třídní učitelky. 

Večerníček slavil padesát let. 

                                                                               

 

 

 

 

 

   Jestli máš rád fotbal, tak se můžeš přihlásit do žákovského fotbalového 

klubu v Broumech. Pro děti od šesti let. 

 

OD? -17:00 

Do? -19:00 

Kdy? – V pondělí a středu 

Kde? – Stadion TJ Broumy 

(V zimě se chodí do tělocvičny) 

 

                                                                                

 

 

                                                                          Příspěvek Jana Šimurdy 
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Co má společného cibule a peněženka?  

Když ji otevřete, pláčete. 

 

 

Jak zabavit blondýnku?  

Strčit ji do kulaté místnosti a říct jí,  

ať najde roh. 

 

 

Dvě blondýny si zabouchnou dveře od auta. 

Jedna se snaží dostat dovnitř pilníkem, druhá rukama. 

Po chvilce začne hřmít a jedna říká druhé: 

„Jejda! Bude pršet a my jsme 

zapomněli zatáhnout střechu.   

 

 

Myslivec se vrátí z lovu, vejde do kuchyně a před sebou 

vidí horu strouhanky. Přeleze ji a za ní další hromada. Také ji přeleze, 

za ní sedí jeho žena a on se ptá: „Co to děláš?“ 

Ona mu odpoví: „V kuchařce psali: strouhejte  

tři dny staré rohlíky.“ 

 

 

                                                                Příspěvek Patrika Schovánka 

 

 

 

 



SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA 

 

1. Poslední roční období?                         5. Zvíře s parohy. 

2. Co mají děti rády?                                6. Mládě od krávy. 

3. 10 měsíc v roce.                                   7. Jeden rodič. 

4. Do čeho se kope při fotbale?               8. Otravný hmyz. 

 

V Září se lidi nepaří, v Září je léta konec.               

V Září se lidi nepaří, v Září už odzvonil letní zvonec. 

V Září začíná vše odkvétat, v Září začnou ptáci odlétat. 

Když Září začne, začne i škola, haló děti, slyšíte jak volá? 

                                                    Příspěvek Terky Rýpalové 

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ NA KONEC 

Pokud se ti naše noviny líbí, Tak se k nám přidej. 

Naše noviny si můžete prohlédnout na www.skolabroumy.cz 

 

 

Podepsanou křížovku odevzdejte 

někomu z redakce. Soutěž platí do 

konce září. 

REDAKCE: 

Jan Šimurda, Jáchym Balaš, Klára Krauzová, Tereza Rýpalová, Lucie 

Krauzová, Eliška Veverková 

http://www.skolabroumy.cz/

