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Zatopení přístavby 

2. 6. 2016 došlo 

k přívalovým dešťům, 

které zavinili záplavu 

šaten a přístavby. 

Jelikož kanál za 

areálem školy neměl 

dostatečnou kapacitu 

na pojmutí tolika vody, 

došlo k přelití a 

následnému zatopení, 

které vedlo ke zničení 

radiátorů a podlahy 

v tělocvičně, přičemž 

se voda skrz praskliny 

dostala pod podlahu. 

Pan ředitel Mgr. Libor 

Kuška řekl, že opravy 

potrvají ještě cca dva 

měsíce a že se prozatím 

budou využívat pouze 

šatny v přístavbě, 

pokud to bude možné a 

venkovní areál. 

      P. Schovánek  

Veeeelká deprese 

A protože mi připadalo trapné psát o začátku 

školního roku a tak jsem se rozhodl, že budu psát 

o konci prázdnin… 

Těžko říct, které z těchto témat je depresivnější: konec 

prázdnin nebo začátek školního roku. Člověk cítí v obou dnech 

takový divný sentiment, 31. srpna smíšený s nechutí, 1. září spíš 

s tragikomickým štěstím.  

1. září se rodiče ve většině případů snaží svoje „děťátka“ 

vzbudit tak odpornou větou: škola volá… vstávej… Pak, nebo 

v některých případech předtím, následuje otravný zvuk budíku, 

který ještě umocní utrpení, jež jsme si museli prožít při buzení 

rodiči.  

31. srpna je jako ten den předtím, než umřete. Snažíte se 

vyplnit to, co jste díky vybroušené prokrastinaci nestihli. Ale stejně 

to nestihnete, protože se prvního září stejně probudíte v pekle. 

Lenost je hřích. Ranní vstávání je hřích…    J. Balaš 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 

Začátek školního roku proběhl celkem hladce. Skoro nikdo nepřišel se zlomeninou nebo nějakým zraněním. 

Hned první den bylo uvítání prvňáčků, kterých je ve třídě 29! Jak vidíte, učitelský sbor zůstal stejný. 

Prvňáčky má paní učitelka Havlíčková a prvňáčci jsou s ní spokojeni. Druháky má paní učitelka Malcová, 

třetí třídu učí paní učitelka Šimurdová, čtvrá je pod kontrolou paní učitelky Čermákové o pátou se stará 

paní učitelka Mlýnková. Na druhém stupni je to takto: šestou třídu učí paní učitelka Stehlíková, sedmá 

patří paní učitelce Staňkové, osmou má paní učitelka Frýbertová a konečnou devítku připravuje paní 

učitelka Jirásková.                                                                                                        T. Rýpalová 

 

 

 

Proč slavíme den České státnosti 

  Svatý Václav se narodil asi roku 907. Jeho 

rodiče byli kníže Vratislav I. a Drahomíra 

ze Stodor. Nejblíže měl však ke své 

babičce Ludmile, která ho vychovávala. Po 

smrti svého otce se stal českým knížetem. 

Neměl rád války a násilí, jelikož byl hodně 

duchovně založený. Jeho mladší bratr 

Boleslav byl úplný opak. Chtěl se zmocnit 

trůnu. Proto pozval Václava na své sídlo do 

Staré Boleslavi. Ráno, když se šel Václav 

pomodlit do kostela, byl zavražděn poskoky 

svého bratra. To vše se stalo 28. 9. 929 

nebo 935. 

    J. Šimurda 

BROUMSKÉ RIO 

První zářijovou sobotu se 

konala v Broumech 

netradiční akce, která 

odstartovala ve tři hodiny 

odpoledne. Akce 

Broumské Rio měla 

přiblížit malým i velkým 

olympiádu a její disciplíny.  

  V deseti 

disciplínách jako byl 

například skok daleký, kop 

na branku, překážkový 

běh, hod na ježka, líný 

tenis, hod (medi)cimbalem 

přes hlavu. A jiné. Každý 

z účastníků  obdržel 

olympijské zlato. 

       

B. Knollová 
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Žákovský turnaj 

v Broumech 

27. 8. 2016 se na broumském 

fotbalovém hřišti konal 

žákovský turnaj pořádaný 

TJ Broumy. Turnaje se 

zúčastnily čtyři týmy. 

Broumy, Zdice, Loděnice a 

německý Oberseifersdorf. 

Tým Broum se umístil na 

čtvrtém místě. Nejlepším 

střelcem se stal David Zíma 

za TJ Broumy.              

    

   J. Šimurda 

1. Hlavní město ČR 

2. křestní jméno prezidenta 

Masaryka 

3. Babička a…? 

4. Zvíře žijící v Africe 

5. Roční období 

6. Žluté postavičky v modrých 

montérkách 

 

 

Podepsanou křížovku odevzdejte 

někomu z redakce. Soutěž platí 

do konce října. 

Sv. Václav  


