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Drahá OA, 

září už za sebou zavřelo dveře a s říjnem přichází další skvělé číslo školního časopisu 

Delirium. Tentokrát se jeho vydání chopila třída 3. AL. A co jsme pro vás připravili? 

Největším lákadlem jistě bude soutěž o zajímavé ceny. Doufáme, že vás zaujmou postřehy ze 

života naší školy, a dostanete-li hlad, nechte se inspirovat naší kulinářskou rubrikou. Nudu 

zaženete luštěním křížovky a náladu vám zlepší několik vtipů – klasických, ale stále 

originálních. 

A pozor! Pokud nechcete zmeškat žádnou akci pořádanou třídami naší školy, nezapomeňte se 

podívat na zadní stranu časopisu! 

Za redakční radu Marek Velát 
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Rozhodli jsme se dotknout se několika „žhavých“ 

témat, která alespoň ze začátku roku byla spoustou z vás 

i nás probírána. Touto anketou (formou dotazníků) jsme 

chtěli objasnit názor na inovace ve škole během posledních 

let. Ať už proto, abyste si byli jisti, že určitý názor 

nemáte sami, nebo proto, aby se záležitosti týkající se života 

naší školy mohly nadále zlepšovat. Na otázky odpovídalo 59 

žáků z 2. - 4. ročníku a tady je výsledek!  

 

Co říkáte na nové šatny? 

 Líbí se mi a vyhovuje mi postavení skříněk       (25 %) 

(jsem spokojen/a s postavením té své)  

 Nelíbí se mi, nevýhodou je málo místa a nedostatečný prostor pro uložení věcí  (75 %) 

 

O prázdninách proběhlo i „dlaždičkování“ WC. My chceme vědět, jak na vás působí 

tato změna. 

 Je to mnohem lepší        (35 %) 

 Je mi to jedno         (32,5 %) 

 Myslím si, že prospěšnější by byla výměna sanitárního zařízení   (32,5 %) 

 

Máme i nové webové stránky, nový design, barevnou kombinaci a umístění 

různých kategorií a složek, jak na tuto změnu reagujete? 

 Stránky jsou přehlednější, líbí se mi design a je to příjemná změna  (46 %) 

 S touto změnou nesouhlasím – stránky jsou nepřehledné, chaotické a obtížně se v nich hledá. 

Barevná kombinace se mi nezamlouvá      (53 %) 

 Je to o zvyku         (1%) 

 Miluše Bendová, Adesa Ugljaninová 
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ŠKOLNÍ ATLETI  

Spěchající lidé, hluk ze stále projíždějících automobilů, 

chaos. Stojíme před budovou Obchodní akademie. Je zářijové 

pondělí, a přestože za pět minut začne první hodina, postávají zde 

ještě tři hloučky kouřících studentů. V domnění, že je spousta 

času, probíhají mezi studenty vášnivé debaty, které posléze 

narušuje zvonek ohlašující začátek vyučování. 

Všichni ve spěchu odhodí cigarety a běží ke dveřím školy. 

My se vydáváme za nimi. Když nás dav unáší do šatny, vidíme 

žáky, kteří se mění v divou zvěř a bojují o úzké místo před svou skříňkou. 

Rychlost opožděnců je ohromná, někteří jsou převlečeni za několik vteřin. Vydáváme se za 

jedním ze studentů. Schody bere po dvou a podestu probíhá sprintem, skoro mu nestačíme. 

Sama jsem nervózní, jestli tento student bude mít to štěstí a dorazí do třídy dříve 

než vyučující. Otevírá dveře učebny číslo padesát a zjišťuje, že tentokrát je vítězství na straně 

učitele. „Omlouvám se, ujel mi autobus,“ použije student otřepanou frázi, protože neměl 

čas vymyslet originálnější výmluvu. Všichni čekají na reakci profesora, který jen zavrtí 

hlavou a vyzývá studenta, aby se posadil. 

 Kamila Jaklová 

 

PĚT MINUT DO ZAČÁTKU…? 

Pátek 12:25 - Odbíjí posledních pět minut školního týdne. Paní 

učitelka Vacíková vysvětluje funkci kosterní soustavy člověka. Při 

pohledu na kohokoliv ve třídě je jasné, na co všichni myslíme. 

12:26 – Poslední slova z anatomie už byla řečena. V tu chvíli si 

vyučující uvědomuje, že musí okamžitě začít novou kapitolu, jinak se 

třídní posluchačský kolektiv promění ve smečku divokých šelem. 

12:26:43 – CHYBA! – první student začíná sklízet penál do tašky. 

Lavina se utrhla. V tu chvíli už si balíme všichni.  

12:27 – Už je sbaleno. Vyučující vydává rozkaz: „Ukliďte si pod 

sebou a zvedněte židličky!“ Během několika vteřin byl rozkaz splněn. 

12:28 – „Ale co teď??“ Při pohledu na vyučující je vidět, že už nemá 

čím studenty zabavit. Podléhá, pouští nás o necelé dvě minuty dříve. Pro někoho to 

neznamená nic, pro druhého je to start překážkového běhu na autobusové nádraží 

a drahocenné vteřiny k dobru. 

12:28:53 – Tahám z kapsy mobil, vytáčím známá čísla, nasazuji sluneční brýle. Už to nejde 

zastavit. Víkend začíná … 

 Petr Vojta 
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KONEC VYUČOVÁNÍ 

Je pátek devatenáctého září. Stojím na chodbě školy a vnímám napětí, které poletuje ve 

vzduchu. 

Hodiny na stěně ukazují čas 13:19. Tik, tak! Tik, tak! Vteřinová ručička se pomalu 

blíží ke dvanáctce. Deset! Devět! Osm! Sedm! Šest! Pět! Čtyři! Tři! Dva! Jedna... CRRRR! 

Na chodbě náhle vypukne chaos. Co se to děje? Všude se objevují rozjaření studenti. 

Slyším křik, smích a cizí hlasy. Kolem mě se semkla skupinka lidí, které ani neznám. Aniž 

si to uvědomuji, unáší mě proud nohou a rukou. Každou chvíli cítím náraz nebo šlápnutí na 

nohu. Jediné, co vnímám, je bezpočet schodů a zmatek kolem mě. Všichni však míří do 

stejné místnosti – šatny. To je neuvěřitelné! Nacházejí se zde desítky, možná stovky lidí 

najednou. Každý hledá svoji skříňku a snaží se co nejrychleji zmizet. Je to boj! Boj o to, 

kdo první uprchne ze školy. 

Celá událost netrvá ani deset minut. Je právě 13:29. Nikde není vidět ani noha. V celé 

škole jsem zůstala sama.  

 Petra Korbelová 
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Nevíte si rady s vařením? My jsme se poradili s odborníky a vyrazili jsme do školních 

kabinetů OA pro exkluzivní rozhovory s téměř profesionálními kuchaři. Vyzkoušejte si své 

gastronomické znalosti na receptech od učitelů a zjistěte, jak dobří kuchtíci jste. 

 

Našim vyučujícím jsme položili následující otázky: 

1. Kdo u vás doma vaří? 

2. Co umíte vařit vy? (pro učitele) / Co nejraději vaříte? (pro učitelky) 

3. Prozradíte nám tajemství vašeho kulinářského zázraku? 

P. UČITEL PÁNEK 

1. Nějaký Láďa Hruška a Prostřeno! 

2. Žrádlo pro Zuzanku – kuřecí krky s těstovinami. 

3. Postup: Především musíme nechat krky 

rozmrazit. Po řádném rozmražení je uvaříme. Mezitím 

vaříme v jiném hrnci těstoviny – aby se neřeklo. Uvařené 

krky smícháme s těstovinami a dochutíme dle libosti. 

Následně můžeme papat. 

 

P. UČITELKA VOJTOVÁ 

1. Doma vařím převážně já, někdy moje dcera. 

2. Nejraději vařím „Vacky“ - bramborák na pekáč 

3. Postup: Nastrouháme brambory, přidáme mouku, 

vajíčka, česnek, sůl a pro lepší chuť uzené maso. 

Ingredience smícháme a rovnoměrně rozprostřeme na 

pekáč. Pečeme asi 45 min na plný kule! 

 

P. UČITELKA HUDKOVÁ 

1. U nás doma vařím já, občas manžel. 

2. Většinou vařím italská jídla, výjimečně i svíčkovou. Nejraději mám 

spaghetti carbonara. 

3. VEPŘOVÉ KOTLETY NA BRAMBORÁCH 

 

(Šikovná „rychlovka“ na jednom pekáči => málo nádobí) 

Podle počtu hladových osob oškrábejte brambory, 

nakrájejte je na ½ cm silné plátky a rozložte na dno 

vymazaného pekáče. Vepřové kotlety naklepejte a 

okořeňte dle chuti (sůl, pepř, koření na steak, apod.).  

Na brambory rozložte cibuli pokrájenou na kolečka a 

jako další vrstvu dejte kotlety, znovu vrstvu cibule (dle 

libosti lze vylepšit např. proužky papriky). Vše 

zakapejte olivovým olejem a dejte péct na 180° do 

trouby. Když se maso lehce zatáhne (asi ½  hod.), 

zalijte vše jednou třicetiprocentní smetanou a pečte 

zakryté, až maso změkne. Poté odkryjte a krátce zapečte, až maso získá pěknou barvu a 

brambory změknou. Podávejte se zeleninou. DOBROU CHUŤ! 

GASTRO OA 
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P. UČITEL BACH 

Už léta mi vaří má osobní hospodyně, která o mne pečuje, hýčká mne a přesně 

dbá o mou životosprávu. 

Už od mala jsem slýchával spoustu dobrých rad, které jsem ke své vlastní 

škodě brával většinou na lehkou váhu. Ne však jednu a to tu, že není nic 

lepšího, než si umět uvařit sám to, co člověku nejvíc chutná. Řídím se tím 

dodnes, i když nemusím. Takže ano, vařit umím, ale nikdy jsem to doma pro 

jistotu neřekl, aby se to nestalo standardem a nemusel jsem pak vařit denně 

pro všechny. A pokud mám chuť, tak vařím rozhodně nejraději svíčkovou se 

šlehačkou a brusinkami. Und mein Lieblingsgericht sind drei Teller 

Kuttelflecksuppe und dazu einen Haufen Dukatenbuchteln mit Chaudeau. 

(Překlad: Mé oblíbené jídlo jsou tři talíře dršťkové polévky a k tomu halda 

buchtiček se šodó.) 

 

PIVNÍ ČOKOLÁDOVÝ DORT 

 hrnek tmavého piva 

 2 hrnky hladké mouky 

 prášek do pečiva 

 3 vejce 

 kysaná smetana 

 1 máslo 

 čokoládová poleva

 

VÁNOČNÍ KAKAO 

 do hrníčku 3 polévkové lžíce kakaa 

 1 dcl vaječného koňaku 

 zalít horkou smetanou 

 šlehačka 

 

…a se zbytkem si jistě poradíte sami.

 

Nakonec tu máme jeden příspěvek od našeho spolužáka, který nám dal tip na jednoduchou 

snídani, která zajistí rychlý nárůst svalové hmoty. Jídlo je vhodné pro žáky i učitele! 

 

TVAROHOVÁ SNÍDANĚ, autorem je Petr Vojta 

 

Na 2 porce budeme potřebovat: cereálie (asi 100 g), tvaroh jemný (250 g), zakysanou smetanu 

(150 g) a cukr krupici. 

Cereální lupínky rozdrtíme na menší kousky. Tvaroh, zakysanou smetanu a 2 kávové lžičky 

cukru našleháme. Vše smícháme a rozdělíme do misek. Pro lepší chuť můžeme dosladit 

medem.

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kamila Košíčková, Kristýna Košíková, Iveta Márovcová, 

Lenka Mašková, Tereza Vopelková 
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KOKOSY  NA SNĚHU 

„Já ale neumím lyžovat!“ To byla moje první slova, když jsem 

slyšela o tom, že se bude konat lyžařský kurz. Odhodlala jsem se 

vyrazit, protože mě lyžování fakt lákalo. Až doposud jsem to bohužel 

neuměla. Ale vše se změnilo v den mého příjezdu do bíle zasněžených 

italských hor. 

První den lyžování. Cítila jsem se, jako kdybych stála na okraji 

útesu, ale zároveň jako kdyby měly přijít Vánoce. Všichni jsme nasedli 

na lanovku. Musím přiznat, že kdyby se mi první den něco nepřihodilo, 

asi bych se divila. Mezitím, co jsme stoupali na vrcholky hor, nechala 

jsem si moje hůlky u nohou. Samozřejmě, že se úplně ohnuly. A 

„véčkové“ hůlky nebyly bohužel v módě. Paní učitelka Hudková mi sehnala od vstřícných 

Italů jiné rovné hůlky. A šlo se lyžovat. „Au, něco jsem si odřela.“ - první reakce. Padala jsem 

celý den a moje lyžování vypadalo, jako kdyby se had učil běhat. Ale naštěstí už se mělo jít 

do hotelu. Všichni jsme byli vyčerpaní. Po návratu do pokojů jsme jen jedli, leželi a spali. 

Druhý den jsem již převedla dobré výkony. Stále jsem se zlepšovala a začínala jsem se 

na sjezdovku těšit. Nebyla jsem jediný začátečník, a proto jsme se hodně nasmáli. I v hotelu 

byla veliká zábava. 

Další dny jsem už lyžovala dobře a všichni jsme si lyžování moc užívali. Byla to 

nádhera. Ještě teď si vše dokážu živě vybavit a mám dobrý pocit. Po večerech bylo v hotelu 

rušno, po chodbách zněl smích, cestovali jsme z pokoje do pokoje. Pobyt se nám krátil velice 

rychle. Lyžování bylo den ode dne lepší a lepší. 

Musím se pochlubit, že i když jsem na hory přijela s nulovými zkušenostmi, ke konci 

kurzu jsem dokonce pokořila kousek černé sjezdovky. 

 Zuzana Křížová 

 

 

BONJOUR MES AMIS 

Konečně je to tady! Vyrážíme do Francie. 

Jeli jsme autobusem asi 16 hodin a všechny to náramně 

bavilo. Po dlouhé cestě nás bolel celý člověk, ale ten zážitek 

z návštěvy Paříže za to rozhodně stál. Po prvním dnu 

stráveném v pařížských ulicích jsme nemysleli na nic jiného, 

než že si lehneme do postele, najíme se a podíváme se, co je 

nového na Facebooku. Musíme přece ukázat kamarádům 

v Čechách, jak je Paříž nádherná. První den zájezdu je definitivně u konce.  Autobus nám 

zastavil před hotelem, bereme si zavazadla a spěcháme do pokojů. Příjezd naší vesměs holčičí 

výpravy potěšil další osazenstvo hotelu. Několik dělníků vystrčilo hlavy z okna a začali na 

nás pokřikovat. Dobrá společnost. Připadala jsem si jako Angelina Jolie. Ale realita byla 

bohužel jiná. Vešli jsme do našeho hotelu Formule. Byla tam postel, wifi a jídlo. Záchody 

a sprchy byly na chodbách. Chodili jsme tam raději ve trojicích, kdyby náhodou napadlo 

nějakého našeho kámoše dělníka jít s námi. Na chodbách se tím pádem tvořily fronty jako 

v supermarketu. Jakmile jsem zavřela dveře na WC, zhaslo mi světlo. 

Druhý den jsme mimo jiné navštívili i Eiffelovu věž. Všichni jsme si drželi pevně své věci, 

protože zde by se jich rádi ujali místní kapsáři. Cestou jsme potkávali černochy, kteří nabízeli 

přívěšky Eiffelovky. Začali na nás křičet: „Czech girl, I love you.“  Ti jazykově lépe vybaveni 
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šli rovnou na češtinu: „Čau, čau Lady Gaga.“ Smůla, moc jsme nepokecali. Přijela policie a 

naši kámoši utekli. Ve stanici metra nějaký muž, zřejmě omylem, sáhl do kapsy sympatického 

pána pro peněženku a taky vzal nohy na ramena. Večer jsme přijeli na hotel a zjistili jsme, že 

se vedle nás na pokoj ubytovala další parta dělníků. 

Třetí den náš výlet zakončila vtipná příhoda s holubem, který to už nestihl na záchod 

a vykonal svou potřebu na spolužačku. Snad to vyprala… 

 Daniela Cmuntová, Kristýna Kantorová 

ANGLIE  

Je to tu! Jedeme do Anglie! 

Dvacetihodinová cesta autobusem byla sice 

náročná, ale stála za to. Konečně jsme dorazili do 

Anglie a všichni jsme byli nadšení. Nejdříve jsme 

se šli podívat na nejznámější památky 

(Londýnské oko, Big Ben, Buckinghamský 

palác…) a konečně přišly na řadu i nákupy, na 

které jsme se samozřejmě těšili nejvíce. Po 

dlouhém, náročném a krásném dni jsme se 

nemohli dočkat, až se vysprchujeme, najíme a vyspíme. Ale hlavně jsme se těšili, až se 

seznámíme s naší náhradní rodinou.  Když jsme přijeli na místo srazu, už na nás čekal řidič, 

Odvezl nás k rodině, která už čekala před domem, vynesly jsme kufry do našeho pokoje - byl 

překvapivě malý pro čtyři holky. To nám ale tak nevadilo, protože největší radostí pro nás 

bylo, že jsme v domě měly Wi-fi. Ihned jsme si zapnuly notebooky, které dlouho nevydržely. 

Bohužel ani jedna z nás neměla adaptér, abychom si je mohly nabít. 

Druhý den ráno nás měl řidič odvézt k autobusu, ale nevěděl, kudy se tam jede. Smůla! Chvíli 

jsme bloudili, ale k autobusu nakonec dorazili včas. Čekala nás návštěva známého pivovaru 

Sheppard. Prohlídka byla velmi zajímavá, ale my jsme se hlavně těšili, až ochutnáme anglické 

pivo. Místo toho jsme dostali kolu! Další den jsme vyrazili do městečka Hastings, kde byla 

překrásná pláž, ke které jsme se všichni hned rozběhli. Třetí den jsme měli možnost 

prohlédnout si Canterburské katedrály a poté nám průvodkyně dala dvou hodinový rozchod 

a poučila nás, kde najdeme levné a dobré obchody. Například nám ukázala obchod, kde jste 

mohli koupit vše (jídlo, kosmetiku, prací prášky) za 1 libru. No nekupte to! Na své si přišli 

i sportovní fanoušci díky návštěvě stadionů Chelsea a Wembley.  

Přišel den odjezdu a museli jsme se rozloučit s náhradními rodinami.  Ale ještě nás čekala 

plavba po řece Temži. Pozdě večer jsme vyrazili z Anglie do přístavu v Doveru, nastoupili 

jsme na loď, která se začala lehce houpat, a nám začalo být lehce špatně. Vzali jsme si 

Kinedryly, ale pro některé z nás bylo už pozdě… 

 Adesa Ugljaninová 
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Kdo namaloval kocoura Mikeše? 

Lada (✓) 
žákyně Střední zdravotnické 

školy 

 

Chaloupka (×) 

žák Obchodní akademie 

Lada (✓) 
žákyně Biskupského gymnázia 

 

Mikoláš Aleš (×) 

žákyně Střední průmyslové školy 

stavební 

 

Lada (✓) 

žákyně Obchodní akademie 

 

Co znamená zkratka PF? 

Nový rok (×) 

žákyně Střední zdravotnické školy 

 

Nový rok (×) 

žák Obchodní akademie 

Šťastný nový rok (✓)  

žákyně Biskupského gymnázia 

 

Nemám tušení (×) 

žákyně Střední průmyslové školy stavební 

 

Novoroční přání (✓) 
žákyně Obchodní akademie 

Čím se zabývá agronom? 

Zemědělec (✓) 
žák Obchodní akademie 

 

Něco s čísly (×) 

žákyně Střední zdravotnické školy 

Stavební firma (×) 

žákyně Střední průmyslové školy stavební 

 

Zemědělstvím (✓) 
žákyně Biskupského gymnázia 

 

Zemědělec (✓) 
žákyně Obchodní akademie 

 

Jaké je státní zřízení Monaka? 

Knížectví (✓) 
žák Obchodní akademie 

 

Republika (×) 

žákyně Střední zdravotnické 

školy 

Monako? To je řeka, ne? (×) 

žákyně Střední průmyslové školy 

stavební 

 

Republika (×) 

žákyně Obchodní akademie 

 

Konstituční monarchie (×) 

žákyně Biskupského gymnázia 

  

TEST NÁRODA aneb Jak jsme na tom v porovnání s jinými školami? 
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Kdo je Lance Armstrong?

Cyklista (✓) 
žák Obchodní akademie 

 

Astrolog…ne kosmonaut (×) 

žákyně Střední zdravotnické školy 

Ten, co letěl na měsíc (×) 

žákyně Střední průmyslové školy stavební 

 

Fyzik (×) 

žákyně Biskupského gymnázia 

 

Cyklista (✓) 
žákyně Obchodní akademie

 

…a jak byste dopadli vy? 
 

 

 Alena Kopová, Kamila Jaklová

TEST NÁRODA aneb Jak jsme na tom v porovnání s jinými školami? 

12 

2 

 

 



 

10 důvodů proč jet na letní sportovní kurz na Lipno: 

 Nádherný výhled na jezero 

 Útulné chatky 

 Obrovské porce chutného jídla 

 Každý den plný energie 

 Rozmanitost sportů 

 Opalovačka do podoby „rozčíleného rajčete“ 

 Večerní zpívání s profesory 

 Pozdní večerky 

 7 hodin na „rozbouřené“ Vltavě 

 Skvělá zábava je zaručena 

Nejlepší komentáře od bývalé 2. AL: 

Marek Dvořák: „Tak mně osobně se na kurzu velmi líbilo - spousta zábavy, dobrá parta, 

večerní posezení u ohně + hra pana učitele Pánka na kytaru. Byli tací, 

kterým se na kurz moc nechtělo, protože nevěděli, co je čeká... Nakonec ale 

odjížděli s úsměvem na rtech a nechtělo se jim domů.“ 

Aleš Fencl: „Mně se líbily závody na kánoích, protože jsem je vyhrál. Nelíbilo se mi, že 

nejmenovaný spolužák P.F. spal nahý.“ 

Klára Koblencová: „Na Lipně se mi líbilo hraní her, hlavně stolní tenis a nejhezčí byl večer, 

kdy jsme měli oheň a zpívali jsme. Rafty byly také super a hlavně to, že 

jsme byli jako třída zase jednou někde pohromadě. A co se mi nelíbilo, to 

ti neřeknu, protože nevím.“ 

Kamila Jaklová: „Letní kurz se mi líbil hodně, učitelé měli připraveno plno aktivit. Fyzicky 

náročné to nebylo a výlet na kole byl přizpůsobený fyzičce studentů. 

Překvapila mě jídla o 3 chodech a dokonce se to dalo i jíst. Povedl se i oheň 

a love songy pana učitele Bacha. Jenom jídlo nebylo úplně vyřešené, 

protože jsme si museli částečně vařit sami.“ 

Miluše Bendová: „Líbilo se mi počasí, prostředí, přístup učitelů při výletech na kole i na vodě, 

obědy (večeře) - byly obrovské a cenově vycházely úplně super.“ 

 

 Pavla Honyszová, Martina Štojdlová, Kamilya Filipčenko 

  

SPORT aneb Otevřeně o sportovním kurzu 2014 
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ZÁBAVNÝ KOUTEK - vtipy 

Přijde pán do kadeřnictví, má na hlavě jen tři vlasy a chce 

uplést cop.  
Kadeřnici se to sice moc nezdá, ale dá se do pletení copu.  

Najednou ale povídá: „Ježiš, hrozně se omlouvám, já jsem 
vám omylem vytrhla jeden vlas.“  
Pán na to: „To nevadí, upleťte to teda z těch dvou.“ 

Kadeřnice plete dál, když najednou: „Jejda, je mi to moc 
líto, ale já jsem vám vytrhla další vlas.“  

Pán na to: „No, tak to nechte rozpuštěný.“ 

 

 Pepíček 

dostal k 

narozeninám 

granát a byl 

z toho celej 

pryč. 

 

Představuje se nový ředitel 

zaměstnancům:  

"Jmenuji se Kot. Pro ty, co 

koktají... jsem Dušan." 

 

Je takhle nahá žena před 

zrcadlem a říká: 

„Jsem odpuzující, tlustá 

a mám kopu vrásek.“ 

„Rychle potřebuju nějaký 

kompliment.“ 

„Drahý, pověz mi něco 

pěkného!“ 

„No tak na svůj věk 

docela dobře vidíš“  

 

 
Víte, proč si nemají 
čtyři kamarádky co 
říct, když se sejdou? 
… 
Protože přišly všechny. 

 Potkají se dva: "Ahoj, jak 

se máš?" 

- "Dobře, nemůžu si 

stěžovat. Mám pod sebou 

500 lidí." 

- "Nekecej, co děláš?" 

- "Sekám trávu na 

hřbitově." 

 

 

Devadesátiletá babka si stěžuje 

doktorovi: - "Pane doktore, 

tady mě bolí, tam mě bolí, tu 

mě píchá… Co mám dělat?" 

Doktor jí odpoví: "Večer si 

vezměte trochu hlíny a sypejte 

ji na sebe." -Babička se 

zamyslí a říká: „Hmm… A to 

mi jako pomůže, pane 

doktore?" - "Ne, to ne… Ale 

zvykejte si…" 
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        Á 
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10) 
 

      Z   X         Í   
    

 

Otázky: 

1) V jakém měsíci začíná 2. pololetí? 

2) Zaměstnanec školy, který denně přichází do styku s odpadky? 

3) Který učitel umí hrát na kytaru? 

4) Jak se jmenuje místo, kde zaháníme hlad a žízeň? 

5) Jakou funkci má p. školník v půl osmé ráno? 

6) Jak se nazývá projekt, který u nás letos ve škole probíhal? 

7) Co máme na záchodech nového? 

8) Jaká barva stěn je v učebně č. 50? 

9) Co nastává po TBT? 

10) Jaké pečivo se nejvíce prodává u "Buf-Mana"? 

 

 Adéla Turnerová, Michaela Pintnerová, Marek Dvořák, Lucie Trnková 

  

ZÁBAVNÝ KOUTEK - křížovka 

15 

 

2 

 



 

 

 

 Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu 

pondělí 27. října, úterý 28. a středa 29. října 2014 

 Den boje za svobodu a demokracii 

pondělí 17. listopadu 2014 

 Vánoční prázdniny 

pondělí 22. prosince 2014 - pátek 2. ledna 2015, vyučování začíná v pondělí 5. ledna 

2015 

 Pololetní prázdniny 
pátek 30. ledna 2015 

 Jarní prázdniny 

16. - 22. února 2015 

 Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 

čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015, pondělí 6. dubna 2015 

 Svátek práce 

pátek 1. května 2015 

 Den vítězství 

pátek 8. května 2015 

 Hlavní prázdniny 

středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015 

  

PŘÍLOHA PRÁZDNIN – kdy nás čeká nejbližší volno? 
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 Redakční rada:  Marek Velát,  

Martina Štojdlová, 

Miluše Bendová 

 Grafika:  Radek Šimek, 

Martin Dobrovodský, 

Jakub Kadlec 

 Na pozvánkách, vyslýchání učitelů, sepisování zážitků, tvorbě zábavných rubrik, zjišťování 

základních znalostí z historie pro vás pracovali: 

Marek Dvořák, Lucie Trnková, Adéla Turnerová, Michaela Pintnerová, Kamila Košíčková, 

Kristýna Košíčková, Lenka Mašková, Iveta Márovcová, Adesa Ugljaninová, Tereza Vopelková, 

Petr Vojta, Lukáš Svobodný, Kristýna Kantorová, Daniela Cmuntová, Denisa Burdová, Nikola 

Bečvářová, Zuzana Křížová, Petra Korbelová, Kamila Jaklová, Alena Kopová, Kamilya 

Filipčenko, Pavla Honyszová, Nikola Vrbková, Klára Koblencová, Aleš Fencl a Michal Kalous. 

 Hlavní koordinátorka dění kolem tohoto vydání Deliria: Mgr. Hana Číhalová 

TÍMTO BYCHOM RÁDI VYJÁDŘILI VELKÉ DÍKY!!!  

 
  

Komu vděčíte za toto skvělé číslo ještě skvělejšího časopisu?  
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POZVÁNKY NA AKCE 
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TBT 2014 

! s Alešem a Davidem! 

již 19.12.2014 v DK Slávie 

 

Termíny zkoušek: 

 
 23/10  Čtvrtek  3. – 4. 

hodina 

 5/11 Středa 6. – 7. 

hodina 

 20/11 Čtvrtek 6. – 7. 

hodina 

 4/12 Čtvrtek 4. -6. 

Hodina 

 12/12 Pátek 

Generálka Slávie! 

 

NAŠI STARŠÍ SPOLUŽÁCI VÁS ZVOU: 

4.AL 


