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Úvod 
Milí čtenáři, vítáme vás u třetího vydání Školních kecek. 

Na začátek bychom chtěli poděkovat Justýně Jirsové, která nám 

přispěla svými nápady. A ještě jednou prosíme, o vaše skvělé nápady. 

Čekají na vás vtipy při kterých se budete popadat za břicho. 

 

 

V tomto čísle je: 
- Události 

- Rozhovor se starostou obce Nová Ves pod Pleší 

- Rozhovor s vedoucí Mixitek 

- Vtipy 

 

 

Události 

29. nebo 30.11.2016 – Sklářská dílna – 70Kč na žáka 

Každá třída si vyzkouší ve 2 vyučovacích hodinách výrobu skleněných výrobků. 

 

6.12.2016 – navštíví nás chovatel sov – 50Kč 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozhovor se starostou Obce Nová Ves pod Pleší. 
 

Otázky kladly – Anežka Hájková, Eliška Sokolová 

Odpovídal – Starosta Obce Nová Ves pod Pleší, pan Ing. Jan Havelka 

 

 

1. Kde jste chodil na základní školu? 

- Na základní školu v Praze 9, Na Proseku. 

 



2. Jak jste se učil? 

- Většinou dobře, míval jsem jedničky nebo dvojky. 

 

3. Byl jste šprt? 

- Jde o to, co se myslí pod pojmem šprt. Já si myslím, že jsem šprt nebyl, 

protože buďto mě předměty bavily a na ty jsem se učit moc nemusel, a ty 

předměty, které jsem se musel učit nazpaměť, jako názvy, letopočty a podobně, 

tak ty mě tedy moc nebavily. 

 

4. Ve které lavici jste seděl? 

- Tak to si už moc nepamatuji, ale většinou jsem seděl někde vzadu. 

 

5. Jaký byl váš nejlepší předmět? 

- Nejraději jsem měl matematiku, ta mě bavila a nemusel jsem se ji vůbec učit. 

Pouze při hodině ve škole nebo doma s tátou, ale to jsme dělali věci, které se ve 

škole vůbec neprobírali. Takže to byla pro mě zábava. Pak možná ještě fyziku a 

tělocvik. Ale pokud jsme na tělocviku dělali gymnastiku, tak to mě nebavilo, vůbec 

mi to nešlo. V 5. třídě ve druhém pololetí jsme právě měli gymnastiku a tak to 

jsem dostal 2 z tělocviku na vysvědčení. 

 

6. Jaký byl váš neoblíbený předmět? 

- Byly to hlavně předměty, kde jsem se musel učit něco nazpaměť, třeba názvy 

kamenů, rostlin a podobné věci, co nešlo odvodit jako třeba v matematice, prostě 

to, co jsem se musel našprtat, to jsem neměl rád. Také mě nebavilo malování, 

protože neumím malovat. 

 

7. Měl jste oblíbeného učitele? 

- Měl jsem oblíbenou paní učitelku, která byla naše třídní v 7. a 8. třídě. Učila nás 

matematiku a fyziku a s tou jsme si my všichni z naší třídy rozuměli. 

 

8. Jaké jste měl kroužky/zájmy? 

- Já jsem hrál hlavně fotbal, tomu jsem věnoval nejvíc času, měli jsme 3x týdně 

tréninky. Za nás většina dětí chodila do tzv. Pionýra - sdružení pro děti a mládež, 

a abych se tomu vyhnul, chodil jsem do modelářského kroužku, stavěl jsem 

modely lodí a to se bralo, jako že taky chodím do Pionýra a navíc mě to bavilo. 

Asi tak ve 3. nebo ve 4. třídě jsme s kamarádem, tak jako teď vy dvě, během půl 

roku vydali asi 3 čísla kresleného časopisu, kde byly nějaké komiksy, byli jsme 

inspirováni časopisem Rychlé šípy. Ani nevím, jestli to ještě někdo z nás dvou u 

sebe má. A to nás taky hodně bavilo. 

 

9. Zlobil jste na základní škole? 

- Myslím, že jsem zas tak moc nezlobil. Pamatuji si, že jsem dostal pár poznámek, 

např. že jsme ze školních lavic a učebnic udělali jako pingpongový stůl a hráli 

jsme ping pong. A za to jsme dostali poznámky. Myslím, že jsme moc ve škole 

nezlobili. 



 

10. Měl jste hodně kamarádů? 

- Já myslím, že ano. Měl jsem kamarády jak ve třídě tak hlavně na fotbale. 

 

11. Jaké jste chtěl mít povolání? Nebo jste chtěl už rovnou být starosta? 

- Myslím, že když je člověk na základní škole, tak nemá představy, že bude někdy 

starostou. Nebo vy si to myslíte, že byste chtěli být starostkou? 

E.S. – já nevím :-D 

- Já když jsem byl malý, chtěl jsem dělat strojvedoucího a řídit vlak. Pak jsem si 

myslel, že budu hrát fotbal, to mi úplně nevyšlo. Na základní škole jsem neměl 

moc velkou představu, co budu konkrétně dělat, proto jsem šel na matematicko – 

fyzikální gymnázium, abych se vyhnul ve čtrnácti letech nějakému rozhodnutí, co 

budu dělat, jako kdybych třeba šel  studovat průmyslovou školu či jinou odbornou 

školu. 

 

E.S. Moc děkujeme za rozhovor. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rozhovor s vedoucí Mixitek 
 

Otázky připravovala a kladla Anežka Hájková. 

A: Jak jste dospěli k tomu, že budete prodávat Mixitky? 

E: Ani nevím, jak mě to napadlo. Ale je to asi od doby, když jsem jednou viděla, 

jak dvě bývalé žačky prodávají pití. A o 1 rok později, začala prodávat v naší 

třídě jedna spolužačka Školní potřeby. Mě se to zalíbilo a chtěla jsem to taky 

zkusit. Nejdřív jsem chtěla začít prodávat: křupky, müsli tyčinky, bonbóny, 

marmelády, vlastní chipsy atd. Ale nebylo to tak jednoduché, jak jsem si myslela. 

Protože jsem si uvědomila, že když ty věci vezmu z domova, tak jak zaplatím ty 

věci? A najednou se mi před očima ukázaly všechny mínusy v prodávání. Chtěla 

jsem to vzdát, ale jeden den jsem na internetu našla webovou stránku s müsli. 

Řekla jsem si, že si jeden objednám a ochutnám. Strašně moc mi to chutnalo. O 

den později ke mně přišla Justýna Jirsová a já jsem jí vykládala o mém nápadu a 

jestli by se mnou nechtěla taky prodávat. Při tom nás slyšela moje mamka, jak 

jsme si o tom povídaly a nakonec jsme došly k tomu, že budeme prodávat müsli, to 

které jsem si objednala. Pak jsme se domluvili s panem ředitelem na tom, jestli 

můžeme prodávat müsli. Schválil to a vidíte, prodáváme! Takže tak nějak to asi 

vzniklo.  

A: Jak se jmenují členové vašeho týmu? 

E: Justýna Jirsová (tu znáte z minulého roku) a přijaly jsme nového člena 

Vojtěcha Nováka. 



A: Budete mít novinku, když ano, jaká to bude? 

E: Novinku? Novinku plánujeme, ale nebude to novinka, spíš speciál. Speciál je 

VÁNOČNÍ MIX. 

A: Jak často objednáváte müsli? 

E: Záleží na tom, jak se který tubus prodá. Nemáme žádný daný den. 

A: Baví vás to prodávat? 

E: Jestli nás to baví? Kdyby mě to prodávání nebavilo, tak to nedělám a nedávám 

do toho tolik svého času. 

A: Do jaké třídy chodí členové vašeho týmu? 

E: Všichni 3 jsme z páté třídy. 

A: Máte konkrétního maskota, jestli ano, jak se jmenuje? 

E: Maskota máme žlutého ptáčka a vyhlásili jsme anketu na výběr jména. 

Nakonec jsme vybrali jméno MYSLÍK. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vtipy 

 

1. Záznam telefonního hovoru:  

„Policie? 

„ Ano ?“ 

„ Je tu spousta mrtvých lidí!“ 

„ A kde ?“ 

„ Na hřbitově.“  

 

2. „Pepíčku, co jsi dostal k Vánocům?“ 

„PSP“ 

„ Á to je ta nová hra.“ 

„ Ne, ponožky, slipy, punčocháče!“ 

 

 

3. Ptá se kapr svého přítele: „ Hele Fanouši, ty věříš na život po Vánocích ?“ 

                               
 


