
Keramika nás bavila

Jelikož se blíží konec školního roku, tak
jsme  se  ohlédli  za  kroužkem  keramiky.  Ten
vedla paní učitelka Čermáková a scházeli jsme
se  vždy ve  čtvrtek.  Většinou jsme měli  volné
téma,  jen  když  se  blížily  Vánoce,  Velikonoce
nebo jiné významné dny, tak jsme vyráběli něco
tematického.  Naučili  jsme  se,  že  je  velmi
důležité  vyválet  si  hlínu,  aby se  z  ní  vytlačil
vzduch a výrobek nepraskl. Pozor i na to, když
se s hlínou nepracuje a je otevřená, tak ztvrdne,
to  se  musí  namočit  do  mokrého  hadru.  Také
jsme  se  naučili  spoustu  technik  barvení
hotových výrobků. Domů jsme si mohli odnést
vánoční  mističky,  pestrobarevné  velikonoční
zajíčky, a pro maminky krásná červená srdíčka.
Kroužek keramiky se nám moc líbil a doufáme,
že další rok bude zase.

Viktorka Machková

________________________________________________________________________________

Orli zahnízdili na posledním místě tabulky

Už je to čtvrtý rok, co jsme se zapsali na florbalovou ligu jako tým Orlů. Poslední rok a

poslední šance pro Daniela Horáčka, který s námi hrál pouze tento rok, a pro Aminu Soule, jelikož

je  tento  kroužek určen pouze žákům do sedmé třídy.  V závěrečném roce tým Orlů  obsadil  při

rozhodujícím zápase 13. června krásné poslední desáté místo. Od předposledního místa nás dělilo

pouze pár bodů nad kladenskými štíry. Málo velkých hráčů nám bůh dal. Za tyto nádherné čtyři

roky jsme vystřídali hodně hráčů. 

Teď se trochu poohlédneme za bývalými hráči našeho mšeckého týmu. Prvními co odešli,

jsou: Tomáš Richtr, Filip Davidík, Ondra Vondra a Vojta Keder. Minulý rok odešli a též se umístili

jako desátí v pořadí z jedenácti, Samuel Černý, Dominik Cimrman a další. 

První rok 2012/13 jsme obsadily nádherné šesté místo z dvanácti, náš velký start. V dalším

roce, jsme též obsadili šesté místo (z dvanácti). Ve třetím roce jsme se už ale posunuli ze šestého

místa na desáté z jedenácti. Tento rok jsme sice spadli, ale byl to veselý rok. Avšak koho zajímá

minulost, spíš jestli bude příští rok kroužek a jestli vystoupáme zas na šesté místo!

Amina Soule



 Kolem nekolem na Vojtův mlýn

Obloha bez mráčku, příjemná teplota a nadšené očekávání 15 
účastníků ze sedmé, osmé a deváté třídy zahájilo náš první  
školní cyklistický kurz. V pondělí 22. května jsme po menších 
logistických problémech naskládali kola do dodávky, my jsem

naskákali do autobusu a vyrazili směr Rakovník, kde na nás čekalo dalších 24 bikerů z 1. základní
školy. Společně jsme pak po vlastní ose vyrazili směr Čistá do rekreačního střediska Vojtův mlýn.
Už cestou jsme potrénovali výměnu prasklé duše, ošetřili Jirkovi odřené koleno a někteří se teprve
učili pracovat s přehazovačkou. Cestou jsme sledovali výkony žáků a následně je rozdělili do tří
výkonnostních skupin. 

Po obědě a krátkém odpočinku žáci vyrazili po družstvech na odpolední vyjížďku najezdit
další kilometry. Večer pak mnozí využili nabídku sportovišť místního areálu a své ušlapané nohy
ještě protáhli při hraní fotbalu, nohejbalu a volejbalu. Dlouho do noci si pak sdělovali zážitky z
prvního dne. 

Vyspaní  dorůžova,  posilnění  vydatnou snídaní  a  se  sluníčkem v zádech jsme druhý den
vyrazili na celodenní výlet. První skupina se vydala v čele s paní učitelkou Peškovou a Vorlovou na
technicky  náročnou  trať  na  Javornici.  Při  překonávání  několika  brodů  se  žáci  přesvědčili,  že
podcenit technický stav kola by se v tomto případě opravdu nevyplatil :)   

Druhé  družstvo  vyjelo  společně  s  „Chytrou  dvojicí“  vstříc  zámku Chyše.  Někteří  zhltli
připravené balíčky se svačinou už během dopoledne,  a  tak se v pivovarské restauraci odměnili

 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MŠEC V. číslo občasník

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
 
Milí čtenáři,
v  pátém,  posledním  čísle  tohoto
školního  roku,  se  ohlížíme  za
největšími  sportovními  akcemi
tohoto  pololetí.  Připomeneme  si
cyklistický kurz, ohlédneme se za
první Olympiádou dětí a mládeže
a  seznámíme  vás  s  výsledky
letošní  florbalové  ligy.  A jelikož
jsou  prázdniny  opravdu  za
dveřmi,  zajímalo  nás,  jak  je
strávíte. 
V letošním roce nás také opouští
další  deváťáci, a tak i jich jsme se
ptali,  jak  na  naši  školu  budou
vzpomínat. 
Mějte  se  krásně,  užijte  si
prázdniny a v příštím roce se na
vás opět bude těšit

Vaše redakce  



vydatným obědem. S přibývajícími kilometry přibýval i nářek na bolest nohou a sedacích partií, ale
nakonec šťastně dojeli zpátky s číslem 60 km na tachometru. 

Pan učitel  Vrána se vydal  se skupinkou na hrad Krakovec a  pokořil  i  dosavadní  rekord
ujetých kilometrů třetího družstva při celodenním výletě. Na 28 našlapaných kilometrů můžou být
cyklisté určitě pyšní. 

Den jsme zakončili opékáním buřtů a v táboře byl večer klid nezvykle brzo. 
Ve středu ráno jsme opět nasedli na kola (někteří s útrpným výrazem ve tváři) a vyrazili

směr  Rakovník.  I  tentokrát  někteří  provětrali  svou  sadu  na  lepení,  ale  vidina  oběda  a  postele
poháněla naše účastníky rychleji než prve. Nás opět čekalo nakládací martyrium a cesta do Mšece.
Doma se pak mohli žáci pochlubit opravdu pěknými výkony: 1. skupina 122 , 2. skupina 120 a 
3. skupina 76 ujetými kilometry.

Mgr. Petra Chytrá
________________________________________________________________________________

Den se záchranáři majetku i lidských životů

Mimořádné události jsou škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
vlivy, a havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 
záchranných a likvidačních služeb.

Abychom byli  připraveni
na  tyto  události,  škola  pozvala
hasiče  ze  Slaného  a  paní  ze
záchranné  služby  Rakovník.
Třídy  na  prvním  i  na  druhém
stupni  byly  rozděleny  do  čtyř
skupin  a  střídaly  se  na
jednotlivých  stanovištích.
Zatímco  na  prvním  stupni
skupinu  tvořila  pátá  a  šestá
třída,  do  druhé  se  sloučili
sedmáci až deváťáci.

První hodinu se žáci páté
a  šesté  třídy  učili  společně  se
záchranářkou  správnou
resuscitaci  a  dozvěděli  se,  jak
funguje  lidské  tělo  a  jak
ošetřovat úrazy. Druhá skupinka
se  přesunula  na  parkoviště  za
školou, kde na nás čekali slánští

hasiči se zásahovým vozem. Na jedné straně vozu se žáci seznámili s technickou výbavou vozu,
tedy motorovou pilou, hydraulickými kleštěmi či hadicemi, na té druhé jim požárníci představili
zdravotnickou výbavu. Dobrovolníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je v „nafukovacích“
nosítkách, která se používají pro případy s podezřením úrazu páteře.

Kromě společného programu se každá skupinka zabývala určitou mimořádnou událostí. Pátá
a šestá třída se zabývaly různými katastrofami. Například řešily, jak se mají chovat při teroristickém
útoku, povodních. Sedmá až devátá třída se dozvěděla zásadní pravidla při úniku chemických látek.
Po zhlédnutí instruktážního videa žáci psali test a soutěžili.

Příjemnou věcí bylo, že se zrušilo odpolední vyučování, aby i učitelé mohli být poučeni o
první pomoci.

Sára Jílková, Amina Soule



Odpoledne v pravěku
Do  školní  družiny  přijel  Jiří
Doubek.   Pracuje  jako
archeolog a přinesl nám věci z
pravěku.  Nejdřív  jsme  se
rozdělili  do  skupinek  a  v té,
 kde jsem byl já,  jsme jsi měli
vybrat  kámen,  který  bychom
mohli  použít  k lovu  zvěře.
Abych řekl  pravdu,  byl  jsem
naprosto  mimo.  Když  čas
vypršel, tak nám pan Doubek
ukázal sekeromlat. No už vím,
jak  vypadá  vyjevená  sova.
V životě  jsem  to  neviděl!  U
druhého  stolu  jsme  měli
poznat  rohy  nebo  parohy,  a
jelikož většina těchto „ozdob“ patřila dnešním zvířatům, tak jsem se trochu orientoval. Nejvíc mě
překvapilo, jak velké zuby měl mamut a že je měl jenom dva! A jako třešničku na dortu jsme měli
sestavit kostru pravěkého koně z nalezených kostí. Za pomoc sestavení kostry jsme dostali kameny,
které pan Doubek našel při nálezu pravěkého koně. 

Jakub Charvát

________________________________________________________________________________

Na Lánech vzplál olympijský oheň, boj o medaile byl napínavý

Druhý  červnový  čtvrtek  se  druhý  stupeň  sportovně  oblékl  a  vyrazil  na  první  školní
Olympiádu dětí a mládeže v Lánech. Počasí bylo hezké, nebylo vedro ani zima. Každý žák soutěžil
ve  čtyřech  disciplínách.  Své  síly  porovnávali  ve  skoku  do výšky,  skoku  do dálky,  vytrvalosti,
sprintu a vrhu koulí. Závodníci byli rozděleni podle ročníků 6+7 a 8+9 třída a dále nás rozdělili na
kluky a holky.

Po slavnostním ceremoniálu vztyčení olympijské vlajky a zažehnutí ohně jsme se hned na

začátku zahřáli ve sprintu, Sam Černý dokonce překonal několik let starý školní rekord. Celý den

panovala super sportovní atmosféra a někteří svými sportovními výkony překvapili i  sami sebe.

Nejvíc zlatých medailí získal David Valentin ze sedmé třídy, a to rovnou tři. Na závěr se běžela

vytrvalost.  Sportovní  klání  zakončil  slavnostní  nástup  a  ocenění  nejlepších  sportovců.  Kdo  se

umístil  na  „bedně“  nejvýše,  dostal  keramické  logo  naší  školy,  která  vyráběla  paní  učitelka

Čermákové. Dále byly rozdány diplomy za statečnost a pomoc při organizaci.

Václav Topka



 Dopoledne s piráty

Po  nahlédnutí  do  kalendáře  si
každé dítě radostně připomnělo,
že má v červnu svátek. Letošní
den dětí připadnul na čtvrtek, a
tak na nás nezapomněli ani naši
učitelé  a  v  pátek  pro  nás
objednali  filmové  promítání.
Ráno  jsme  tedy  vyrazili  do
kladenského  kina  Hutník  na
Piráty  z  Karibiku:  Salazárova
pomsta. Mlsné jazýčky se hned
vrhly  na  pokladnu  s
občerstvením. Přibližně za deset
minut  nás  pustili  si  sednout.
Nebyl  by  to  pořádný  výlet,
kdyby někdo něco nevylil nebo
nevysypal, toho se chopila Patla,
která tam na schodech vysypala
svůj jahodový popcorn a dělala
jakoby nic. Kino jsme měli celé
pro sebe. 
P.S.: Na Patlu se stejně přišlo a
musela to posbírat 

Sabina Frolíková 

Chvilka poezie...

10 měsíců za námi, 
už aby byly prázdniny.
Žádná škola, žádné pětky,
Jen legrace a vodní bitky.
Do dvanácti budu spát,
Na to můžu přísahat ;)
 
Ráno sednu do lavice,
konec je vší legrace.
Za chvíli mi papír dají,
A já  slyším to hubování.
Dvě trojky a jedna čtyřka,
Loučím se tak s vámi dneska.

Sára Lidická



Matka večer přijde k dceři do pokoje a najde jen dopis na posteli. 

Stojí v něm: „Ahoj mami… Jsem těhotná (doufám, že to budou dvojčata) a rozhodla jsem se odejít s mým 

novým přítelem do jeho karavanu na skládce. Bydlí tam sám, ale protože jeho přátelé nemají kvůli závislosti, 

jak zaplatit nájem, bydlí teď u nás. Doufám, že brzy najdou lék na AIDS a moje láska se bude moci brzy 

uzdravit.  S láskou Monika.

Ps: Jsem u Jitky, jen chci, abys věděla, že existuje i něco horšího než vysvědčení, které je v šuplíku v nočním 

stolku.

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

Za kelty do Nového Strašecí

 Do Nového Strašecí vyrazila 4. a 5. třída na den s Kelty. Místní muzeum si pro návštěvníky
připravilo soutěže na celý den. Rozdělili jsme se do dvojic a každá dvojice dostala jednu kartičku
s úkoly.  Na  prvním stanovišti  jsme  házeli  kroužky  na  tyčky,  na  druhém nás  čekala  disciplína
s názvem „Co to je?“. Do krabice strčili dva soutěžící ruku  a hledali něco z doby stříbrné, ale byly
tam taky i pěkně nechutné věci jako například sliz s peřím. Potom jsme šli na Kouzelné byliny.  To
nám paní dala tři pytlíky a řekla, co v tom je za koření a my jsme to podle čichu měli poznat, pak
nám jen ukázala pár bylinek a zkoušela, jestli víme, co je to za rostliny. Další ze stanovišť bylo
přetahování  lanem  a  pak  nás  čekal  boj.  Stoupli  jsme  si  každý  na  cihlu,  vzali  jsme  si  štít  a
„šťouchadlo“ a dokud jsme nespadli, tak jsme se šťouchali. Na posledním stanovišti na nás čekal
druid s hádankou. Schválně, vyřešíte ji? : Mění to tvar, ale je to pořád kulaté. Úspěšní luštitelé si
mohli za odměnu vybrat malou sádrovou keltskou hlavičku. Soutěžní dopoledne jsme si krásně
užili.     Jakub Charvát, Bára Mrázková

 ZÁBAVA             HRY
             

Paní učitelka dá Pepíčkovi

za trest napsat tisíc slov.

Druhý den paní učitelka 

chce po Pepíčkovi úkol 

ukázat.

Když otevře sešit, vidí 

napsané pouze 

"Raffaello, více než tisíc 

slov."

Při zkoušce:
„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?" „Podle 
ovoce."
„A v době, kdy stromy nemají ovoce?" 
„Tak počkám."

Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?
Otázka ne, pane profesore, ale odpověď.

"Paní učitelko," táže se matka, "jak jste 
mohla dát mému synovi pětku z 
matematiky?!" "Lehce," na to klidně 
učitelka, "žádná horší známka totiž 
neexistuje."

"Povinnou školní docházku v našich zemích 
zavedla Marie Terezie," poučuje své žáky učitel. V 
tom se ozve ze třídy hlas:"No jo, ženská!!"

Učitel říká: "Pepíčku, vyskloňuj mi slovo
chléb."
Pepíček:
"Kdo, co? Chléb.
S kým, čím? Se salámem.
Komu, čemu? Mně.



Šimon Jílek, 4. třída: 

Jak se těšíš na prázdniny? Ani moc ne…

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení? Dvojky…

Chtěl bys o prázdninách někam jet? Nevím

Kuba Kratochvíl, 4. třída

Jak se těšíš na prázdniny ?  Moc ne…

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení? Kule

Chtěl bys o prázdninách někam jet? Ne nechtěl…

Áďa Podráská, 3. třída

Jak se těšíš na prázdniny? Hodně, protože budu mít klid od školy.

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení? Dvojky a jedničky.

Chtěla bys o prázdninách někam jet? Do Chorvatska.

Eliška Brabcová, 2. třída

Jak se těšíš na prázdniny? Hodně…

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení?  Jednu dvojku, jinak samé jedničky.

Chtěla by si o prázdninách někam jet? Chtěla a pojedeme do Maďarska.

Týna Kleinová,  2. třída

Jak se těšíš na prázdniny? Dobře…

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení? Doufám, že samé jedničky, ale myslím, že jednu
dvojku.

Chtěla bys o prázdninách někam jet? Nevím…

Viky Burleová 2.třída

Jak se těšíš na prázdniny ? Docela jo.

Co si myslíš, že budeš mít na vysvědčení? Samé jedničky…

Chtěla bys o prázdninách někam jet ?  Jo a pojedeme do Chorvatska.

    ANKETA 



Naše školní zdi opouští v letošním roce také 16 deváťáků. Zajímalo nás, kam povedou jejich 

další kroky a jak budou na naši školu vzpomínat. Na otázky nám odpověděla Monča Rojíková

a Jirka Tichý.

Kam jdeš na střední školu? 

M: Jdu na střední pedagogickou do Berouna, na obor pedagogické lyceum.

J:  Střední odborné učiliště Nové Strašecí, obor opravář zemědělských strojů.

Proč sis tuhle školu vybral(a)?  

M: Dlouho jsem nevěděla co, pak jsem objevila tuhle školu a ta se mi zdála, že je mi nejblíž.

J: Baví mě opravovat traktory a vůbec práce s nimi.

Měl(a) jsi trému u přijímacích zkoušek? 

M: Jo, měla jsem hodně velkou trému, přišla jsem si úplně blbá na rozdíl od ostatních.

J: Přijímací zkoušky jsem nedělal.

Co se ti v téhle škole líbilo a co bys naopak změnil(a)?  

M: V téhle škole se mi líbilo, že už od první třídy (někteří už od školky) jsme byli jak se spolužáky, tak s 
učiteli, no byli jsme jako taková větší rodina. Neměnila bych nic.

J: Tento rok se mi nejvíce líbila paní učitelka Holečková :) Neměnil bych nic
Jaký zážitek  si odsud odneseš? 

M: Celých 9 let tady ve Mšeci je pro mě jeden velký a nejhezčí zážitek.

J: Ty naše průšvihy od první do deváté třídy.
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? 

M: Můj dějepis a čeština.

J: Sexuální výchova
Budou ti tví spolužáci chybět? 

M: Hodně moc, radši na to nechci ani myslet.

J: Všichni kromě Moniky :)

Budete dělat třídní srazy? 

M: Určitě ano, už to plánujeme.

J: Nevím, jak mě tam Monika bude chtít :)
Budete mít jako třída rozlučku? 

M: Budeme, všichni jsou zváni. 

J: Ano, budeme.



Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou

Na  první  stupeň  přijela  spisovatelka  Hana  Hindráková.  Beseda  trvala  dvě  hodiny.
 Představila nám své knihy a také nám prozradila, že knihy byly vydány až po několika úpravách.
Autorka píše o Africe a nejvíce o Keně, kterou během pěti let navštívila čtyřikrát.  Vyprávěla nám,
co se tam dělo, jaké to tam je a že tam jsou hodně lidé nemocní. Také ona sama zde onemocněla, ale
místo toho, aby ji poslali do nemocnice, tak si okolo ní klekli a modlili se a až potom ji odnesli.
Jenže tam nemají  pořádné nemocnice,  tak ji  museli  nést  až na hranice.  V průběhu besedy nám
dávala různé otázky, a když jsme odpověděli správně, tak jsme si na konci mohli vybrat šperk, který
vyráběly africké ženy.

Viktorka Machková

________________________________________________________________________________

Naše škola v éteru

Kdo  v  úterý  13.  června  dopoledne  poslouchal  kladenské  rádio  Relax,  neušla  mu  jistě
informace, že tentokrát nebyl moderátor Dan Adam ve vysílacím studiu sám. Dopolední program
totiž zpestřila svou návštěvou naše šestá a sedmá třída. A tak se éterem pěti frekvencí nesl kromě
hlasu  zkušeného
moderátora  i  společný
pozdrav  a  zpěv  našich
žáků.  Během  plného
provozu  se  žáci
dozvěděli, jak takové živé
moderování rádia vypadá,
jaká se zde vysílá hudba,
v  jaké  vzdálenosti  musí
stát  u  mikrofonu  a
vyzkoušeli si i mluvení do
něj. Před desátou hodinou
byli  přítomni  i  u  živého
vysílání zprávařky Alex, u
něhož  opravdu  museli
držet  jazyk  za  zuby.
(škoda, že to neumí i ve škole :) ) Další moderátor, Michal Pospíchal, který čekal na 12 hodinu se
svou „Odpolední  siestou“,  pak žáky seznámil s  technickým zázemím rádia a pobavil  je různou
úpravou jejich nahrávky.

Rozezpívaná  skupinka  děvčat,  která  svým projevem  mile  překvapila  i  Dana  Adama  (a
následně je pochválil i na facebooku) pak zpívala i cestou do redakce Kladenského deníku, kam se
přesunula skupinka z kroužku „Mladý redaktor“ a dalších pár zájemců. Sportovní redaktor Rudolf
Muzika žáky seznámil s denním chlebem žurnalisty deníku a ukázal jim zalamování článků. Žáci si
tak odnesli i několik cenných rad, které na „Mladém redaktorovi“ jistě příští rok zúročí.

Mgr. Petra Chytrá



Spaní ve škole

Z osmého na devátého června jsme opět spali ve škole. Byla to hezká společná a nepovinná
akce druhé až páté třídy. Sraz jsme měli v 17:00 před zámkem a pak jsme šli ven spolu s ostatními
třídami opékat do parku slabé i tlusté párky a klobásy. Čtvrtá třída spala na velkém stupni, páťáci
byli v tělocvičně a ostatní nocovali ve třídách. Ráno, když jsme se probudili, tak jsme se oblékli,
umyli a šli jsme na snídani. Někteří rodiče byli hodní a upekli nám něco dobrého. Naše pohoda
pokračovala i dopoledne, kdy většina hodných nocležníků vyrazila ven hrát hry, fotit se na tablo atd.
Bylo to moc hezké a užili jsme si to.

Viktorka Machková

________________________________________________________________________________


