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edit  or ia| :  t i roctrtík ntr l i t r  ncbo <:asopisu

ilánBulyiny: *$tóldd%X.n.'í
Nlgr. \r last i rn i l  0ndra

Myšlenka na tento článek mě napadla
v okarrrŽiku, kdy jsem dáva| doIrrorna-
dy výsledky různých školních soutěží,
olympiád a zjistil jsem, že Martin Ba-
louch se letos rozjel nebývalýrn způso-
bem a mnohými úspěchy, jež přikládám
v Samostatnérn přehledu níŽe, a jež zďa-
|eka ještě asi nebude úplný' korunuje
svoje devítileté působení v naší škole.

Nerrápadrrě, ale rozhodnýrn krokern
k trprazdňujícímu se trůnrr krále Balou-
cha však už vykročil nástrrpce Alexandr
Skalský. Tento prvňákzačal od po|oletí
docházet na hodiny matematiky do třetí
třídy a už má za sebou i první soutěŽní
úspěchy.

Proto se otám ..Začírrá s končící vlá.

dou krále Mar1ina Usměvavého hned
doba vlády krále Alexandra Nemalé-
ho?"

ZaÍím vše nasvědču.|e tomu, že ano.

t\slouo eceK
t-

šéf re dakt ora
llg r'. l'la s tim i I 0 nd ra

od zaČátku školního roku isern
nevyuŽi l  tu moŽlost vzír s i
s lovo ve s|oupeČku redaktora
a napsat.

Nyní poprvé citínr.  Že je to
potřeba, jelikoŽ konec školní.
ho roku se př ib líŽi l .  máme tu
třiČtvrtěletí a uŽ se rozhoduje,
kdo bude chodit  dojakého po-
virrně volitelného předmětu v
příŠtím ŠkoIním roce.

Prosím. nezapolneň. rnilý čte-
náři' ani na moŽnost stát Se v
příštím školnínr roce redakto-
rem Bublaniny.

Stále hledáme nejšikovnější
Žáky Školy. aby zkoušeIi dělat
noviny. Teprve aŽ vydáŠ své
první Číslo pochopíš, jaký je to
ohromný pocit vidět své spolu.
Žáky číst woji práci. Vidět za
sebotr kLrs skutečné práce'

Navíc náš moŽnost zdokonalit
se v komunikaci, ve lormulo-
vání vlastních nryšlenek a nrů-
ŽeŠ i mnohé ovl ivnit .

I v tomto vydání si, čtenáři'
povšimni. Že redaktoři níjak
nezahá|eli. opět naplnili tra-
diČní rubr iky a dokonce navíc
lyrazili do ulic Bánova, kde se
pokusi1i anketnínri otázkami
oslovit své starší spoluobčany,
aby se dověděli, co si myslí o
naŠí Škole a nás.

Těším se na nové redaktory a
za ty současné přeji pěkne čte-
nI.

soutěŽe Martina Baloucha
ve školním roce 2009/20l0

postupné
kolo

unístěni

matematická olvmoiáda okresní 2.

nlaterrratická olvntpiáda krajské 8.- 13.

ýzikálrrí olympiáda okresn 6.-1

cherrrická olyrnpiáda okresn

chenrická olympiáda kraiské 2.

děiepisná olympiáda okresní 2.

dějepisná olympiáda krajské o

olynrpiáda z českého jazyka okresn 1-) .-Z '1

olympiáda z anglického jazyka oklesn 12.

zenrěpisná olympiáda okresn

zeměpisná olyrrrpiáda krajské 2.

Eurorébus celostáttrí 10.6.2010

Alexandr Skalský

se v březnu zúčast-
nu JaKo plvnaK ma-
ternatické soutěže
Klokan a v kategorii
2..3. tÍíd skončil na
čtvr1ém místě mezi
všerrri třeťáky a dru.
háky naší školy.
V okresní soutěži
SUDOKU se v ka-
tegorii 2.-3. třídy
umístil v dubnu na
skvělérn druhérn
místě.
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UHLY POHIEDU
Stěpápka Knílorá B.B.. .  psár1o 1l:4.2olo

viděn ó žexy. druhého stupne

Máte rádi pí uč. Pav|íčkovou? Proč ano. proč ne?
Ano. je mi|á (teda ne vŽdycky) a někdy je sní i sran.
da.. .
Já ani nevim- Je hodná, ale na drtthotl s|ranll přísna,
takÍe je to tak nerozhodně.
Samoďeimě. Počitače mi lu. iu a tím i  paní učitelku. (A
jeŠtě doda|:. .Ne. to tam nepiŠl:o,) ' .

Jaký předmět pí uč. Pav|íčkové máte nejraději?
Asi 86% Žákť: z naší Školv má rádo wuku počítačů

v podání pí uč. Pav|íčkove' :e.jich odpovědi shmuji:
..Kompy. Co rnňa zajímápráca (čili pracovky)?.'
Skoro ce!ý zbytek, asi tak těch 23%o reagot,alojinak: ,,
Mám rúd oracovky. orotože natiku ie v podúni kohoko-
tiv těžkú a nudná'",,
Matematika: Slabé l% odoovědělo: ..Matika. Je lehká a
baví mě. proto matika.'.

Využíváte některý z předmětů, který vás učí paní
učitelka idoma?
i;' k;'; 

' i 
;ň spočítat. kolik mňa bude stát nákup.

i9ilo řayz chce babie ka s něčim'pomoct.
Když mám narychlo uděIat dúrek',
Když chcu poslat mejla. napsat nejaký referát. tak sa
hodí in|ormatika'

čeho bv šlo dosáhnout např.  v mat ice?
Já nevím. Třeba woočítat te|l neitěŽŠí přiklad na světě
a Stát Se eénient. 

-

)š, ,,o-,i,., ,,.bo w snad něco víš?
Vyhrát nějakotr ..ou u olytrrpiádě zmatiky, kdyŽ budu
prvnr. . .

,uuu *u bÝt učite|em ?
Ani ne. úusí to být složiré a navíc, já bych ý děcka
mosel . .zabit ' ' .
Jo, asi by mě Ío bavilo. Chtěla bych tltn,at po:nómlq; a
pětk"v, ale taky jedničk.v'
Ano. chtě|a bych učit počítače a mozná ještě nějaký ja-

zyk nebo výtvarku.

Ve kterém předmětu pí uč. Pav|íčkové jsi fakt dob-
rý/á?
Ý oočítačích' A moŽna. ale ien moŽná' v matice.
Toť ota:ka... No, asive vŠem krontě matilql:-)
Ani nevim. KdyŽ sa mně nechce Inakat, ani sa učit, tak
jedině počítače'

mrk do lro dÍny

viděn o slďnou učitelkou
Martinou Pavlíčkovou

V jakých třídách učíte?
Učím ve všech třídách druhého stupně, v osmých třídách pou-
ze polovirru Žáků.

Který z předmětů, co vyučujete' je pro vás nej?
Učím ráda všeclrny předrněty, i kdyŽ svá očekávání se ni ne-
podaří vždy nap|nit. I přes veŠkerou snahu kaŽdá hodina ne-
vyjde podle mých představ. V tomto případě nezáIeŽí jen na
pedagogovi, ale také hlavně na Žácích. Pokud se oni nezapojí
do ýrrky, nesnaŽí se nějakým zpťtsobem vyřešit problém, tak
veškerá snaha pedagogaje marná. Proto ne vŽďy odcházím z
výuky spokojená.

Využíváte zna|ostí z některého předmětu co učíte i mimo
škoIu?
Samozřejmě, že výukou pro mě, stejně tak i pro ostatrrí pe-
dagogy, práce nekončí' Po v.y'učování se věnuji opravám pí-
semek, či přípravárrr do vyttčovárrí. Také se snaŽím hledat na
internetu nebo v knihách zajímavé materiály, příklady, popř.
pracovní listy do vyuky' ktenými bych mohla upoutat žáky.

Jaký by| váš největší uspěch?
Mťtj úspěch? To je otázka. Myslím si' Že pro učite|e je úspě-
chem uŽ to, Že Žáct pochopí učivo, aktivně se zapojí do výuky,
přemýšlí a snaŽi se ze sebe dostat co nejvíce.

Proč jste š|a na učiteku? Co Vás k tomu vedlo?
Možrrá to byl rnůj osud, protoŽe v naší rodirrě přechází toto
povolárrí z 1edné generace na druhou. Sanrozřejmě hlavním
dťrvodem je to, Že rnám ráda děti' ráda s nirrri pracuji a snažím
se jim př.edat Spoustu noých vědomostí a dovedností. I kdyŽ
někdy nli dochází síly, chodírrr z ýuky opravdu hodrrě vyčer-
paná, tak bych asi své povolání za 1iné neměnila.

Jak dlouho pracujete na této škole, ko|ik máte roků?
Na této škole pracrrji sedrný rok a předtím jsem pracovala tři
roky v Brně. Jako matenratik musítn Ííct' Že při souČttr těchto
dvou čísel sarna zjišťuji, jak ten čas letí. Přesto si myslírrr, Že
věk nerrí nutné uvádět ' KaŽdý je tak mladý, jak se cítí!

Děkuji za rozhovor.

s-v.q: ď. l
.] . . .. 3 ff*ĚŤ.:ť

t ii -:;/:.:".-y

Slečna učitelka fulartina Pavlíčková v povinně volitelné
irlíornotice v dubnu 20 l 0' Jbto. I| ()ndrq
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učit ei štÍ m.azlíčeÍ

GEKOrvčír
čili rczhovot se zvířátkem
paní učitelky Múnsterové

Ánna Suchánková B.B
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anketa v ul icích Bánova a Suclré Loze

,  ' 'nóah."^\o'I . . .

9., '

//, VňRA,58 let 
..\

l .  Suchý - je ne. iv1 ŠŠí.
:' 2. Deset.

i  3.  Ne.
4. Snad se o nás postarají, aŽ budeme

i srarl.

1 5. Casopis, který si čtu.
'., 6. Aby se dobře učili, aby nebyli ''.... hloupí, protoŽe je hloupých-,..,

dost.

,. žena,32 |et

../ l .Gazdik, seděla.jsem s ním v
kabinetě. l
2.  Tř icet.  ]

3. Ne. I
i 4. To bych radě.ii neříkala... Darebáci! i
l  j .  Školní Časopis.  znám'

6. Nech Si  V pěsl i leIkác|r zaInelú
,.' kolern školv a nekouří před ..'.

školou a po škole.

Lída' 18 |et
l '  Jídelna.

2. Dvacet čtyři'
3. Ne.

4. Že ie drzá'
.X
). uasopls.

6. Aby byl i  hodní.

Marie,53 let
1' Matějíček, Suchý, protože
jsme spolupracoval i  v SRPS.

2. Dvanáct aŽ dvacet.
3. Nevím.

4.Každá rnládeŽ je svá.
-x).  (  asopls.

...6. At's i váŽí školních let. ,, '

'' 
Tomáš' 19 let

,/ l. Reňák. Měl smysl pro srandu
i a charizma.
| 2. Padesát.
t, 3. Jeclna.

. l .  EŠtě horŠi. neŽ.jsme hyl i  mi.
.. 

5. Kateřina Drábková.
6. Ať sú hodni.

Josef. 28 let

'  l .  SuchÝ - nei lepŠí uČitel .  k lťry umě| podat

./ látku. Herberková a její věta: ,.JoseÍ.e, na tebe malý j

dvůr a velký biČ.'. 
.l'\

2 T)rlacet něf. 3. Tři. l

4. Zdá se rni čím dál línější. Trát'í méně a méně času ;
pohybem, z čehoŽ vyplývá trend rostoucí obezity mlá. '].,.. 

deŽe v Čn. taky drzejší a netolerantní k okolí. Ale '
lnoŽná se mi to ien zdá.

' . '  5. Buchta. 6. Ať víc spoftují. -,- 
'

, JAN,64 let
,r 1. Suchý. 

, 
,

i z. pct. j
j 3. Ano. I
t l

, 4. Jsou to rošt'áci. !
l  5. Jídlo. ]
i  6. Ať se dobře učí al

neoela. l l  0rnec.

.J**'

'*ď. | '  KdyŽ se řekne hánovská 
. . ' .  . l

. 'ť Škola..1méno kterého uČitele se vám .
á vybaví první a proč?

s u ' rcotit< si myslíte. Že.je ve Škole poČítaČů? $
$ 3. Mys|íte. Že uŽ je Ško|a vybavená inter.ak-

$ r ivními tabu|emi? Pokud ano, kol ik j ich Ško|a $
vlaslní? j:

(:
\. 4. Co si mys|íte o dneŠní mládeŽi? '

JANA,34 let
|.  onclra. uČí naŠeho syna

2. Padesát.
3. Ano, osm. ' ,

4' Zato, žejsou děti neukázně-

'  né rnohou. iej ich rodiČe. Děr i  s i
.  rodiČe nevybíl .a ií ' . .
.  5.  Skolní Časopis '

.... 
Trestňákem.

i Petra,31 let

'l l. Suchá, protoŽe ].

l byla přísná, ale naučila. :.

2. Třicet.
3. Ne.

4. Nevím, co vám na to
l mám říct. ,.
' ,  5. Buchta.

..o. Aoy neoyr oIZr a .
" i  nehul i l i .

\,

\ ,  . -
1, . '

. . 
. i  Jakub, 20 let

l.Vychovatelka jana Muráriková. V

i mládí jsern se díval po holkách :o)
. i  2. l  ř i  uČebnv a v kaŽdé tak dvacet PC.
t, 

i  3. Jedna.
i i+. Čim dál víc rozedřenější. Za našich dobisme 1ezdi-:
] ! vali 5 km za Bánov si zapálit, aby nás nikdo neviclel.
i .'. a dnes děcka vylezú ze školy a už kúříiá|

'. 5. Skolní časopis a buchta.
.  
.  ó .  Aby sa choval i  s|uŠně ke s la|Ší|n. jak

sujá '  
' . . :

IVIARIE, 3l let
l . J i ří Suchý' protoŽe rně učil.
l3yI pří iernný. Pozdravuj i  paní
Bařinovou, byla naše 1řídní.

2. Tř icet.
3. Ne.

4, Z|týčkaná,
5. Buchta.

6. Nech rozvíjejí své znalosti '  . '
[ . lodí se j i ln to.

t\

LBUŠE,63 |et .
' , ,  1. Pan Suchý. Učil i  i.  Čtyř i  naŠe dět ia. ie Vlo|. .  .

2 'Nevím. , l  .
3.  Nevim.

14. Jsou děti z lobivé a hod-i,
.  ne.. laKo \zoycKy.

5. Buchta. ó.  Abr .
zdraviI i  starŠí.. '

,,
/ Bohumilan 29 let '

l .Vlastik Ondra,
protoŽe je Nivničan.

2. Dvacet.
3. Ano, jednu.

4. Nevím.
5. Buchta.

6. Ať se učí a poslou-
chai í učitele.

\,/

žena,31 let
l . Suchá, protoŽe

b1'la tříc1ní.
2. Tř icet.
J.  UVC.

4. Nev1'chovaní.
5. Buchta.

6. Ať se polepší.

.. Ska|ská' 34 let
1. ondra, protoŽe syn k němu

chodí na matiku.
2. PatnácÍ.

3. Dvě.
Jak kteří. Jsou slušní i z lobiví. Roz-
hodněisou však sebevědomě.iší. ;
5. To virn. Že je skolní Časopis '

'  6. Aby se slušně clroval i  a
dobře r.eprezcrttor aI i
'  

lkolu, ' '

žena,72 |et
l .  Nernálrr  n ikolto.

2. Pet aŽ cleset.
3. Ncr íIn.

4. No tt l . ie dobré.
5. NČco tlobré.

. 6. Nevím.

i

\4
5. Co vás napadne..kdyŽ se řekne Bubla- 'r

n lna. '

.6. Co byste chtě|i vzkázat žá-
*-+*** kům naŠí Školy? ,k-* .,

/*qs;.; "'^w, l
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'

Ahoj' prý máš teď
kluka? Ano i ne.

A chodila,s už někdy s něia-
lcým? No comment.

takze -
- no comment.

Yoláte si? |ak často?
Ne, my si jenom píšeme
SMSky, icq, facebook...

|aké má oči' jaké vlasy' jalcý úsměv a tak?
Hnědé, vlasy také hnědé s me1írem, pořád se

usmívá a je chytřejší než já..,

Nepodceňuješ se? }akjsi na to přišla?
Ne' Měllepší ýsledky.

A co jeho psani, je bez pravopis'
ných chyb? |o, ale stejně by

mně nevadilo, kdyby tam
nějaká by1a'

Proč? Nakonec
taky dělám
.t .,k,,

konec,
tečka' .:]

f\:

,\  V- Bn-r iuol ' '
\ ř  Qt. '

'" da\rt 
ro1-^
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Odkud je?
Z Uherského ostrohu.

J.-! ci\rne. *.,"- .ité u'"!u'oi'ci.h

'i::'l; "1:';; n l'1"'-u'"" 
n""

hrrdete 
*'

ioPottto"

Kde jste se seznámili?
Na okresním kole olympiády.

Čim tc zaujal na první pohled?
Poradil mně jednu otázku a stejně

mě porazil.

A iak zněla ta osudná
otázka?

To kdyŽ prozra-
dím, tak se

prozÍa-
dím,

nite night

. ó"ii"ru*
.  -" ' t"tt  

_

'\ 
vitit""e

KETA
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MTSS POUPE
}Igr1. Ji lka }|a!á

Ve středu 30. Lrřezna 2010 pro-

běh|a po devíti letech opět volba

nejkrásnější slečny bánovské školy
ve věku od 6 do 9 let.

K nápadu došlo před lety ve třídě
páté' kde jsern uči|a. Byl to spontárrní
nápad, kterého se chopily děti a samy

soutěž pro mladší spolužáky připra-
vily. Darovaly dětem své korurrky a

domluvily kytku u paní Kočicové,
dokonce jsme vařili pro vítězky pu-

dingové dorý dopoIedne v kuchyňce.
A protože některé maminky se přišly

do školy podívat a litovaly. žetoby|a
jen akce v odpo|ednírn vyučování -

slovo dalo slovo a rozhodla jsem se,

že ve spolupráci s majitelkou svateb-
ního studia DáMa Maýnou Cábo.
vou. která má dcerku ve druhé třídě,

do toho pťrjderne ZnoVLl. Nabídla rni
zdarrna pro všechny slečrry krásné
společenské šaý. opět se po letech
připojila paní olga Kočicová a nově
|etos dorý věnoval pan Hampl. ktery
nám tímto krásně doplnil Sponzory.

Samotné akci předcházela řada
setkání s dětrni. které se do soutěže
přihlásily a celý měsíc trvalo, neŽ si

děvčátka př.ipravila program. Ten
byl r'ylepšen o tallec 9.tÍíd, ktery b)'l
pouze jednou představen na školním
plese a bylo škoda jej neukázat zno-
vu.

Celá akce byla ještě vylepšena o
diskotékrr pro děti bří Chabičovský-
rrri, kteří je rozparádili a bezvadně po

celou dobu sor"rtěže bavili.
Nejkrásnější okamžiky však bohu-

žel shlédla jen rnenší polovina ško|-
ního sálu, převážně složená z rodičů,
prarodičťr, spolrržáků a učitelťr a to
nás trošku mrzelo.

,|Íarrinu Sedlakovci (vlevo) se Sinonou SuIekovott (,"í-

tě:|;ou hlasoyóní tltóků) pó:tgí s títě:n'v.n dortent'
íitto: L,| Onclra

Porota rozhod|a. Že
MISS POUPĚ zoto

bude mít takovéto pořadí:

1' Martina Sedláková, 2.b
2. Eliška Janíková,3.a

3. Markéta Hauerlandov á, 2,a

Divácká anketa skončila takto:
Y

1. Simona Suleková,2.b
2. Natálie Krhovská, 2.a
.3. Jana Hniličková' 3.a

il#
:ďřái
a{|
:+ ;Š

Bffi bublan ina 5'O9/lO



s lutss POUPE 2010
Martinou Sedlákovou

K riqt.ý !a,\'ta lugho.yá B.B
Lucjg Yarad,glá 7'B

Šla jsi do Miss Poupě sama nebo tě
tam někdo přihlásil?
Př.ihlásila jsem se sama, protože se
ráda bavím a chtěla isem vvzkoušet
něco nového.

Jsi ráda, že jsi vyhrála? Čekala jsi to?
]rlečekala. By|o mi to jedno, která z
nás vyhraje.

Nacvičovalas sama nebo ti někdo
pomáhal?
Pomáhala mně hlavně mamka.

Těšila ses na soutěž?
Ani moc ne.

Když nastal ten den D, měla jsi tré-
mu?
Ano a velkou.

Co jsi měla připraveno na vo|nou
disciplínu?
Zpíva|ajsem písrričku Malé kotě.

Jaké je to být Miss Poupě?
Normální.

Máš jako Miss nějaké vyhody?
Ne.

Chovají se k tobě učitelé jinak než
k ostatním dětem?
Ne.

Máš od té doby více kamarádů?
Ano.

Děkujeme za rozhovor.

RozHovgR

bqjné akce

Pořad zkušeně odntoderovali pát,áci Daniel Beníček a SÍmon Pomvkal' foÍo.. tr,Í, Pavlíčkovd

I

Zlel,a Markéta Hauerlttndoyá, Mttrtina Setlltiková tt Eliška Janíková, foto: }vI. Paylíčkot,á

bublánina 5 . o9/lo
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DE1T I\ART/BY
Kat eřina D'rá.bkor1á 9.A

J1žzačinábýt tradicí, Že si na Den učitelů
vyměníme role. Jednoduše Žáci učí žáky,
Učitelé však dohlíŽí:o) KdyŽ jsem se ze-
ptala pár ,,nralých učitelťť.. jak probíhala
hodina, odpovídali nějak takhle: ,,Jo, bylo
to fajn... .. .. ,,UŽnikdy učit nebudu, oni sú
tak divocí a rozedření!.....' ,,Byli celkem
hodní. ale museli jsme je napomínat ... ...
Inu, kaŽdý měl jiné zažitky. Myslím ale.
že se to většinou dalo ve zdraví přežít.

Já sama jsme rrčila naši třídu 9.A. Uči-
la jsrne ještě s Markét. Ve dvouhodinové
rodinné výchově jsme vařili těstovinový
salát. Všichni spolupracovali a pomáhali.
Někdo krájel, někdo vařil těstoviny, jiný

loupal okurky. obzvlášt'na loupání okur-
ků byl někdy velmi srandovní pohled:o)
Naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Salát
se nám podařil. Mňam! Dali jsme ochut-
nat i učitelůtn, protože jsme měli nazbyt.
Když se salát snědl. umyli jsme nádobí
a zahrá|i si pár her. Učilo se mi celkem
fajn, ale učitelkou bych nechtěla být. Jen
mě mrzí, že jsme 

',nové učitele a učitelky..
měli jenom na dějepis. Když opomenu tu
rodinku. Dějepis sice nebyl nijak růŽoqf
(nekomentuju), ale je to škoda. Ilvíta|a
bych víc ,,učitelských posil.. pro příští
rok. Jinak je DEN NARUBY super;)

redakční rada Bublaniny . . .  bub|ani l ra@zsbanor.ulre du.cz

\Ígr. VIastinti l  o\DRÁ

Lueie VAR:IDO\'.\ 7.B

Krist.ýna S.\tlKoVÁ 9..\

Martin PIFKA 7.8 Stěprínlra KRÁL0V.\ B'B '.lnna S|''CÍIANKOVA B'B Kateiina llRil}lto\'.í 9't Ádríaua vY9IRilt0Vj 9'.l

\|arkét a \lAlÍDilLOYÁ 9..l Krist.í.na lIÁTUCtl0Vl B'B !'eronika \tLClK0YA 8.ts Tonláš GURYCÁ B.Á Dorrrinik 1LEZÁK7'B
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