
 
 

 

         

 

Milí čtenáři,  

školní časopis má na naší škole už dlouholetou tradici, která sahá do 

let, kdy někteří z Nás nebyli na světě. Našli jsme časopis z roku 2000. 

Tato tradice bohužel zanikla s příchodem pandemie korona viru. Letos 

jsem si řekl, že tuto tradici obnovíme. Bude taková výzva pro další 

generace, co přijdou po mém odchodu na střední školu. Omluvte 

prosím nedostatky v tomto čísle, ale je to naše první vydání. S Vaší 

pomocí může být další číslo lepší. Vaše nápady, náměty a články, 

napište je na papír a vhoďte ho do obálek školní časopis, které najdete 

na chodbě na 1. stupni a na nástěnce u sborovny. 

Šéfredaktor- Tadeáš Kopřiva 

 

  



 
 

 

Akce 

Září 

 Běh Emila Zátopka 1. stupeň 

 Dýňobraní 

 Okresní kolo v přespolním běhu  

 Divadélko 

  

              Říjen 

 Projektový den Poznáváme se 

 Drakiáda 

 Běh Emila Zátopka 2. stupeň 

 Suit up  

 Halloween 

 Seznámení se skupinou EMONGO 

 

Listopad 

 Den šílených účesů 

 Klíč 

 Bobřík informatiky 

 Okresní přebor školních družstev 

v šachu 

 Soustředění Modrásek 

 Předávání slabikářů  

 Školní kolo OČJ 

 Podzimní tvoření 

 Valtický advent 

 Dějepisná olympiáda školní kolo 

 

Prosinec 

 Měsíc dobrých skutků 

 Vánoční tvoření  

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční koncert 

 



 
 

 

 

 

 A zde jsme vybrali několik odpovědí: 

1. Jak se ti líbí ve škole, co tě baví? 

Dobře, baví mě učení, všechno. 

Hodně, matematika. 

Hodně moc, tělocvik, matematika. 

Líbí se mi ve školní družině. 

Hezky, výtvarka. 

Všechno, paní učitelka. 

 Dobře se bavím, baví mě učení. 

Dobře, mám spoustu kamarádů. 

Líbí se mi paní učitelka. Hry pexeso. 

Paní učitelka. 

2. Čím bys chtěl/a být, až budeš velký/á ? 

Tanečnice 

Baletka 

Fotbalista, hokejista 

Kadeřnice 

Policista, aby nikdo nekradl 

Sportovec 

Bagrista 

Zubař 

Horník, budu hledat kameny 

Opravář, jako táta 

Veterinářkou 

3. Co se chceš ve škole naučit? 

Čeština, matematika, pracovní činnosti. 

Všechno, co neumím. 

Všechno, číst pohádky pro sestru. 

Počítat, psát, číst. 

Psát a číst. 

Psát mámě. 

Číst dopisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            

Na této straně se dozvíte něco o historii naší školy. Informací je hodně, proto si 

je rozdělíme do jednotlivých částí. V tomto čísle si povíme něco o německé 

škole ve Valticích. 

NĚMECKÁ ŠKOLA 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Za pomoci knížete Jana II. Lichtensteina a Sparcasse Feldsberg byla v roce 1895 

zahájena přístavba školy-byla vybudována nová tělocvična a rovněž byla 

provedena úprava stávající školní budovy.  1. 9. 1896 byla v nově opravené 

škola zahájena výuka. 

K výuce sloužilo 16 učeben, tělocvična, školní kuchyně, dílny pro chlapce, 

kabinet školních pomůcek, kancelář a školní zahrada. 

V budově také sídlila městská knihovna a byly zde 2 byty pro učitele. 

V roce 1901 byl do školy zaveden vodovod a byla rovněž nainstalována 

kanalizace. 

 Článek zpracoval: Tadeáš Kopřiva 
  

 

Historická budova školy byla 

slavnostně otevřena dne 17. 6. 

1877. V 1. roce výuky měla 

škola 380 žáků (194 chlapců, 

186 děvčat). V roce 1889 byla 

škola šestitřídní a měla již 500 

žáků. Měšťanskou školu 

navštěvovali žáci z dnešního 

Sedlece, Schrattenbergu, 

Katzelsdorfu a okolí Břeclavi.               

Kvůli vysokému počtu žáků se 

nedostávalo dostatečných 

prostor pro výuku.  



 
 

 

 

Rekonstrukce školy během 46 let 

 

 

Zdravím tě milý čtenáři! 

Na této straně se dozvíš něco o rekonstrukci naší školy.     

                                                                                                                                                            

První rekonstrukce proběhla v roce 1972. 

Byla přistavěna nová přístavba, tvořilo ji 

12 tříd a 4 odborné učebny i s kabinety. 

Dále proběhla oprava historické budovy. 

Tyto rekonstrukce skončily rokem 1977.                                                                                                              

Nyní se přesouváme do roku 2004, kdy 

byla naše škola obohacena novou kuchyní i se školní jídelnou. Dál nás naše 

kroky zavedou na půdu, kde jsme vystavěli další 

odborné učebny, jako je hudebna, která slouží 

našemu sboru, cvičná kuchyň a učebna 

výtvarné výchovy. Nezapomnělo se ani na děti, 

které mají cestu do třídy složitější, proto 

proběhla instalace plošiny pro vozíčkáře. 

Rekonstrukce zakončily v roce 2006.                                                                                                                                                               

Rok 2008 nás přivítal výměnou oken v přístavbě a v atriu byl namalován 

strom ZŠ Valtice. Další změna proběhla až o pět let 

později, a to v roce 2013. Tento rok jsme podnikli 

vybudování toalet v přízemí historické budovy.                                                                                                                                                                                                                                                    

Přesouváme se o rok dál o to do roku 2014, kdy se 

vybetonoval školní dvůr a částečně zrenovovala 

kotelna. V roce 2015 se nezapomnělo ani na 

chlapecké toalety v historické části budovy. Taktéž 

jsme nenechali stranou ani naše nejmenší a 

provedli výměnu šatních skříněk pro 1. stupeň.                                                                                                                                                             

 

 



 
 

 

Milý čtenáři,  

doufám, že sis tento článek s chutí přečetl a obohatil své znalosti o kousek 

historie naší školy. V dalším čísle budeme pokračovat. Přeji příjemné čtení. 

Napsala: Sofie Rajhnohová 

 

 
Pan učitel chemie: Potěš koště! Můžeme dál? Hlas se! 

Paní učitelka matematiky: Vždycky, když je před zlomkem mínus, čekej 

zradu. Odtrhni učivo minulé hodiny rovnou čarou podle pravítka. Tři příklady, 

rychlost radost. Co je šeptem, to je čertem. Moje milá lenost, nedej se přemoct. 

Pan učitel německého jazyka, VZO a fyziky: O mein Gott. Bělozoubku! 

Pan učitel dějepisu: Nehlaste se všichni (nikdo se nahlásí). Dejme tomu 

napříkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci školy ve Vile Tugendhat 



 
 

 

                       

Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2021/22 
 

JMÉNO JMÉNO 

Kondlla Tomáš Hiclová Anna 

Štěpánek Sebastian Chládková Eliška 

Peci Victoria Létalová Bibiana 

Caufield Abby Bručková Adéla 

Sýkora Mikuláš Kurek Karolína 

Hoštická Lucie Masná Valerie 
Sejkalová Karolína Bína Rostislav 

Košuličová Lucie Zapletalová Eliška 

Pincel Adrian Zelinková Rozálie 

Nejeschlebová Eliška Dubová Sára 

Reharik Alexej Zapletalová Ráchel 

Kopřiva Tadeáš Drobiličová Anna 

Zechmeister Alex Balášová Oldřiška 

 
Předseda ŠP- Kopřiva Tadeáš                       Koordinátor: Josefa Hübnerová 
zástupce pro 1. stupeň- Hoštická Lucie 
zástupce pro 2. stupeň- Sejáková Karolína 

  



 
 

 

 
 

 
 

 

 

V rámci projektu Hrdá škola jsme si vybrali 

mezinárodní SUIT – UP den a uskutečnili 

jsme ho ve středu 13. 10. 2021. V tento den 

měli všichni přijít hezky a formálně 

oblečeni do školy. Pánové si mohli vzít 

košile, vestičky, saka, motýlky apod. Dámy 

naopak šaty, kostýmky, košile, sukně či 

další elegantní kousky z jejich šatníku. 

Tento den měl být dnem gentlemanské etiky 

a šarmantního vystupování. Na závěr jsme 

si v tělocvičně zatančili mazurku a valčík. 

Halloween se na naší škole pořádá 

už několikátým rokem, jeho 

organizátorem je školní parlament, 

který celou akci připravuje. 

V letošním roce se Halloween 

pořádal 26. 10. 2021. Žáci mohli 

přijít v maskách a jako bonus získali 

imunitu proti zkoušení. Imunita 

bohužel neplatila na plánované testy. 

Letos poprvé platnost imunity 

potvrzoval vyučující. 



 
 

 

 
 

 

Milí čtenáři,  

na této straně naleznete rozhovory s novými vyučujícími. Jak jistě víte, naše 

škola má 1. 7. 2021 nového pana ředitele Mgr. Josefa Vališe. Neváhali jsme a 

zeptali se ho na pár zajímavostí. 

1. Co Vás přivedlo do Valtic? 

 

Ve Valticích jsem se narodil.  

2. Kdy Vás napadlo, že budete učitelem? 

 

Docela pozdě. Přiznám se, že ani na pedagogickou fakultu po gymnáziu jsem nenastupoval s 

přesvědčením, že chci učit. Po získání titulu Bc. jsem si dal od studií rok pauzu, během které 

jsem se hodně věnoval hudbě, cestoval a chvíli pracoval v Anglii. Už po pár měsících jsem 

ale cítil, že moje místo je v ČR. Vrátil jsem se a začal rovnou učit v Praze. Školu jsem pak 

dodělával dálkově.  

3. Jaké předměty učíte? 
 

Můj nejoblíbenější předmět - hudební výchovu.  

4. Máte nějaké koníčky? 

 

Hudba a zdravý životní styl.  

5. Jaký je Váš oblíbený sport? 

 

Věnuji se hlavně posilování a někdy bych chtěl zkusit surf.  

6. V jaké zemi jste byl nejdál? 

 

USA.  

7. Jaký předmět Vám nešel a který Vám naopak šel? 
 

Na základní škole mi nikdy nešel tělocvik, byl jsem docela cvalík. Nejvíc jsem asi bodoval v 

zeměpise.  

8. Jaké máte plány s naší školou do budoucna? 

 

Těch je spousta. Primární cíl je, aby naše škola poskytovala kvalitní vzdělání a aby dala 

žákům dobré základy nejen pro přechod na střední školu, ale na celý život.   



 
 

 

Děkuji panu řediteli za rozhovor a přeji mu hodně štěstí a dlouhodobé působení 

na škole. 
 

Jako dalšího jsme vyzpovídali novou posilu učitelského sboru slečnu Bc. 

Michaelu Šmrhovou. 

 
1. Kdy Vás napadlo, že budete učitelkou? 

 

 Fíha. Být učitelkou mě nejspíše lákalo už od základní školy. Učitelům jsem vždy záviděla 

možnost opravování, komunikaci s žáky a vedení sešitů, kam si zapisovali známky: D. 

Dlouho jsem ale toužila stát se zubařkou a učit se rozhodla až v průběhu vysoké školy. 

 
2. Jaký je Váš oblíbený sport? 

 

 Několik let jsem se věnovala aerobiku a volejbalu, ale v posledních letech preferuji turistiku 

a zimní sporty (lyžování, bruslení). 

 

3. Jaká je Vaše oblíbená knížka? 

 

 Upřednostňuji motivační knížky, srdcovkou je knížka s názvem Čtyři dohody.  

 

4. Jaký předmět Vám šel? A obráceně? 

 

Vždycky mi dala více zabrat matematika a radost mi dělal český jazyk a biologie. 

 

5. Máte nějaké koníčky? 

 

Cestování & vzdělávání (se).   

 

6. Jaký je Váš oblíbený sport? Jaké zemi jste byla nejdál? 

 

 Co je dál? USA nebo Filipíny?  

 

7. Jaké předměty učíte? 

  

Na prvním stupni učím český jazyk, matematiku, ČaJS, tělocvik, pracovní činnosti, výtvarnou 

výchovu a na druhém stupni výchovu ke zdraví.  

 

Děkuji slečně Šmrhové za rozhovor a přeju jí, aby se jí na naší škole dobře 

učilo. 

Napsal: Tadeáš Kopřiva 

 

                



 
 

 

 
Hodně z vás vyniká v hraní videoher, dívání se na filmy nebo nicneděláním. 

Kdo z vás, ale pravidelně čte? Ruku na srdce, předpokládám, že moc nás není. 

Těm výjimečným jedincům, kteří ano: Jen tak dál, pokračujte! A těm, kde nečte: 

Honem začněte! A pokud nevíte kde, zde je pár tipů, které možná zaujmou! 
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Hlavní hrdinkou knížky je dívka jménem Viky. Není ničím nijak 

výraznější než ostatní. Ale rozhodně má problémy jedenáctileté 

dívky. Starší sestra neustále otravuje, mladší bratr dělá 

naschvály. A matka neustále prudí… To je život! A ten k tomu 

všemu zpestří zážitky ve škole i mimo ni. Knížka popisuje 

problémy mladé puberťačky, ne však nudně. U čtení se čtenářka 

velice pobaví (předpokládám, že dívka, chlapce by asi nenadchlo 

číst o holčičích problémech). Všelijaké situace jsou mnohdy 

velmi trefné. Já jasem si při čtení knížky několik let zpět 

myslela, že mi autorka vidí do duše. Tento příběh bych 

doporučila všem dívkám, i když převážně jedenáctiletým. Takže 

pokud je ti jedenáct, neváhej! Pusť se do čtení! A že ti jedenáct 

není? Nevadí, všechno má řešení. Knížka 11 má i několik dalších dílů. 10, 12,13 a 14. Knihy 

sice mají stejné postavy, není však nutné číst sérii od prvního dílu, příběh jde rozhodně 

pochopit i bez toho.  

 

Co (ne)dělat, když jste 

neviditelní 

Máte akné? Nebojte, nejste jediní… Ethel už je z toho zoufalá. 

Spolužáci si z ní kvůli tomu ve škole dělají legraci a ona nemá 

ponětí, co má dělat. Zkusila všechno! Když se jí pod ruky 

zaplete podivná čínská medicína, neváhá. Okamžitě ji vyzkouší. 

A když se jí naskytne příležitost strávit nějakou dobu v soláriu, 

sáhne po naději. Ale kombinace těch dvou věcí se neukáže jako 

rozumná. Ethel se stane neviditelnou. Jak je to možné? Spolu 

s jejím kamarádem se snaží přijít na to, proč se to děje a 



 
 

 

v jistých situacích to i využít. Do toho se ještě ke všemu připlete problém s dávno rozpadlou 

rodinou. Přijde Ethel na to, jak se vypořádat s neviditelností a akné? Pomůže svému 

kamarádovi splnit jeho sen? A jak dopadne setkání s jejím otcem? To vše nabízí tato kniha. Je 

pro čtenáře zhruba od dvanácti let. To ale naznamená, že ji nemůže číst jedenáctiletý, 

samozřejmě! Kniha nabízí emotivní chvilky radosti, smutku i zmatení. Celý příběh můžete 

spolu s Ethel rozuzlovat na tři sta padesáti stranách Věřte mi, uteče to jako voda! Rozhodně 

doporučuju! 

Napsala: Anna Drobiličová 

 

VTIPY 

Přepadení v bance 

Ve dvanáct nula nula vstoupil do banky nenápadný muž středního věku. Zamířil 

přímo k pokladně a bez jediného slova podsunul pokladníkovi papírek, na 

kterém bylo napsáno: „Okamžitě mi naval všechny prachy, které máš. A žádný 

podrazy. Mířím na tebe pistolí.“ 

Pokladník papírek uchopil a napsal na něj: „ Samozřejmě. Chvátáte hodně?“ 

Lupič si papírek přitáhl, přečetl, pak sáhl do kapsy, vytáhl propisku a na druhou 

stranu lístku psal: „Samozřejmě. Hněte sebou.“ Pokladník kývl hlavou a už zase 

psal: „Spěch je strašně nezdravý.“ Lupič si text přečetl, pokýval hlavou a 

připsal: „To máte pravdu. Ale když já mám moc málo času.“ Papírek byl už 

popsaný, a tak pokladník vytáhl čistý list. „A proč?“ napsal. Lupič se podrbal na 

nose, rozhlédl se, zda za ním nikdo nestojí, a pak psal: „Parkuji totiž autem 

v zákazu stání a bojím se, aby mi policajti nedali botičku.“ Pokladník se usmál a 

psal: „Jen klid. Mám u policajtů bratrance, je u dopravky. Když tak se za vás 

přimluvím.“  

„Opravdu? To byste byl moc hodný,“ psal lupič a tvář se mu mírně rozjasnila. 

„A pomohl byste mi, abych nemusel platit pokutu za rychlou jízdy? Mám 

předvolání na dnešní odpoledne.“ 

„To je pro mě maličkost,“ psal pokladník. „ Ptejte se na poručíka Cicvárka, že 

vás posílá pokladník Brázda. Uvidíte, že nebudete muset nic platit.“ 

„Tak vám mockrát děkuji,“ napsal lupič na poslední volný proužek papírku a 

volným krokem opustil banku. 



 
 

 

„Hej, kdo to byl?“ zajímal se pokladníkův kolega, který písemný dialog sledoval 

zpovzdálí. „Ale, víš, že ani nevím? Sháněl jenom protekci na dopravce 

 

 

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A 

BOHATÉHO JEŽÍŠKA 

 

 

 

 



 
 

 

Zdroj: https://zspysely.estranky.cz/clanky/zaci/vyucovani/informacni-a-komunikacni-

technologie/osmismerky-zaku-6.-tridy--2018-19-.html 
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