


Nejhorší je psát sloupek o Vánocích. Nic nového pod Sluncem. Školu čekají 

Vánoce šestadvacáté. Na některé nadílky vzpomínáme, některé se ztratí 

v běhu dnů, měsíců a roků a možná na některé bychom 

nejraději zapomněli. 

Pojďme v téměř zavátých stopách některých 

baculatějších Ježíšků. První, druhý, i třetí (1988-1990) nadělili na 

tehdejší dobu moderní pavilónovou školu a postupně ji rozšířili 

tělocvičny, bazén a venkovní zázemí. Další z nadělitelů nám přinesl 

budovu ZŠ Smetanovo náměstí (dnešní hotelovka) a s ním navíc stovky 

dalších žáků, takže jsme se stali největší školou na tehdejším teplickém 

okrese.  

Devadesátá léta byla ve znamení umírněných dárků – inu, svět se mění 

nenápadně. Přesto však jeden rok stojí za významnější připomenutí – 

1997 škola získala právní subjektivitu a na postu ředitele došlo ke 

změně, pí řed. Novákovou vystřídal V. Mašek. 

 A 21. století? V rychlém sledu – nové hřiště a zázemí, výrazná personální a věková 

obměna pedagogického sboru, navázání spolupráce s FK Teplice a. s. a vytvoření sportovních tříd, 

generální rekonstrukce školy (Ježíšek XXIV.). 

Uplynulý rok jsme zahájili hezkou tradici Vánočních jarmarků, které jsou otevřeny pro širokou 

veřejnost. Rodiče, děti, budoucí žáci, bývalí žáci, kolegové z minulých let navštěvují naši otevřenou 

školu a mohou se podívat, co se ve škole změnilo a případně zakoupením nějaké drobnosti potěšit 

sebe a ostatní. Což, 

jak doufám, je právě 

vaše dnešní aktivitou, 

neboť právě na 

jarmarku jste koupili 

číslo školního 

časopisu. Doufám, že 

se vám líbilo a že se 

zase (nejen) za rok 

vrátíte, vždyť Vánoce 

jsou setkání lidí a 

dobrých duší.  

slovo ředitele 

Škola čeká dvacátého šestého Ježíška 

Agáta Mattauschová 5.B 



  

Dostala jsem příležitost k tomu, abych 

zpracovala vyčerpávající článek o rozhovoru s 

naším oblíbeným zástupcem ředitele. Když 

říkám vyčerpávající, myslím tím opravdu plno 

informací, ale hned na začátku Vám můžu 

prozradit, že slovo vyčerpávající v této situaci 

znamená zároveň vtipný a zábavný.  
Když jsem seděla u pana učitele v kanceláři a 

plně poslouchala jeho průnik dvaceti 

pětiletou, historií opravdu jsem si nebyla 

jistá, zdali takové množství informací dokážu 

stručně zpracovat do pohodlné formy, ale 

výzvy mám ráda. Jdeme na to! 

Ráno v sedm hodin mě čeká můj první 

rozhovor s dospělou osobou, i když je to 

pan učitel Kokeš, kterého vídám denně již 

devět let, nervy mi pracovaly a já s 

klepavkou šla do kanceláře. Váhavě 

pozdravím, když si mě pan učitel všimne, 

pozdraví mě s jeho klasickým úsměvem. V 

tu chvíli mě obavy přešly a já si začala 

užívat svůj první rozhovor naplno. Moje 

první otázka byla „Co jste dělal před 

dvaceti pěti lety?.“ Pan učitel se pohodlně 

usadil na gauči a začal se vracet v hlavě do 

(pro mě dávnou) minulostí. To, co z pana 

učitele vypadlo, jsem absolutně nečekala. 



  

S úsměvem se pustil do odpovědi: „Před 

dvaceti pěti lety? Abych řekl pravdu, v 

době, kdy se tato škola otvírala, mě 

absolutně nenapadlo, že je prvního září a 

začíná nový školní rok.“ Tato odpověď mě 

překvapila z jednoho důvodu. Občas mi 

přijde, že by pan učitel za naši školu 

nejraději dýchal a to že zapomněl na nový 

školní rok?! To je jak přijít pozdě na první 

rande s láskou svého života. No jo, ale to 

nebyla celá odpověď. Pan učitel mi 

samozřejmě své pozapomnění vysvětlil: „Já 

jsem v této době pevně svíral v rukou zbraň 

a chránil náš národ,“ s hrdostí dopoví.  Tak to byl teprve gól. Proč? V naší době vojna už 

není povinná, jelikož přece jenom dvacet pět let 

hodně změnilo. Tak když si dáme všechno 

dohromady, jak pan učitel dokázal z vojny skočit do 

školství? To byla hned moje druhá otázka. „Před 

vojnou jsem taky musel pracovat. Udělat si praxi. A 

moje cesta směřovala na jeden měsíc na "maminku" 

(♥) této školy. Jenže jsem nastoupil pouze na jeden 

měsíc a tím pádem jsem nedostal žádný stálý 

předmět a dělal jsem "supla" na všechno. Taky jsem 

vyučoval předmět "tvůrčí šití", bylo jen pro dívky a já 

jsem naprosto nic neuměl, co bych je mohl učit, tak 

jsem začal číst všechny možné knížky o šití a vzorech. 

Tak jako tak jsem se to nenaučil, a proto jsem 

dívkám řekl, ať si přinesou jehlice a budeme plést.“ 
Tak to je šok! Moc dobře si vzpomínám, že náš pan 

učitel už dělal i zdravotního bratra tady u nás ve škole, 

když Ondra Telíšek (9. B) upadl při běhu, ale že dokonce 

dělal pan učitel švadlenu? Tak to je síla. Dál jsem se ho 

tázala na jeho nejmilejší a naopak na nejhorší 

vzpomínky z naší školy. Samozřejmě, jak řekl pan učitel, 

to špatné se brzo zapomene a to dobré i člověk sice 

pamatuje, ale jsou to spíše věci aktuálního rázu. Jako 

například byl příjemně překvapenou třídou naší paní 

učitelky Zuzany Eliášové, která se velice dobře 

zachovala ke svému spolužákovi, který na konci roku 

měl velké rodinné problémy. Dál ho mile překvapuje i 

to, že ho někdo z žáků pozdraví, jako první. 



  

To mě také překvapilo, a tak jsem se u toho chtěla 

pozastavit. „Je to až k udivení, že tato základní 

lidská slušnost tak rychle mizí a já opravdu jsem 

velmi potěšen za to, když mě pozdraví nějaký žák.“ 

Pan učitel vyjmenoval více věcí, ale ty už byly 

nějak vypíchnuty a přece jenom nechceme naši 

školu přechválit. Další moje otázka: „Jak se 

změnila škola od dob jejího začátku?“. Pan učitel 

hned odpověděl: „Je samozřejmě logické, že její 

vnější část, která byla rekonstruována teprve 

nedávno. Změnila se i soustava předmětů apod. 

Nejvíce se obohatila naše sportovní a elektronická 

výbava. Sice nevlastníme nejlepší počítačovou 

výbavou, ale máme dvě plně vybavené učebny. 

Naše sportovní vybavení je každoročně 

obměňováno novinkami a je na hodně vysoké 

úrovni, kterou se může pyšnit málokterá škola v 

okolí.“ 
Myslím si, že tahle odpověď uspokojí 

každého. Na závěr jsem se zeptala, co ho 

nejvíce dojímá ve školním roce. 

„Jednoznačně, když jedna ze čtyřletek 

(vycházející žáci z druhého stupně) opouští 

školu. Vždycky, když pouštím další 

čtyřletku ze školy. Uvědomuji si, že jsem o 

další čtyři roky starší a teď když odchází ze 

školy i můj syn Jakub, kterého jsem poprvé 

viděl, jako miminko 4. ledna 1999, je mi 

jasné, že z něj je už skoro dospělák. Je 

opravdu zvláštní vidět na konci ty deváťáky 

nastrojené. Všichni vypadají jako dospělí a 

tento rok tam bude i můj syn,“ pan učitel 

hovoří o konci, jako o opravdovém konci, 

ale je jasné, že: „Jsem rád, když se pak 

bývalí žáci vrací. Ať už třeba skouknout 

změny nebo své oblíbené učitele.“ S 

úsměvem uzavřel svou nostalgii a my se 

začali vracet zpět k realitě. Myslím si, že 

mé tvrzení ze začátku bylo pravdivé. 

Vyčerpávající a zároveň zábavné.  

 
-fofo- 



 

Zvířecí rekordmani 

Určitě jste už slyšeli o gepardovi, nerychlejším zvířeti nebo o žirafě, 
nejvyšším zvířeti, ale určitě většina z vás neslyšela o ostatních zvířecích 
rekordech a právě proto jsem se rozhodl napsat tenhle článek. Tady 
máte nejzajímavější údaje, schválně si je zkuste porovnat s údaji 
lidského tvora ! 

 Nejdelší srst: pižmoň - velikost srsti 90 cm  
                        člověk - délka chlupů 25 cm 
Nejvybíravější (v obydlí) zvíře: koala 
Nejkratší dobu žijící zvíře: jepice - délka života 5 min                                              
Největší pavouk: sklípkan - velikost 30 cm 
Nejrychlejší psí rasa: chrt 
Nejméně početné zvíře: nosorožec - počet 70 ks 
 

Nejdelší jazyk: mravenečník - délka jazyka 88 cm 
                          člověk - délka jazyka 9 cm 
Nejmenší gekon: gekon modrý - velikost 7cm 
Nejtěžší had: anakonda - váha 227 kg 
Největší oči: nártoun - velikost grapefruitu 
Nejdelší kel: slon africký - váha 117 kg  
Nejmenší zvíře: bělozubka - váha 1 g 
 

Největší paroží: los - rozpětí paroží 170 cm 
                                  - váha paroží 20 kg 
Nejtěžší mozek: vorvaň - váha 9 kg 
Nejvýše žijící savec: pišťucha – výška, ve které žije 2500 m 
Největší skokan: delfín - výška výskoku 6 m 
Zvíře s největším počtem zubů: kytovec - počet 250 zubů 
Nejhlučnější zvíře: klešťanka - síla hlasu 100 decibelu 
 

 

 
Nejmenší mládě zvířete:  klokan - velikost 2 cm 

člověk - velikost 24 cm 
Největší rozpětí křídel: kaloň - rozpětí 165 cm 
Nejčistotnější zvíře: mýval 
Nejinteligentnější zvíře: šimpanz 
Nejtlustší zvíře: plejtvák 
Nejdelší zvíře: plejtvák - délka 34 m 

člověk - délka 251 cm 
Nejvíce pohromadě žijící zvíře: psoun-počet 400 mil  

 
                             

-schpa- 



  

Nejbláznivější 

 rekordy světa 
O tom, že Bolt je nejrychlejší člověk na světě už všichni víme. 

Ale znáte třeba rekord nejvíc piercingů na těle? Nebo rekord 

největší hotelový pokoj postavený pouze z karet?? Zalistovala 

jsem tedy v Guinessově knize rekordů a našla ty nejbláznivější 

rekordy… 

2. Nejdéle Čech pohřbený zaživa – na 10 dní 

pohřbený zaživa…bez jídla, bez pití, pouze 

s ventilační rourou. Z celého světa byl nejdéle 

pod zemí (69 dní) muž z Bolívie. Ten se asi 

musel nudit  

 

1. Nejvykulenější oči  - dokáže vykulit oči až o 7 

milimetrů!!! Au! To musí bolet… 

 

3. Žena s největším počtem piercingů – Paní 

z Brazílie má celkem 7000 piercingů! 

 

4. Nejpotetovanější žena na světě - 95% těla 

má potetované. Nechala si dělat své první 

tetování, aby zakryla svojí kožní nemoc…teď 

přiznává, že je na tetování závislá! 

 

5. Největší hotel z karet – 200 tisíc karet! Z tolika 

karet se postavil celý hotelový pokoj s nábytkem, 

ve kterém nechyběla ložnice, koupelna a 

chodba. To všechno pouze z karet!  

 
6. Nejdelší párek na světě – chorvatští kuchaři 

připravili 530 metrů dlouhý párek. Z něj by se 

snad najedla celá naše škola!  

 



  

9. Nejmenší člověk – nejmenší človíček na celém 

světě měří pouhých 54,6 centimetrů 

 

8. Nejdelší doba strávená chatováním – 4 dny 

v kuse chatování, pouze s pěti minutovými 

přestávkami každou hodinu... Někteří z nás 

by si tento rekord užili. 

 

10. Největší 3D malba – byla 

namalována v Londýně a přesahuje 

1 120metrů čtverečních 

 

7. Nejdelší nohy – tohoto rekordu dosáhla 

paní s neskutečnými 132 centimetry 

dlouhýma nohama! Takto velcí jsou některé 

děti v první třídě. 

 

11. Největší vypěstovaná cibule – váží 8,15 kg. Kolik 

jídel by se z ní asi mohlo udělat? 

 

12. Nejdéle udržený míč na zubním kartáčku – 

vezmi si do pusy kartáček na zuby, zakloň hlavu a 

polož basketbalový míč na kartáček. Jak dlouho 

ho tam udržíš? Rekord byl 22,41 vteřin. 

 
13. Nejvíce včel na těle – 

chovatel včel překonal 

rekord, když jeho tělo 

pokrylo 331 000 včel! 

 14. Nejvíce knih napsaných pozpátku – 

každá věta, slovo a písmenko bylo 

napsáno pozpátku. Celkem se takto 

napsalo 67 knih 

 



 

  

25. Největší a nejmenší pes – největší pes je 

dlouhý 2,2metrů,109 cm velký v kohoutku a 

100 kilo těžký! Tato Doga sežere 50 kg masa 

za týden… nejmenší pes je malá Chiuhuahua, 

která měří pouhých 9,65 centimetrů  

-stan- 

 

15. Nejdelší svatební závoj – nejdelší svatební 

závoj byl 2750 metrů dlouhý. 

 

16. Nejdelší vlasy – si pracně vypěstovala Číňanka, které 

měří 5,62 metrů 

 

17. Nejvíce oblečených triček na jedné osobě – 227 triček! 

 

19. Nejvíce balonků nafouknutých nosem (do 3 minut) -  

dám si na nos balónek, pořádně fouknu…a nic, balónek 

se ani trošku nenafoukl. Rekord byl 23 balónků. 

 

18. Nejvíce plastických operací – 47 plastických operací 

podstoupila paní do svých třiapadesáti let 

 

21. Nejdelší nehty na světě – dosahují neuvěřitelných 

devíti metrů! 

 

20. Největší hamburger – vážil 84,11 kg. 

Mňami!! 

 

22. Nejdelší skútr na světě – je 22 metrů 

dlouhý a dokáže ujet 35mil/hod. 

 
23. Nejšílenější atrakce světa – tato atrakce se 

nachází v Americe, je 130 metrů vysoká a 

190km/hod. Kdo by do této atrakce nasedl? 

 
24. Nejmenší meloun – podívej se na svůj palec, přesně takto je velký 

nejmenší meloun na světě 

 



  

Naskytla se mi příležitost napsat článek o 

událostech, které se odehrály od roku 1988 

ve světě. Tohle téma mi opravdu padlo do 

noty. Jako u událostí v ČR je toho až až, tak 

to nebudeme moc protahovat a začneme. 

Události ve světě 

od roku 1988 

Samozřejmě začneme rokem 1988, jen mě 

mrzí, že to musí začít takhle smutně. Americký 

křižník USS Vincennes totiž omylem sestřelil 

íránské dopravní letadlo Airbus A300 B2. Při 

tomto incidentu zahynulo všech 290 pasažérů.  

9. listopadu 1989 se stalo pro obyvatele 

Německa něco velmi překvapujícího. Došlo 

k pádu Berlínské zdi. 

 

Došlo k pádu Berlínské zdi. Všechny to 

překvapilo, stejně jako když došlo k její 

stavbě. V sedmé hodině večerní bylo 

proneseno, že je s okamžitou platností 

povoleno cestovat i do západního zahraničí. 

V roce 1990 došlo k rozpadu SSSR. Nejdříve se 

odtrhly pobaltské země v tu chvíli, kdy jim 

jejich Nejvyšší sověty vyhlásily nezávislost.  

 

24. listopadu 1991 zemřel frotman kapely 

Queen Freddie Mercury. Jeho smrt byla 

zapříčiněna AIDS, ovšem svoje onemocnění 

přiznal až den před svou smrtí. 

Od 25. 7. až do 9. 8. 1992 se konaly XXV. letní 

olympijské hry, které se odehrály ve velmi 

známém městě Španělska, v Barceloně. 

Zúčastnilo se jich 9956 sportovců ze 169 zemí.   

 



  

Americký film Stevena Spielberga    Jurský park měl premiéru ve Spojených 

státech roku 1993. Stejného     roku vzniká Evropská unie na základě 

Maastrichtské smlouvy.    Roku 1994 začala první RuskoČečenská 

válka, která vedla k nezávislosti    Čečenské republiky. Oblast Kóbe, která 

se nachází v Japonsku, zasáhlo   v roce 1995 zemětřesení o síle 7,2° Richterovy 

škály a vyžádalo si na   6000 obětí.  

 
Nastává rok 1996 a bohužel v tomto roce umírá 1. Dáma 

ČR Olga Havlová. 

Pamatujete na bezkonkurenčně nejvíce chtěnou 

hračkou po celém světě tamagoči? Tak přesně tato 

hračka se v roce 1997 objevila na japonském trhu. 

V tomtéž roce tragicky  zemřela v Paříži 

princeznaDiana. 

 

 S rokem 1998 přichází bývalý americký prezident Bill 

Clinton, který lhal v televizi o svém vztahu s Monikou 

Lewinskou. 

Největší zajímavostí roku 1999 bylo podle mě uvedení 

kultovního filmu Matrix do kin. 

A je tu další tragédie. A tou je pád letadla Concorde 

společnosti Air France v Paříži, při které v roce 2000 

zemřelo 113 lidí (109 na palubě letadla, 4 na zemi). 

 

Rokem 2001 pokračujeme teroristy, kteří unesli 4 

dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov 

WorldTrade Center v NY, jedním zase do budovy 

Pentagonu a to poslední se zřítilo v Pensylvánii. 

Dohromady bylo asi 3000 mrtvých. 

 



 

Vila Tugendhat, která stojí v Brně, byla roku 

2002 zapsána na listinu světového dědictví 

UNESCO. 

Apple v roce 2003 vydal novou verzi 

operačního systému Mac OS Y 10.3 Panther. 

 

A přichází rok 2004. V tomto roce byla 

založena všemi známá sociální síť 

Facebook.  

V roce 2005 zemřel v 85 letech papež 

Jan Pavel II. 

 Od roku 2006 je na mapě 

Evropy o jeden stát navíc. Po 

zániku soustátí Srbsko a Černá 

Hora totiž vznikly dva 

samostatné státy, Srbsko a 

Černá Hora. 

Další na řadě je rok 2007 a 

právě v tento rok začala 

Světová ekonomická krize,  

 

Barack Obama se stal roku 

2009 prvním afroamerickým 

prezidentem Spojených států 

amerických. 

Od 12. 2. až do 28. 2. 2010 se 

konaly XXI. zimní olympijské 

hry v kanadském Vancoveru. 

V roce 2011 byla velkou 

událostí ve světě svatba 

prince Williama a Kate 

Middletonové. 

 

kterou odstartovala americká hypoteční krize. 

27. prosince 2008 začala další válka, tentokrát v Gaze. 

 

Určitě všichni známe americký animovaný televizní 

seriál Simpsonovi, no nemám pravdu? A právě roku 

2012 tento seriál dosáhl pěti set dílů. 

Statistiku nejvýznamnějších událostí za posledních 25 

let uzavírá Chorvatsko, které se právě v letošním roce 

(2013) stalo již 28 členem Evropské unie. 

 

-kamu- 



  
Co se nosilo  

před 25  

 
lety 

Dříve se nosily velké klobouky a 

dlouhé úzké barevné šaty nebo 

kytičkované sukně jako symbol 

hippie módy, trička pastelové barvy 

zastrčená do džínů, roztrhané 

punčocháče nebo legíny a 

kostkované sukně, saka nebo 

kalhoty a neonové barvy. Proužky, 

puntíky a jiné vzory byly na každém 

druhém oblečení. Dále velké 

šusťákové bundy s krátkým límcem a 

výraznými vzory (trochu děsivé, že!).  

 

Určitě jste si 

alespoň jednou 

řekli: v čem 

dříve lidi chodili 

oblékaní? Co 

nosili naši 

rodiče?  

Volné nebo zvonové džíny 

byly také populární a 

mnoho z nich měly u 

kotníků zipy a dlouhé 

řetězy připevněné na 

kapsách. Džíny byly 

většinou nad kotníky. 

Náušnice nebyly oblíbené 

jenom pro ženy, ale i pro 

muže a nejčastěji do 

levého ucha. 

Mezi tohle 

období patří také 

kožené, džínové a 

roztrhané bundy, 

protože 

džínovina byla 

velmi populární. 

 

 



  

Velkou inspirací 

byl Michael 

Jackson, a proto 

se začaly nosit 

rukavice. Také se 

nosily do bund na 

ramena vycpávky. 

Módní trend, 

který jako jediný 

překonal celé 

desetiletí 

devadesátých let, 

byly džínové 

„overalls“, které 

se většinou nosily 

připnuté pouze na 

jedno rameno. 

Jednoduše 

džínová 

kombinéza. 

Nejpopulárnější obchod 

pro tohle oblečení byl 

Tuzex. V Tuzexu se dalo 

sehnat nejvíce západního 

zboží, které nebylo 

v ostatních prodejnách 

k sehnání, a proto byly až 

hodinové fronty. 

Nakupovalo se za 

tuzexové poukázky tzv. 

„bony.“ 

Ponožky se nosili co nejvyšší 

a pak se ohrnuly a zastrčily 

se do sportovních bot nebo 

bot na podpatku. 

    



 

 

  

Na rukou bylo více než deset 

náramků a na krku mnoho 

řetízků a také velké prstýnky. 

Nejčastější symbol byl 

„peace“ (mír). Vlasy byly 

sepnuté do jednoho culíku a 

na jednu stranu hlavy s velkou 

gumičkou. Potom začala éra 

vlasové stylu ‚trvalá‘. Trvalá je 

pro splihlé vlasy, protože jim 

dodává objem a zkroucení.  

 

Líčení bylo stejně jako 

oblečení výrazné a 

barevné. Stíny se dávaly 

až přes obočí. Největším 

trendem byla černá a 

hnědá rtěnka, která 

udělala rty plnější. Brýle 

‚pilotky‘ a ‚wayfarer‘  

se vrátily i do dnešní 

doby.  

 

  

  

 

  

 

-teko- 



  

Jak šel čas naší Edisonky 
Plno lidí považuje naší školu za mladou a relativně novou. Aby taky ne, dvacet pět let není pro 

stavbu bůhví jak závratné číslo.  Jenže i za tak krátkou dobu se může plno věcí udát, obzvlášť u nás 

kde se denně něco děje. Pojďme se podívat na to, jak se psala historie jménem ZŠ Edisonova.  

ZŠ LENINOVA (dnešní Masarykova ulice), kde dvě budovy byly určeny jiným účelům - pro Dům dětí 

a úřady. Práce pokračovaly poměrně rychlým tempem a v roce 1988 nastalo velké stěhování ze ZŠ 

Leninova a vybavování ZŠ Edisonova tak, aby se mohla otevřít k 1. 9. 1988. Řízením těchto prací  

U školy, v tehdejším služebním bytě, bydlel pan školník Přistoupil a jemu v práci pomáhalo 10 

uklízeček. Ve škole byla sekretářka paní Hudcová. Zároveň se školou se otevřela školní jídelna, kde 

vedle paní vedoucí Richterové pracovalo šest kuchařek a pomocnic. Ve vedení školy tehdy byli: 

ředitelka školy Mgr. Nováková Eva, zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Homolková Miroslava a 

zástupcem pro 2. stupeň byl Mgr. Vladimír Mašek. V prvním školním roce byly postupně 

dostavěny tělocvičny a předány škole a zároveň se dokončoval bazén (předán v roce 1989), 

zprovozněn na začátku roku 1990). Správcem bazénu se stal pan Jiránek Jiří. 

V roce 1989 byla k ZŠ Edisonova připojena tehdejší ZŠ na Smetanově náměstí (dnešní Hotelová 

škola Teplice). Budova ZŠ Smetanovo nám. byla přepažena, část ještě 2 roky sloužila ZŠ Edisonova 

(družiny, tehdejší tzv. vyrovnávací třídy - první a druhé třídy pro žáky se slabším prospěchem, 

sklady) a v druhé části bylo tehdejší odborné učiliště se sídlem v Alejní ulici v Teplicích. Na začátku 

90. let převzala celou budovu dnešní Hotelová škola Teplice. 

byli pověřeni Mgr. Nováková Eva 

(ředitelka), Mgr. Mašek Vladimír (zástupce 

ředitele) a p. Přistoupil (řízením 

provozních věcí- školník). 

Slavnostní páska byla symbolicky 

přestřižena 1. 9. 1988 a škola zahájila 

provoz s 661 žáky. Na škole bylo 23 tříd 

(průměr ve třídě byl 29 žáků), kde 

vyučovalo 30 pedagogů. Bylo zde 6 

oddělení školní družiny a šest 

vychovatelek. 

V roce 1986 začaly přípravné 

zemní práce na stavbě nové 

školy pro sídliště Trnovany. 

Nová škola byla pro rozrůstající 

se sídliště nesporně potřebná. 

Jak mizela stará trnovanská 

zástavba, a rostly nové panelové 

domy, přibývaly zejména mladé 

rodiny s více dětmi. V dalším 

roce bylo rozhodnuto o 

přestěhování tehdejší  



  

Připojením dalších ZŠ (Smetanovo nám.) vznikl gigant, škola největší nejen v Teplicích, ale i jedna z 

největších základních škol na severu Čech. Tehdy, na podzim roku 1989, měla škola 36 tříd. Do 

vedení školy přibyl třetí zástupce pan Mgr. Milan Zábranský. Na škole působilo přes 50 

pedagogických pracovníků. Do školy chodilo 985 dětí. 

V roce 1989 a 1990 společně s výraznou společenskou změnou přibylo i tehdejší travnaté hřiště se 

škváro - zemitou atletickou dráhou. Škola se stala celistvou a plně dokončenou. 

Devadesátá léta, zejména její druhá polovina byla ve znamení konsolidace školy, počet žáků se 

ustálil na cca 650 žácích, které vyučovalo zhruba 50 pedagogů. Obměna pedagogického sboru byla 

pozvolná, nedocházelo k personálním excesům. Od poloviny devadesátých let se škola začala 

modernizovat. Přišly první počítače, budovaly se nové odborné učebny, které nebyly součástí 

stavby, měnil se interiér a výbava tříd, zakupovaly se nové didaktické pomůcky a technika.  

V roce 1997 odešla do důchodu paní ředitelka Mgr. Eva Nováková. Na základě konkurzu byl 

jmenován ředitelem školy Mgr. Vladimír Mašek, zástupcem pro 2. Stupeň se stal Mgr. Martin 

Kokeš. 

Na přelomu tisíciletí škola hledala vhodnou profilaci. Vzhledem k dobrému materiálnímu zázemí, 

odborné způsobilosti pedagogů a určování strategických cílů ve vzdělávání a výchově, byla zvolena 

„sportovní cesta“. V prvních letech 21. Století spíše tápavé krůčky směrem k basketbalu neměly 

očekávaný ohlas. Po sportovních třídách přípravných, zkušebních byla podepsána v roce 2007 

Smlouva o spolupráci mezi fotbalovým klubem FK Teplice, a. s. zastoupeným panem Františkem 

Hrdličkou a ŽŠ Teplice, Edisonova ul., zastoupená ředitelem školy. Tato smlouva je obnovována 

každoročně dodnes. Projekt se v průběhu let osvědčil, ZŠ Edisonova plnohodnotně nahradila 

bývalou sportovní školu Na Stínadlech v Teplicích. V průběhu několika posledních let z naší školy 

vyšlo i několik reprezentantů ČE v dorosteneckých kategoriích. Škola však nezabezpečuje jen 

sportovní třídy (od 4. ročníku do 9. Ročníku je po jedné sportovní třídě smíšené – chlapci se věnují 

kopané a dívky obecné sportovní přípravě se zaměřením na míčové hry), které mají rozšířenou 

výuku tělesné výchovy. Zabezpečuje i standardní třídy pro žákovskou populaci nejen z Trnovan, 



 

ale i dalších částí Teplic a okolních obcí. V plném rozsahu zavedla školní vzdělávací program 

Vzdělání pro život, který zachoval klasickou výuku s klasickými předměty a byl pozitivně hodnocen 

kontrolami, včetně České školní inspekce.  

V průběhu prvních let 21. Století 

došlo na a úseku vedení a THP 

školy k dalším změnám 

vyvolaných odchodem do 

důchodu. Na postu zástupkyně 

školy Mgr. Jitku Málkovou 

vystřídala Mgr. Dana Klímová a 

jako sekretářka pracuje paní 

Jitka Chludilová. Slabší 

populační ročníky způsobily, že 

počet žáků se v průběhu 

posledních deseti let snížil až na 

dnešní hodnotu, která osciluje 

kolem 570 žáků. Došlo k               

. Personálním obměnám ve sboru (odchody na odpočinek), na škole dnes působí převážně mladší a 

střední generace. Škola nadále prochází vnitřní modernizací, snaží se udržet kontinuitu svého 

vývoje. Přihlásila se ke grantu Evropské peníze do školy, který by měl přispět ke zkvalitnění práci 

školy. Škola se hlásí k určité míře otevřenosti a transparentnosti směrem k veřejnosti. Doufejme, 

že „progresivní evoluce školy“ bude zachována i v budoucnu. 

 

Naďa Kokyová 5.B 



 

  

Největší 

sportovní 

úspěchy 

Edisonky 
Edisonka tu už stojí pětadvacet let. Každý, co kdy prošel, nebo ještě 

stále prochází zdmi této základky, se podílel, či podílí na 

reprezentaci školy. A každý vyniká v něčem jiném. Máme tu jak 

mladé vědce, umělce, tak badatele a sportovce. Protože mám 

osobně nejblíže ke sportu, zaměřila jsem se v článku právě na 

sportovní úspěchy ZŠ Edisonova. Sice archiv školy není k dispozici od 

úplných počátků školy, ale až od roku 1996, přesto jsem vybrala 25 

největších sportovních úspěchů napříč okresními, krajskými i 

republikovými koly! 

Pan ředitel nám vypůjčil archívy naší školy, a tak jsem se 

pustila do čtení těch dlouhých (a nudných) papírů. Přečetla 

jsem archívy od roku 1997 a zkoumala jsem, kolik máme 

úspěchů a věřte, nebylo jich zrovna málo! V tabulce je 

vypsaných dvanáct okresních kol, devět krajských a čtyři ty 

úplně nejvyšší - republikové. Vím, že si asi říkáte, že by bylo 

mnohem lepší mít více krajů a republik, ale co bychom chtěli 

po škole, která je „sportovní“ až od roku 2008. 

Osobně si myslím, že umístění získaná do této doby 

nejsou vůbec zlá! Když jsem pročítala archívy školy, byla 

jsem překvapená, kolik máme zlatých, stříbrných a 

bronzových medailí. Máme být na co hrdí, na kontě 

nám leží mnoho okresů, krajů a tvrdě vybojovaných 

republik. A právě jedné republice se budu věnovat více, 

využiju toho, že pan učitel Just byl přítomen 

celorepublikové výhry našich žáků ve futsale v Brně. A 

tak k článku přikládám rozhovor, v němž pan učitel 

vzpomíná na slavné utkání. 



Rozhovor s panem učitelem 

Justem 

  
1. Jak jste se cítil jako třídní učitel kluků, kteří vyhráli republikové kolo ve futsalu? 

Byl sem šťastný a pyšný, protože za čtyři roky odvedli velikou 

práci, hodně dřeli a nakonec se jim to povedlo. Vyhráli! 

2. Když jste se podívali na ostatní týmy, věřili jste si na 

vítězství? 
Když jsem se podíval na ostatní týmy, jak hrajou, řekl jsem 

si: pane bože! Některé týmy vypadaly jako kopyta. Sranda 

byla, že tahle kopyta nakonec klukům dělala největší 

soupeře. 

3. Jaká byla atmosféra v brněnské aréně? 

No neměli jsme tam zrovna moc fanoušků a 

fanynek, ale kluci byli tak dobří, že si hned po 

prvním zápase fanoušky získali. Rád na to 

vzpomínám, na ty šťastné pohledy kluků. To 

byla fantazie. Doufám, že se nám jako škole a i 

mně někdy zase poštěstí být součástí takové 

sportovní události! 

-balu- -balu- 



 

 

  

Technologie 
před 25 lety 

 

Vezmu si kouzelnou hůlku 

a telefony, počítače, 

tablety a Telefony jako 

Iphone nebyly. Pojďme se 

podívat veškerou 

techniku nechám zmizet. 

Značka Apple v té době 

sice byla, ale jablíčko 

nebylo šedivé, ale místo 

toho mělo barvy duhy. 

Značku Apple vytvořil 

moudrý týpek jménem 

Steve Jobs. V té době 

všechna technologie 

vypadala jako krabice, a 

to do slova a do písmena. 

Ale za 25 let se hodně 

věcí změnilo. Technologie 

postupem času se 

zlepšovala a zlepšovala. 

 

Počítač už byl, ale vypadalo to opravdu jako krabice. Teď místo 

krabice máte třeba  notebook, který vypadá jako kniha. Tak co 

byste chtěli? Knížku anebo krabici. Myslím si, že radši tu 

knížku. Každý z vám má určitě počítač, na který chodí skoro 

každý den, na kterém si hraje hry podle svého výběru, kde 

kouká na filmy, které se mu líbí, právě proto,že je dávali v 

televizi a v tu dobu nebyl zrovna doma. Každý z vás si stáhne  

na ulož.to film a pak ho na počítači zkoukne. V té době to dělat 

nemohli,  všichni byli rádi, když si koukli na zábavný pořad v Tv. 

 

Telefony? Řekněme, že 

byly velké jako cihla. 

Těžko,  byste si na 

"telefonu" zahráli třeba 

poua, anebo subway surf. 

Na telefonu v té době 

žáde hry nebyli. Nevím, 

jak vám, ale já na telefonu 

hry nehraju, ale většině 

lidem co si tenhle článek 

přečte, tak by asi vadilo 

mít telefon, na kterém  se 

nedají  hrát hry. Telefon 

byl  v tehdejší době jako 

dnešní pevná linka, ale v 

dnešní  době je mnohem 

menší a praktičtější. 

 

Když jste na cestách a máte 

vybitý mobil, ttak učitě máte 

mp3, co byste bez menší 

krabičky zvanou mp3 v té době 

dělali? Já vám na to odpovím, 

přehrávače oni už také znali, ale 

nenazývali to mp3 ale walkman. 

Pochybuju, že většina z vás 

vůbec ví co walkam je. Byla to 

obdelníková krabička, do které 

se strkaly kazety. Sluchátka do 

walkmanu vapadala jako klapky 

na uči, ale dost chatrně. 

 



 

 

 

 

 

Plazmová televize také nebyla, 

byla to obyčejná malá televize, 

ktérá vypadala jako dnešní 

mikrovlnná trouba. Televize 

jako mikrovlnnná trouba by 

špatná nebyla, ale chytat tři 

programy? Tak to bylo trochu 

moc. 

 

Myslím, že každý ví co to 

je rádio. Ale zase rádio 

vypaalo jako krabice. S 

anténou na vrchu. Bylo 

velké, než to dnešní. Ale v 

téhle době nikdo rádio 

neposlouchá. V tehdejší 

dobře  podle mě také 

byste neposlouchali 

nějakou krabici, radši 

byste vzali míč a šli byste 

si s kamarádmy zahrát 

fotbal. Ale tak starší lidé, 

co doma vařili oběd, 

určitě ocenili i tu krabici, 

která vydává zvuk a 

nazývá se rádio si třeba 

poslechli. 

Hrací konzole, myslíte si , 

že byly nějaké? Kdo si 

myslí , že ano , má 

pravdu.  V té době byly 

hrací konzole značky 

nintendo. Nintendo, jako 

značku určitě zná každý 

člověk i ten hloupý. Ale 

tohle bylo jinak, byla to 

placatá krabice, která 

měla i ovladač. že byl 

hezky tvarovaný hezky do 

ruky, ale byla to placka s 

dvěmi čudlíky a šipkami.  

A těch her bylo fakt 

Ovladač sice nebyl takový 

jako dnes, málo. Lidi , víte 

co to je Gameboy? Do 

téhle doby jsem ještě 

nevědela, co to je. Ale je 

to věc, na který se hrajou 

hry to jsem si jistá :D. 

Gameboy v té době byl 

velice populární jak tvrdí 

naši učitelé. Podle mě 

jedna z her, co se na tom 

šlo hrát, byl určitě ten 

takový typický tetris. 

 

Jak vidíte, změnilo se hodně věcí za těch 25 let. Věřte, že při 

dnešním tempu to za 25 let bude jiné. Vývoj se nedá 

zastavit. Lidé vytvářejí nové a nové věci. S technologií to 

určitě není jinak, počkejte, jak se za 25 let budou smáti 

mladší zase nám   .  

 -sifi- 



  

Rozhovor s Markem Kasnerem 
Během pročítání archivních materiálů při pátrání největších sportovních úspěchů, jsme zjistili 

zajímavou věc. Jedním z nejúspěšnějších žáků ve vědomostních soutěžích byl bývalý člen naší 

redakce Marek Kasner, současný student 2. ročníku Gymnázia Teplice. S lehkou nadsázkou by se 

dalo říci, že jakékoliv soutěže se zúčastnil, místil se v ní na prvních příčkách nebo ji dokonce 

vyhrál. 

Ovšem dle jeho slov si nejvíce váží umístění na 3. místě v celostátní kole soutěže Eurorebus. 

Rozhodli jsme se Marka zeptat, jak na tento úspěch vzpomíná.  
1.  Proč zrovna Zeměpisná olympiáda, 

proč sis nevybral něco jiného? 

Ale ano, vybral, nebo jsem spíše 

dobrovolně nabídky ostatních olympiád 

též přijal. Zúčastnil jsem se snad všech 

soutěží (kromě sportovních), které se 

konaly. V ostatních olympiádách jsem 

se na rozdíl od zeměpisné dostal pouze 

do okresních kol. Nejlépe jsem tam 

skončil v chemické olympiádě, kde mi 

patřila třetí příčka. Zeměpisná 

olympiáda mě vždy bavila nejvíce, 

protože je zeměpis mým 

nejoblíbenějším předmětem a zároveň 

se o něj nejvíce zajímám. Není lepší 

pocit při olympiádě, než zběsilé 

listování atlasem, když nestíháte! 

2.  Na jakém místě sis myslel, že se 

umístíš? 

Většinou jsem si moc nevěřil. Obvykle 

jsem to viděl tak na střední část 

tabulky. O to příjemnější byl pocit z 

dobrého umístění. Nepodceňovat se je 

důležité, ale je lepší si nevěřit moc. 

4.  Jaké to bylo, když jsi zjistil, že postupuješ do 

krajského a pak do celostátního kola? 

Do krajského kola jsem postoupil celkem dvakrát – 

jednou z druhého, podruhé z prvního místa. Byl to 

pocit přibližně srovnatelný s výborně napsanou 

písemkou. Z krajského kola dále jsem postupoval 

také dvakrát – opět z prvního i z druhého místa. 

První místo vedlo do celostátního kola zeměpisné 

olympiády, druhé do celostátního kola soutěže 

Eurorebus. Při každém z těchto postupů se mi tomu 

nejprve nechtělo věřit, poté jsem to ale s radostí 

přijal (když vidíte, jakou radost má p. uč. Ambrožová 

vedle vás, je to j

místě jsem se umístil v soutěži Eurorebus. Pocit z 

toho, že se člověk po několika měsících dostal až 

sem, byl sám o sobě skvělý. Přičtěte k tomu 

medailové umístění a skvělé ceny včele s cestou po 

Evropě a sami si domyslíte, jak jsem se asi cítil. 3.  Užil sis cestu po Evropě? 

Samozřejmě! Tato cesta pro mě byla jedinečným zážitkem. Poznání nových míst, získání nových 

zkušeností… Byl to takový zeměpis v akci – takže super záležitost. 

 



 

 

8.  Který stát tě zaujal, kam by ses do budoucna znova podíval? 

Nejvíce mě oslovilo Slovinsko. Mám rád přírodu a krajina 

 Julských Alp s vodopádem Peričník mě opravdu velmi  

zaujala. Možná bych se sem někdy rád opět podíval. 

 

9.  Jaká památka se ti líbila nejvíc? 

Mezi památkami bych vyzdvihnul katedrálu  

sv. Eufemie ve městě Rovinj. Z poměrně  

vysoké věže (se schody, z nichž jde závrať),  

na kterou nás za mírný poplatek pustili,  

se nám naskytl nádherný výhled na celé 

město. Jednou z nejhezčích, námi  

navštívených památek, byla zřícenina hradu  

Děvín u Bratislavy. 

10.  Máš nějaký zážitek z cesty, na který nerad vzpomínáš? 

Ne, myslím si, že takový zážitek bych ve své mysli nevypátral. 

 

Zážitek to musel být opravdu nezapomenutelný a tiše ti závidím. Děkuji Marku za rozhovor a přeji 

plno úspěchů i nadále. 

 

-hašma- 

 

Michaela Kelišová 5. B 

 



Lucie 

  

Hudba posledních 

pětadvaceti let 
 Jak už nadpis napovídá, můj článek se věnuje hitům 

v průběhu uplynulých 25 let! Dozvíš se, jaký hit 

vévodil hitparádám v každém roce od roku 1988. 

Najdeš tu české, ale i anglické písničky, jak známé, 

tak i ty, o kterých jsi třeba v životě neslyšel. Chceš 

vědět, co bylo hitem, když ses narodil? Tak čti dál! 

 

Začneme rokem 1988. Zatímco v 

cizině byl hitem číslo jedna 

Michael Jackson - The Way You 

Make Me Feel, v ten stejný rok u 

nás v Česku vládl Michal David a 

jeho Pár přátel. V roce 1989byla 

populární písnička od kapely 

Queen – Breakthru, alepopulární 

česká písnička bylaod Pavla Vítka 

- Víc už nic. Dalším rokem byl 

1990, v tu dobu byli jedničkou MC 

Hammer – U Can´tTouchThisa 

naše česká kapela  - Dotknu se 

ohně. Roku 1991 vyčnívala 

písnička od Elánu - Sestrička z 

Kramárova taky Roxette - Joyride. 

1992 byl nejznámějším hitem 

ConquestofParadiseod skupiny 

Vangelis, který zazněl také ve 

filmu Bodyguard (Osobní strážce) 

a českým hitům vládnul zpěvák 

Karel Gott a píseň Když muž se 

ženou snídá.  

 

Michal David 
Michael 

 Jackson 



Hit roku 1998 je naprosto logický, hudební žebříčky 

ovládla kanadská zpěvačka Celine Dion se skladbou My 

heart will go on, kterou známe z filmu Titanic 

s Leonardem Di Capriem, českým hitem pak byla píseň 

Dnes nejsem doma od známé zpěvačky Hany Zagorové. 

Známá a dodnes hraná písnička od  a taky česká zpěvačka 

Anna K a Nebe obsadily 1. místo v roce 1999.  

 

  Před 20 lety (1993) byla oblíbená písnička od Take That – Pray (to s nimi ještě zpíval Robbie 

Williams) a místní Michal Tučný a jeho Snídaně v trávě, což už asi skoro každý z nás zná. O 

rok později (1994) ovládala hitparády skupina Lucie se songem Amerika a zpěvák Bon Jovi s 

písní Always. V roce 1995 byla hodně známa písnička You'll see od Madony a česká kapela 

Alice s písničkou Slepej, mladej, mrtvej.  

 
Madona byla úspěšná i v 

roce 1996 s písničkou You 

Must Love Me, ale byla tu 

i trochu alternativnější 

kapela Vltava a Hurá 

písničky. Rokem 96 ale 

Madona neskončila, její 

písnička Don't Cry for Me 

Argentina kralovala 

společně s hitem Jaro od 

Tata Bojs v roce 1997. 

Madonna 

Zagorová 

Tom Jones 

Dion 



  Před 12 lety (2000) se hrály nejvíc písničky fesťákové kapely Wohnout - Sejko No Pí a velmi 

známý jak u nás v česku tak i v cizině zpěvák Robbie Williams a jeho balada Angels. Rok 

2001 byly hitem písničky od známých popových zpěvaček: Heleny Vondráčkové - Dlouhá 

noc a Christiny Aguilery a Pink s písní Lady Marmalade. V roce 2002 byla hitem písnička 

Complicated od tenkrát ještě hodně mladé zpěvačky Avril Lavigne a také kapela Elán a 

Zaľúbení. Skupina Lucie - Chci zas v tobě spát a zpěvák Bon Jovi - It's My Life, tyto dvě 

písničky byly hitem přesně před 10 lety (2003).  

 
Wohnout 

Robbie Williams 
Lady  

Marmalade Vondráčková 

Další hity byly v roce 

2004 Shut Up od skupiny 

The Black Eyed Peas a 

On My Head z filmu 

Snowboarďáci 

oblíbeného zpěváka 

Dana Bárty. V roce 2005 

se o prvenství opět 

přihlásili Bon Jovi, 

tentokrát s písní Have A 

Nice Day a konečně také 

česká kapela Chinaski a 

píseň Tabáček. 

Avril 

BEP 

Bon  

Jovi 

Chinaski 



 

  

25 citátů o přátelství, lásce, smutku, 

škole  

1. „Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš 

bolesti a rány, ale já je hojím.“ 

2. „Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli 

věříš.“ 

3. „Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“  

4. „Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.“ 

5. „Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. 

Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.“ 

Přátelství 

1. „Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme 

ty, co nás odmítají.“ 

2. „Je třeba být si trochu podobni, abychom 

si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se 

milovali.“ 

3. „Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí 

osudovou potřebu být neustále s milovanou 

bytostí.“ 

Láska 

4. Věřím, že fantazie je silnější než vědění. 

Že mýty mají větší moc než historie. 

Že sny jsou mocnější než skutečnost. 

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. 

Že smích je jediným lékem na zármutek. 

A věřím, že láska je silnější než smrt.“ 

5. „Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.“ 



 

  

1. „Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce 

smutek.“ 

2. „Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá 

totiž zatraceně dobrým plavcem.“ 

3. „Častý smutek člověka ničí.“ 

4. „Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří 

mají menší bolest.“ 

5. „Chceme-li být úspěšní, pak by náš 

smutek z prohry nikdy neměl být větší než 

radost toho, kdo nad námi zvítězil. 

Smutek 

1. „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 

vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“ 

2. „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do 

nich musíš ty sám.“ 

3. „Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. 

Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“ 

4. „Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním 

vlivem.“ 

5. „Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří 

lidé myslí, že nemohou prohrát.“ 

Škola 

1. „Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, 

než být milován pro to, co nejsi.“ 

2. „Malá láska, když není opětována, se 

změní v přátelství, velká v nenávist.“ 

3. „Hněv pomine, nenávist v srdci 

zůstane.“ 

4. „Největší moudrost je umět stát nad 

lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi 

pohrdali.“ 

5.„Smyslem života není zůstat ve skrytu, 

smyslem života je být milován i 

nenáviděn.“ 

Nenávist 

 

-adfi- 



 

 

 

  

 

Většina z nás ví, co se na naší škole od jejího 

založení stalo, ale víme také, co se od roku 

1988 stalo v České republice? Právě tohle 

mě zajímalo a tak jsem se toho s plnou 

vervou chopila.  Stalo se toho možná až 

moc, tak se do toho rovnou pustíme.  

 

Začneme rokem1988, kdy v tehdejším 

Československu probíhala celorepubliková 

kampaň s názvem Šance pro tři miliony, 

která byla zaměřena na boj proti kouření.  

 

O rok později (1989) se vysokoškolští 

studenti účastnili Sametové revoluce, která 

vedla k pádu komunistického režimu. Téhož 

roku se 29. prosince stal Václav Havel 

prezidentem Československa. 

V roce 1990 se město Gottwaldov 

přejmenovalo na Zlín, jejž se takhle 

jmenuje do dnes. Další událostí v tehdejší 

Československé republice byl vznik 

Národního parku Šumava v roce 1991.  

V roce 1992 se 21. Prosince sešli čeští 

členové Československého olympijského 

výboru. Díky přípravám na 

rozděleníČeskoslovenska na dva 

samostatné státy se obnovila činnost 

Českéhoolympijského výboru a 19. 

prosince vznikl takéSlovenský olympijský 

výbor. 

Nastal rok 1993 a s ním také rozdělení 

Československé republiky na republiku 

Českou a Slovenskou. Téhož dne se také 

Václav Havel stává prvním prezidentem 

samostatné České republiky. 



 

  

Nastal rok 1993 a s ním také rozdělení 

Československé republiky na republiku 

Českou a Slovenskou. Téhož dne se také 

Václav Havel stává prvním prezidentem 

samostatné České republiky. 

V následujícím roce, tedy v roce 1994 

byla založena Galerie Rudolfinum 

v Praze. Ve stejném roce začala vysílat 

první komerční televize Nova. 

Roku 1995 přijel na návštěvu do 

Olomouce papež Jan Pavel II., který 

svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu 

z Lemberka.  

Také královna Alžběta II. Přijela do ČR na 

návštěvu, ovšem tentokrát v roce 1996. 

Obec Troubky na Moravě roku 1997 

postihly zničující povodně v novodobé 

historii, které zničily 150 domů a 

vyžádaly si také 9 obětí. 

 

V roce 1998 byl Václav Havel znovu 

zvolen do funkce českého prezidenta. 

Udály se také 18. zimní olympijské 

hry v japonském městě Nagano, kde 

Česko získalo zlatou medaili v ledním 

hokeji, dále česká výprava přivezla i 

stříbrnou a zlatou. 

A už tu je rok 1999, kdy se narodila 

většina členů redakce časopisu 

Edisonka. Stejného roku se ČR také 

stala členem NATO. 

 
 



  

V novém tisíciletí (2000) v ČR 

začalo fungovat 14 nových 

samosprávných krajů. 

Roku 2001 se mužstvo Česka stalo 

mistrem světa v ledním hokeji, 

zároveň se Tomáš Enge jako jediný 

český závodník účastnil tří závodů 

F1. 

 

S rokem 2002 bohužel opět přichází 

katastrofální povodně, které na mnoha 

místech překročily úroveň stoleté vody. 

Dalším v pořadí je rok 2003 a toho roku se stal 

Václav Klaus novým českým prezidentem.  

1. května 2004 se stal pro ČR velmi 

významným. Přidala se k dalším státům 

Evropy a vstoupila do EU. 

 

 

Od roku 2005 jezdí na jižní a 

severní trati vlaky, které 

nazýváme ‚Pendolino‘ spadající 

pod ČD. 

Roku 2006 se konaly ZOH 

v Turíně, kde běžkyně na lyžích 

Kateřina Neumannová získala 3 

medaile – zlato (30 km volně) a 

dvě stříbra (15 km kombinace, 15 

km klasicky). Mnoho lidí si ještě 

dnes vzpomene na dojemné 

přivítání Neumannové v cíli její 

malou dcerkou.  V roce 2007 

vstoupilo 9 zemí včetně Česka do 

Schengenského prostoru. Lze tak 

procestovat již 24 evropskými 

státy bez hraničních kontrol. 
 



  

Václav Klaus byl znovu zvolen 

prezidentem ČR roku 2008.  

8. května téhož roku byly 

otevřeny nové stanice 

Střížkov,Letňany a Prosek na 

lince C pražského metra.  

Roku 2009 se Česká republika 

stala předsednickou zemí 

Rady Evropské unie. Jejich 

mottem bylo „Evropě to 

osladíme“. Hlavní roli 

kampaně hrála kostka cukru 

(česko-švýcarská kostka 

cukru). 

 

 
V roce 2010 čeští lékaři stávkovali se slovy „Děkujeme, odcházíme.“ za důvodem zvýšení 

platů. 

V září 2011 se stala letecká havárie s hokejisty Jaroslavle, při které zemřelo 44 lidí. Nejvíc 

většinu Čechů zasáhla smrt hokejistů Jana Marka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka. 

 



 

Letiště Ruzyně se roku 2012 po 

smrti bývalého českého 

prezidenta přejmenovalo na 

letiště Václava Havla. 

V letošním roce (2013) měli lidé 

možnost si poprvé zvolit 

nového českého prezidenta 

přímými volbami, stal se jím 

Miloš Zeman.  

 

-kamu- 



 

 

 

Co si představit pod slovy: co by, kdyby. 

V mém případě co by, kdyby, znamená, co by 

si škola přála do budoucna. Koho se jen 

zeptat? Mě napadlo se zeptat našich 

zástupců - pana zástupce Kokeše, paní 

zástupkyně Klímové. Myslím si, že to budou 

skvělé rozhovory a co vy? Začala jsem můj 

článek realizovat a čekala, co se z toho 

vyklube. Jednou jsem se vydala do jejich 

„kabinetů“ a domluvila si schůzku na jiný 

den. Na domluvený den jsem přišla za panem 

zástupcem a paní zástupkyní a začala se 

ptát… 

 

Co by, kdyby…??? 

Jak si pan zástupce představuje žáka, který vyjde 

z Edisonky? No jako asi každý učitel!! Bude slušný, 

vzdělaný bude hovořit anglicky, bude umět plavat, 

bude umět lyžovat a samozřejmě bude symbolem 

všestrannosti. Další cíle???? „Chtěli bychom zlepšit 

věci pro žáky a myslím si, že tím bychom zlepšili 

žáky samotné! Rádi bychom upravili hřiště a s ním 

rovnou umělou trávu, která už je několik let stará a 

samozřejmě bychom rádi víc spolupracovali s FK 

Teplice při výchově mladých fotbalistů.“   

Co bych změnil ohledně učitelů? (smích).  Aby učitelé 

používali víc techniku, ale hlavně aby měli dostatek 

trpělivosti a chuť pracovat s našimi dětmi, protože se mi zdá 

čím dál tím víc tu děti pracovat nechtějí. Chování žáků? 

Každý žák u nás není černý ani bílý, ale mnoho žáků mě 

v poslední době dost překvapilo, hlavně ti, u kterých jsem 

měl spíš negativní reakce, mě velmi mile překvapily. 

Na Edisonce jsou často různé akce, takže jsem se 

zeptala pana zástupce, jestli nechystá také něco 

dalšího kromě lampionového průvodu, pohádkové 

školy, vánočního jarmarku či lyžařského kurzu. 

„Chtěl bych zavést čtení z Andresenem, které je na 

1. Stupni, ale mě by se to líbilo i na druhém. Nebo 

v březnu je den země a spočívá v úklidu kolem 

školy anebo k obnovení zeleně.“ 

A co by pan zástupce pro druhý stupeň změnil v 

občerstvení?? „Myslím si, že to stačí, že toho máme 

dost. Uvažovali jsme o prodeji čerstvého pečiva, ale 

zrealizovat se nám to asi nepodaří, protože 

v prostorech krámku není zavedená voda, proto tento 

návrh nejde zařídit.“ Moje další otázka směřovala ke 

květinám, proč je tu vlastně všude máme? „Květiny 

jsou důležité na této škole, i když si to žáci nemyslí, ale 

jsou, protože bez nich by to tu nebylo ono. Byla by to 

taková holá a smutná budova.“ Pan zástupce se mnou 

udělal perfektní rozhovor a moc děkuju, dozvěděla 

jsem se mnoho informací a myslím, že vy také a ještě 

nás čeká paní zástupkyně. 

Pan zástupce 

Paní zástupkyně 

Jaký je podle zástupkyně pro první stupeň nejdůležitější cíl školy??? Aby tady 

děti byly spokojené, aby se jim tady líbilo, aby chodily rádi a abychom měli 

stálý přísun dětí, abychom měli práci. A kdybychom měli hodně peněz, tak 

určitě by nebyla špatná horolezecká stěna pro děti, nějaké dětské hřiště a co 

se týče vybavenosti školy, aby nám dál fungoval náš bazén, koupit pomůcky, 

které by dětem pomohly s učením.  

Čím je podle vás výjimečných 25 let??? „No, za dalších 25 let, to už tady 

nebudu, to už bohužel ne!!  18 je známka dospělosti a 25, to už asi že v 25 

letech je dospělý mladý člověk, který ví, co chce. Co bychom dali dalším 25 

letům? Aby tady pořád škola stála, abychom v ní stále měli děti.“  

 



 

 

Stává se vám, že máte žáky, kteří tady měli rodiče? „Ano stává se mi to 

bohužel proto, že už jsme tak staří, bohudík pro to, že se jim tady asi líbilo, 

že sem dávají i své děti.“ Zeptala jsem se také paní zástupkyně na kytičky po 

škole. „Musím říct, že na prvním stupni je o kytičky dobře postaráno a malé 

děti jsou hrozně pyšní na to, že mají nějakou službu.“ 

A co ohledně akcí?? „Paní učitelka Skořepová pravidelně dělá 

spaní ve škole, kdy si taky děti společně čtou, chodí do 

kuchyňky dělají si tam nějaké občerstvení, takže tohle je taková 

„tradice“ a od října začínáme nový projekt Čteme si a je to čtení 

- buď že paní učitelky čtou dětem, anebo páťáci a čtvrťáci čtou 

prvňáčkům.“ 

Tak takhle to vidí po 25 letech naší školy drazí zástupci prvního i druhého stupně. Snad jste se 

stejně jako já dozvěděli několik nových věcí a informací, které jste netušili, nebo vás aslepsoň 

zaujaly názory našich téměř nejvyšších. Děkuju panu zástupci a paní zástupkyni za krásné 

rozhovory! 

 

-adfi- 

BÁSNIČKA  
 

Naše škola nová je, občas jsou to galeje. 
25. výročí teď slaví, lešení už se kolem nestaví. 

V létě nám ji opravili, novou barvu nahodili. 
Teď je krásná, barevná, nový kabát prostě má. 

Edisonka velká škola je, spoustu dětí v ní pilně  studuje. 
Plavecký bazén v ní svůj máme, k dispozici ho občas cizím 

dáme. 
Účastníme se mnoha soutěží, naše škola v nich často vítězí. 

Na Edisonce je sport tradice, vítězit nás baví velice. 
Spoustu pohárů na výstavě máme, kde se v Edisonce nachází, 

to všichni známe. 
Je to hned u hlavního vchodu, každý si ji všimne při příchodu i 

při odchodu. 
Jsou zde skvělí učitelé, naučí vás učivo CELÉ! 

Kromě kroužků sportovních, máme hodně také výchovných. 

Co k naší Edisonce dodat??? 

Je třeba ji osobně poznat! 

-huni- 



  

 

☺ Víte jak se dá poznat 

opravdová přírodní blondýnka již 

ve škole? 

Když učitelka smaže tabuli, ona 

vygumuje sešit... 

 
☺ Pepíček je v parku a jezdí na kole. 

A tu najednou volá: 

„Mami, já jezdím bez rukouuuuuuuu.“ 

A po chvíli jede zase a křičí: 

„Mami já ježdim bež žubůůůůůůůů.“ 

☺ Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, 

dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!" 

"No to je pěkné," říká maminka, "a na co se 

paní učitelka ptala?" "Kdo rozbil okno na 

chodbě." 

☺ Tak, děti, vyjmenujte nějaký 

živel, říká paní učitelka. Voda, 

říká Mařenka. Správně. Hlásí se 

Pepíček: Prosím, pivo. Tatínek 

říká, že když má pivo, tak je ve 

svém živlu. 

☺ Brunetka potká blondýnu a ptá se jí: "Čus, bloncko, kam kráčíš?" 

"No na třešně přece." 

"Jak to, vždyť je zima?" 

Blondýna odpoví: "To nevadí, vzala jsem si rukavice." 
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