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Úvodem 
 Je tu červen a s ním poslední číslo Školního zpravodaje 

pro tento školní rok. Nezbývá, než napsat poslední úvodní slovo 

a samozřejmě vám všem popřát hezké prázdniny. Dříve, než se 

jich dočkáme, zkusme ještě chvíli vydržet – vždyť očekávání 

věcí příštích (a lákavých) je v životě vlastně to nejlepší.  

 A co vás čeká v tomto čísle? Kromě pravidelných rubrik 

si tentokráte přečtete, jak probíhaly některé školní výlety a 

exkurze, např. ta do školního polesí v Hůrkách u Písku, kde jsme 

slovy Moniky Štětinové potkali spoustu „krásných lesníků“, 

fotografická exkurze do Českého Krumlova nebo závěrečný 

výlet 9. třídy na dešti rozmáčený Štědronín. Šesťáci připojili 

dokonce i hororovou historku, kterou si vyslechli před stezkou 

odvahy na Mozolově z úst pana učitele Linharta. Na téma 

školní výlety jsme se také zamýšleli při psaní fejetonu v 9. třídě 

a je škoda, že zpravodaj nemůže vzhledem ke svému rozsahu 

poskytnout více prostoru pro tato inspirující zamyšlení. Mě 

osobně inspirovala alespoň k pohledu „z opačné strany“, tedy 

k sepsání pár řádek o tom, jak vidí školní výlety učitel.  

 Určitě si nenechte ujít rozhovor Moniky Valové 

s Martinem Fundou na téma „počítače a jejich vliv na dnešní 

generaci“, anketu a rozhovor na téma „naše školní jídelna“ 

(připravily Simona Krajíčková a Gábina Vinklerová), rozlučkové 

povídání deváťáků s jejich třídními učitelkami nebo články 

věnované akcím a talentovaným dětem z prvního stupně. Dál už 

se nemá smysl rozepisovat, takže teď už opravdu jen přeji 

krásné prázdniny, ať nám vyjde počasí a na shledanou ve 

školním roce 2013/14. 

Jana Kubátová 
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Třída číslo 9 na školním výletě 

 Jako každá devátá třída, i my jsme se rozhodli vyrazit si na vícedenní výlet. 

Dlouho nám trvalo, než jsme se dohodli, kam a kdy pojedeme. Nakonec se jelo na 

Štědronín.  

 Všichni spolužáci přijeli okolo 13. hodiny s rodiči nebo s jinými spolužáky, a když 

už dorazil poslední, výlet mohl začít. Jelikož jsme v jistém věku, vyspělejšími lidmi 

zvaném puberta, což je věk a období poměrně ulítlé, až občas s neslušným chováním, 

naše hudba nebyla zrovna tichá a hlas paní učitelky téměř zanikal.  

 Bydleli jsme v chatkách, kde v noci byla zima. Každé ráno se všichni brodili 

bahnem a mokrou trávou, aby si vyčistili zuby, došli do sprchy nebo pro něco k snědku. 

Koho by to pořád bavilo v těch mokrých botách tam a zpět a sbírat cestou mokré kapky 

deště, co padaly ze stromů rovnou za krk. A tak se především klučičím záchodem stalo 

nevinné křoví, krčící se nedaleko našich chatek a rovněž obklopující chatkovou oblast.  

 Neustále pršelo, ale my jsme se nenudili a poslouchali hudbu, nebo koukali na 

filmy. Jeden den naše plány vedly až k návštěvě Zvíkova. Cesta nebyla žádná sláva a ani 

s počasím nebylo vyhráno. Druhou noc, tj. poslední naší společné noci, holčičí kroky 

směřovaly na klučičí chatku za hlasitou hudbou. Ne všichni ale chtěli být v jedné malé 

zadýchané chatce a povídat si, a tak někteří raději uvítali spánek nebo vrhli své pohledy 

na řádky do knih, a spokojenost byla všude. 

 Když už přešla noc a mělo se jít na snídani, vypadali jsme trochu nevyspale a 

hladově. Táhnout se opět tím bahnem a vysokou trávou se nám zrovna dvakrát nechtělo, 

a tak někteří spolužáci litovali, že neumějí létat, a pochybovali o smyslu svého narození. 

Už bylo na čase odjet domů. Každý zmizel do jiného auta se svými rodiči nebo spolužáky. 

Já, Anička a Monča jsme jely spolu, a jelikož náš odvoz odbočil na špatnou cestu, protáhlo 

se naše čekání skoro o půl hodiny déle než ostatním. Paní učitelka Vladyková z toho byla 

trochu nesvá. Nakonec jsme odjely a v chatkách zbyly jen plné odpadkové koše, zápach a 

spousty našich vzpomínek. Myslím, že Štědronín na nás nezapomene a my na náš 

poslední výlet taktéž ne.    

                                                                            Simona Krajíčková 
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Výlet 6. třídy na Mozolov 

 Ve čtvrtek v 8:30 hod jsme nasedli do mikrobusu. Já jsem se tak moc těšila, že jsem 

myslela, že se snad nedočkám, ale cesta uběhla rychle a okolo 9:30 hod jsme byli na místě.  

 Pan Linhart došel na recepci pro klíčky od chatek a my jsme se mohli jít ubytovat. Já, Irča 

a paní Zieglerová jsme dostaly chatku číslo 6, ale když jsme vešly dovnitř, zjistily jsme, že je tam 

snad ještě větší zima než venku. Takže jsme na sebe navlíkly několik další vrstev a vydaly se na 

průzkum areálu. Bylo vtipné, že kluci chodili v kraťasech a my holky v bundách a mikinách. Po 

tom, co jsme si prohlédli areál, jsme šli hrát přehazovanou a fotbal. Pak nastal čas oběda (měli 

jsme sekanou s bramborami), po obědě zase na chvíli čas her. Ale potom přišlo něco, co pro nás 

šesťáky byla novinka. Orientační běh. Já konkrétně jsem běžela/šla s Irčou a Kájou. Myslím, že 

jsme to zmákly dobře, protože jinak bychom nedoběhly druhé. Po orientačním běhu se zase hrály 

hry. A už tu byla svačina. Dostali jsme pomeranč a zrovna jsme skoro všichni byli vevnitř v 

posilovně a společenské místnosti, kde jsme hráli ping-pong a kulečník. No, myslím, že si to 

dokážete představit. Já ten pomeranč snědla, ale Tom Biskup měl jiný nápad. Vzal pomeranč a 

položil ho na kulečník, no a pak nějakým nedopatřením do toho pomeranče strčil a ten se 

skutálel do otvoru na kuličky. A jelikož byl moc velký, tak se tam zasekl. Ještě nikdy jsem neviděla 

Toma tak vyděšeného. (Snad už ten pomeranč vyndali, jinak je dost velká pravděpodobnost, že 

tam shnije.) 

 Po hrách okolo půl šesté večer jsme se vydali do bazénu, vnitřního samozřejmě. Bylo to 

bezva! Házeli jsme si s míčem a kluci nás také potápěli, což už tak bezva nebylo. Hned jak jsme 

vylezli z bazénu, osušili se a vysušili si vlasy, šli jsme na večeři. Měli jsme rajskou, která mi moc 

chutnala. Po jídle se šla hrát přehazovaná, a když nás přestala bavit, byl čas na táborák. Konečně! 

Takže jsme přešli k ohništi a vskutku rychle rozdělali oheň. Kdo chtěl, mohl si něco opéct, někdo 

si opekl jen chleba a někdo zase vuřt. Když všichni dojedli, nastal čas stezky odvahy. Ještě než pan 

Linhart odešel připravovat stezku, řekl nám strašidelný příběh o ztraceném studentovi z 

Ameriky a my všichni jsme byli tak zděšeni historkou, že jsme se museli dost přemáhat, abychom 

se odvážili jít. Nakonec nás šlo stejně jen sedm, z toho čtyři holky. Pan Linhart říkal, že ještě 

nezažil, aby šlo bojovku víc holek než kluků. To nás holky potěšilo!  

 Po náročném dni jsme všichni zalezli do postelí a spali a spali a spali. Ráno jsme se vydali 

na snídani, po ní jsme si ještě zahráli pár her, k obědu jsme měli čočku a uzené (já jsem si dala 

dokonce nášup) a po obědě jsme se museli sbalit. Pan Králíček opět přijel s mikrobusem, cesta 

byla ještě kratší než prvně. Byli jsme za chvilku před školou a pomalu se vydali domů. Byl to 

skvělý výlet. Pane učiteli Linharte, díky...!!                                                                   Magdalena Kulasová                                                                                             

 
Stezka odvahy  

aneb co vyprávěl pan učitel Linhart na Mozolově 
 Před lety v Americe jel třeťák jedné střední školy na školu v přírodě k jednomu 
národnímu parku. Poslední den pobytu na škole v přírodě bylo vyhlášení výsledků soutěží a také 
se chodila stezka odvahy, kterou když absolvovali, dostali zvláštní diplom. Tento rok vyšel na den 
se stezkou odvahy úplněk, mlhavý večer a navíc z nedaleké věznice uteklo několik vězňů. Učitelé 
byli varováni, aby stezku odvahy zrušili. Ale sami žáci učitele přemluvili, aby mohli tu stezku jít. 
Takže došli, šli spát a v klidu usínali. Ráno při snídani se zjistilo, že jeden žák chybí. Rozjelo se 
pátrání a student byl nalezen v lese, ale po kouskách (nejdříve ruku, potom nohu, kus břicha…). 
 Po čtyřiceti letech se absolventi školy zase sjeli na místě, kde byli na škole v přírodě. 
Vzpomínali na mrtvého kamaráda, a jak byli opilí, rozhodli se, že si stezku odvahy dají znova. 
Shodou okolností byl zase mlhavý úplněk. A tak šli. Ale jeden z nich se zase ztratil. A tentokrát 
nenašli nic!                                                                                                                                        Pavel Štěpánek 
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Výlet kroužku počítačové 

grafiky do Krumlova 

 Do Českého Krumlova jsme vyrazili 

v osm hodin ráno. Cesta autobusem byla sice 

dlouhá, ale velice jsme se bavili. Do Krumlova 

jsme přijeli asi v deset hodin a po krátké 

přestávce na zjištění, kde se nacházíme, jsme 

vyšli směrem k muzeu fotografování. Skoro 

jsme běželi. V Muzeu Fotoateliér Seidel nám 

pustili krátký film, podívali jsme se, jak se 

dříve vyráběly fotografie. Po prohlídce 

několika pokojů jsme si vyzkoušeli domovní 

telefon. Sešli jsme dolů do sklepa, dostali jsme 

každý pohled a mohli jsme si na něj napsat to, 

co jsme chtěli. Než jsme odešli, zkusili jsme 

přiřazovat dnešní názvy měst k těm, jak se města jmenovala dřív. Po odchodu z muzea 

jsme šli na oběd. (Bohužel hned došel smažený sýr, a tak jsme si museli dát něco jiného.) 

Když jsme opustili restauraci, chvíli jsme čekali u fontány na náměstí. Po chvilce jsme šli 

na fotografickou procházku. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší fotku (její výsledky najdete 

na webových stránkách školy). Viděli jsme spoustu krásných domů i věcí. U mostu přes 

Vltavu jsme se skoro všichni párkrát vyfotili. Potom jsme šli na autobus. Už nás čekala 

jen dlouhá cesta domů.                                                                                           Josef Biskup 
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Výlet 7. třídy do Písku 

 Prvního května jsme se vydali do Písku na Čtyřlístek ve službách krále. Já jsem jel 

s taťkou, protože on jel do práce. V Písku jsem šel na zastávku, paní učitelka a spolužáci 

měli přijet vlakem. Poté, co vlak přijel, jsem zjistil, že spolužáků přijelo pouze pět (do 

kina nás šlo nakonec s paní učitelkou devět). Hned, jak přijeli, jsem od Zbyňka slyšel: ,,Já 

jsem takový debil, řekl jsem Johnovi špatný čas odjezdu.“ A až na Kamenný most jsme to 

poslouchali pořád. Na mostě Zbyněk Johnovi zavolal, pak zavolal svému taťkovi, pak zas 

Johnovi a takhle se to asi třikrát opakovalo. My jsme si zatím přečetli něco o Kamenném 

mostě, o píseckém hradě a městské elektrárně. Poté jsme se podívali na Divadlo Fráni 

Šrámka a sportovní halu vedle. Z parku jsme šli k fontáně se sochou sv. Floriána a na 

Alšovo náměstí, kde jsme počkali na Johna (pozn. Honzu Knížete přivezl nakonec 

Zbyňkův táta autem). Holky si šly mezitím s paní učitelkou prohlédnout hotel Otava 

s malbami od Mikoláše Alše. A pak jsme se všichni jukli na píseckou kostelní věž. Nebyla 

sice zrovna otevřená, ale naštěstí vyšel pan věžník a ten se paní učitelky zeptal, jestli 

chceme jít nahoru.  Paní učitelka se ptala, kolik to stojí, a on jí řekl, že to je zadarmo. Věž 

měla kolem dvou set schodů a než jsme vylezli těch 42 metrů, museli jsme si docela 

máknout. Nahoře byly zvony a pan věžník nám řekl, jak se o ně stará. Pak jsme si mohli 

trochu cinknout a něco si přát. Úplně shora byl dobrý výhled na Písek a něco jsme se 

dozvěděli i o budovách, které jsme viděli. Také nám věžný řekl, že zvláštností písecké 

kostelní věže je to, že hodiny jsou nad ochozem a věž tak připomíná sovu (pozn. symbol 

moudrosti a vzdělanosti, což souvisí s píseckými školami a studenty). Pak jsme šli ještě 

k Putimské bráně a přes městský ostrov do kina Portyč. Film nebyl nic moc, protože to 

byla spíš pohádka pro děti. Po kině, ve kterém s námi byl i Adam Viktora, jsme se 

vypravili do McDonald´s, ale já jsem šel do Jitexu, protože tam má tátova firma 

pracoviště. Ostatní pak jeli vlakem domů. Výlet se mi hodně líbil, protože tam byla dobrá 

atmosféra a byla sranda.                                                                                          V. Štěpánek 

                                                                                     

 

pohled z ochozu věže děkanského kostela Narození Panny Marie v Písku  
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Pěšky do lesa 

 

 Je čtvrtek, scházíme se v Čimelicích na vlakovém nádraží v 8:20 hod. Naše osmá a 
také sedmá třída má namířeno do Putimi, na školní polesí střední lesnické školy „Hůrky 
u Písku“. Jedeme ve vlaku směr Putim. Ve vlaku je zábava. Než dorazíme do Putimi, 
musíme projet sedm stanic. I ve vlaku se musí dělat různá rozhodnutí, když třeba 
nějakého člověka nevidím tři roky. Sice mi někdo říká: „Pojď do druhého vagónu,“ ale já 
ne. Sedím a sedím v prvním vagónu, kde ten člověk není. Tomu říkám promarněná 
šance. 
 Vystoupíme z vlaku a tam na nás čeká student ze Střední lesnické školy Písek. 
Doprovází nás lesem až k dalším studentům. Všichni společně vyrazíme k lesnické chatě, 
kde se rozdělíme a jdeme poznávat les. Dovídáme se, co se z každého stromu vyrábí. Po 
pár minutách jsme už všichni hladoví a jsme u tábořiště jako první. Jíme špekáčky, 
některé jsou krásně zlatavé a některé jsou černě spálené. Dostáváme také tvarohové 
šátečky. 
 Po jídle se jdeme kouknout na strom, kterého si všichni velice váží. Je to stará 
jedle – douglaska, má 40 metrů. Razíme o kus dál. Je konec povídání, teď už budeme 
jenom kráčet nahoru k divočákům. Jdeme až k oboře s divočáky, je jich tam opravdu 
hodně. Ti malí jsou krásní, ale ti velcí už moc ne. A smrdí.  
 Jdeme po kamenité cestě dolů a dolů. Je sranda, hlavně s Ditou, Mončou a Míšou. 
Ale jsou tady i lidi, kteří spíš trochu štvou… Potom se skamarádíme se studenty lesnické 
školy. Jsou hróóózně milí. Jdeme k vlakovému nádraží a čekáme na vlak. Máme tam i 
společnost, pejsánka. Hrozně smradlavého pejsánka, který někomu utekl. Pak se jenom 
rozloučíme a jedeme směr Čimelice. 

Kristýna Račanová, foto Olga Vilímová 
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3. a 4. třída vyjely na dopravní hřiště  

 Dne 30. května jsme se my, třeťáci a čtvrťáci, vypravili do Písku na letošní druhou 

návštěvu dopravního hřiště. Tam jsme se rozdělili podle tříd. Na hřišti začínali čtvrťáci a 

třeťáci odešli do centra. Navštívili jsme Cipískoviště se sochami z různých historických 

období (byl tam český lev, husitský bojovník a Václav I.). Dnes už bohužel sochy vzala 

voda…  Pak jsme se vypravili hledat domovní znamení. Našli jsme dům U Lodi, dům U Sv. 

Anny, dům U Lva a mnoho dalších. Rychle to uteklo a už odbíjelo půl desáté. Museli jsme 

se vrátit. Vystřídali jsme čtvrtou třídu.  

 Program na tohle dopoledne byl na dopravním hřišti pro všechny stejný. Prošli 

jsme s instruktorem celé hřiště. On s námi rozebíral každou dopravní situaci. 

Závěrečnou hodinku jsme strávili projížděním silničních úseků. Dva instruktoři nám 

stále vysvětlovali naše přestupky, ale také nás chválili za pokrok, který jsme za rok 

udělali. Dokonce jsme ani nezajeli naši p. učitelku Maštalířovou, která stále přecházela 

přes naše silnice po vyznačených přechodech a my museli slézat z kol a dát jí přednost. 

Snad budeme mít příležitost ještě příští rok navštívit tohle zajímavé místo.  

 

 

                                                                                       K. Kudelová, D. Počtová a P. Buřič (žáci 3.tř.)                                                        
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Dětský den - den plný překvapení a prima den bez školy 

 V pátek 31.5. jsme si dali sraz v osm hodin před školou, protože se konal 

jako již tradičně náš oblíbený dětský den I. stupně. Pro nepřízeň počasí jsme však 

museli do sportovní haly.  

 Paní učitelky vše zorganizovaly a připravily, spolužáci z osmé třídy nachystali pro 

nás soutěže, krámek byl naplněn různým zajímavým „zbožím“. Ještě upřesnění pravidel, 

doladění organizačních drobností a naše trpělivé krátké čekání na vysněné zahájení celé 

akce se naplnilo. Dočkali jsme se! Uvítání, zahájení a hurá do toho! Čekaly na nás různé 

soutěže: jezdili jsme slalom na koloběžce, skládali puzzle, kreslili obrázky, zkoušeli jsme 

břišní tance s obručemi, udicemi se snažili chytit PET lahve, kopali a házeli jsme na 

bránu, florbalovou hokejkou jsme se snažili dostat míček na metu, ve dvojicích jsme 

soutěžili na žíněnkách, sestavovali jsme obrazce, věže a komíny z víček od lahví, 

žonglovali jsme s míčky a jiné. Všechny soutěže pro nás osmáci perfektně a zodpovědně 

připravili. 

 Všichni jsme se snažili najít si tu správnou soutěž, získat co nejvíce papírových 

peněz, rychle zakoupit vyhlídnuté zboží.  A znovu a znovu… až do vyprodání zásob, 

vyčerpání našich sil a peněz. Dopoledne i se svačinou nám uteklo rychle, velmi se líbilo – 

důkazem toho byl i závěrečný hurónský pokřik. Ještě dát halu do původního stavu, 

naobědvat se a mohli jsme spokojeně s plnými žaludky i batůžky odcházet domů.  

 Děkujeme všem pedagogům a osmákům za krásné dopoledne a již dnes se těšíme 

na příští Den dětí. 

chlapci a děvčata I. stupně spolu s M.Vejcharovou 

 

  
 

foto Olga Vilímová 
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11 

Nadaní hudebníci třetí třídy 

Ve třetí třídě nám vyrůstají dvě velké hudebnice.  Jejich úspěchy už překročily 

hranice okresu. Eliška Klímová je velmi nadaná houslistka a Sára Vaňáčová je 

velmi úspěšná ve hře na zobcovou flétnu.  Podrobili jsme obě slečny malému 

výslechu. 

Od kolika let hraješ? 

Eli: Od čtyř. 

Sára: Od pěti. 

Kde se učíš hře na tvůj nástroj? 

Eli: V Českých Budějovicích u finské p. učitelky Tuuly Sivuly – Vacek. 

Sára: U paní učitelky Pavly Franců v Písku. 

Jak často trénuješ? 

Eli: Každý den hodinu. 

Sára: Hraju tři dny v týdnu asi 20 minut. 

Jaké jsou tvoje největší úspěchy? 

Eli: Umístila jsem se na 2. místě v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů a se ségrou Johankou 

jsme obsadily 1.  místo na Národní soutěži ZUŠ  ve Strakonicích a Českých Budějovicích a 

2. místo na soutěži Plzenecké housličky. 

Sára: Vyhrála jsem 3. místo v celostátním kole soutěže Yamaha ve Znojmě. 

Hraješ vždycky sama? 

Eli: Hraju i se sestrou Johankou. A taky jsem teď hrála s celým orchestrem na akci 

Koncert mladých hudebních nadějí v Českých Budějovicích. 

Sára: Hraju i v kvartetu s kamarádkami. 

Míváš trému? 

Eli: Úplně pořád. 

Sára: Někdy. 

Co ještě ráda děláš? 

Eli: Hraju si se sestrou Johankou – Jožinem na naší farmě. Taky tančím ve strakonickém 

folklorním souboru Prácheňáček. 
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Sára: Ráda sportuju a hraju si se ségrou Karolínkou. 

Co je tvoje velké přání? 

Eli: Hrát v orchestru. 

Sára: Aby už konečně bylo hezké počasí. 

Co budeš dělat o prázdninách? 

Eli: Pojedu soutěžit do Polska, pak s rodinou na Lipno a budu si hrát s Jožinem. Taky 

budu pomáhat babičce. 

Sára: Budu se koupat v bazénu, jezdit na kole a hrát si se sestrou Karolínkou.  

Děkujeme oběma slečnám za rozhovor!                                                   Šárka Maštalířová 
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Vystoupení sborového zpěvu a dramatického kroužku 
   
 Po vánočním programu a vynášení Smrtky připravili kroužek sborového zpěvu a 
„dramatici“ další vystoupení, které předvedli pro důchodce 17. května na Hvížďalce a 
31. května klientům Domova Rakovice.  
 Děti s velkým nasazením střídaly písně, básně, hru na hudební nástroje i tanec. 
Nyní před námi stojí další úkol, nastudovat pohádku pro Vánoce 2013. Za všechny 
zúčastněné mohu slíbit, že bude opět velice pěkná.  
 
Marie Filipová, foto J.Pouch 
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Rozhovor a anketa o naší školní jídelně 

(Odpovídala Monika Valová) 

Chutnají ti obědy v naší školní jídelně?   

Ano, chutnají, sice ne každé jídlo, ale tak asi nikdo 

nejí vše, že?  

Doporučila bys někomu cizímu naši jídelnu? 

Ano, některá jídla jsou tam vážně výborná. 

Co bys změnila, kdybys mohla sama rozhodnout o našem jídelníčku? 

Asi nic, mají povinnost nám vařit zdravě, takže by to stejně k ničemu nebylo. 

I když by se možná potom přihlásilo více žáků na školní obědy. (směje se) 

Líbí se ti celkový design naší jídelny ?  

Celkem ano, ale možná by mohly být pohodlnější židle, alespoň čalouněné, 

aby nás nestudily zadnice. (směje se) 

Zaslouží si naše paní kuchařky pochvalu? 

Tak určitě ano.  

Jíš pravidelně polévky? 

Pravidelně ne, ale dost často, nebo spíš podle toho, jaká zrovna je.  

Vzhledem k tomu, že jsi v deváté třídě a už ti zbývá jen necelý měsíc na to, 

vychutnávat si obědy v naší školní jídelně, musíme se zeptat, zda ti budou obědy  

ze ,,zlatých“ ručiček našich kuchařek chybět. 

Určitě ano, budu ráda vzpomínat na ty chvíle, kdy jsem si po hodině 

tělesné výchovy hladila břicho a ,,umírala“ hlady a pak si mohla své 

síly dočerpat právě v naší jídelně dobrými jídly.  Nebo ta otázka, která 

vždy padala už od první vyučovací hodiny: ,,Co bude dnes k obědu?“  

Tak to musíme souhlasit. Děkujeme moc za rozhovor a přejeme ti dobré obědy a 

usměvavé paní kuchařky na tvé budoucí škole.   

 

Jdeme se zeptat ostatních  

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo u nás ve škole? 

Anička Kulasová: Asi řízkek. 

Anča Vacková: Špagety a gulášová polévka. 

Monča Vichérková: Řízek, knedlíky! 

Máňa Pobříslová: Řízek, saláty. 

Máte něco, co vám opravdu nechutná?   

Anička Kulasová: Opravdu mi nechutná krupicová kaše. 
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Anča Vacková: Ryby! 

Monča Vichérková: Sladká jídla. 

Máňa Pobříslová: Čočka, ryby. 

Co byste přidali do našeho jídelníčku a proč? 

Anička Kulasová: Přidala bych třeba smažený sýr nebo hranolky, ale chápu, že to není 

moc zdravé, a proto se to v jídelně nevaří. 

Anča Vacková: Asi nic. 

Monča Vichérková: Hamburgery, protože je miluju (směje se). 

Máňa Pobříslová: Smažený sýr. 

Jíte pravidelně školní polévky? 

Anička Kulasová: Pravidelně je nejím, jen když mám na nějakou chuť. 

Anča Vacková: Úplně pravidelně né. 

Monča Vichérková: Ne, jen když mám na ni chuť nebo když vypadá lákavě. 

Máňa Pobříslová: Ne, jen někdy. 

Myslíte si, že se u nás vaří zdravě?  

Anička Kulasová: Ano, myslím si, že vaří docela zdravě. 

Anča Vacková: Ano. 

Monča Vichérková:  Ano.  

Máňa Pobříslová: Ano. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně dobrých jídel na nové škole.  

Simona Krajíčková, Gabriela Vinklerová 

      

zdroj: www.zenyprozeny.cz 

http://zdroj:%20www.zenyprozeny.cz
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Od učitelky nejen, ale hlavně pro učitelky 

 Protože jsme se v 9. třídě ve slohu zamýšleli nad fenoménem „školní výlety“, 

napadlo mě podívat se na ně také z pohledu vyučujícího. Za svou nedlouhou učitelskou 

praxi jsem už několik výletů či školních exkurzí také absolvovala a musím říct, že z nich 

mám vždy rozporuplné pocity.  Chápu, že žáci je vnímají především jako příjemné 

zpestření školní výuky, tedy hlavně jako příležitost ulít se z ní. Pro učitele je však možná 

jednodušší pohybovat se v zaběhnutém stereotypu, než riskovat, že se mu na 

několikadenním výletě s 9. třídou „zkříží sysli“ (jako o tom zpívali Werich s Voskovcem 

v písni o praotci Noemovi). Nehledě na to, že hrozí i daleko závažnější katastrofy. 

Noční můrou každého pedagoga je zajisté to, že se vrátí z nějakého výjezdu do terénu 

buď se zraněným žákem, nebo dokonce bez něj. Ustrašenější jsou v tomto směru 

nejspíše ženy – učitelky. Samy si totiž dovedou nejlépe představit, jaké by byly jejich 

pocity, pokud by pedagog během výletu někde „ztratil“ jejich vlastní dítě. Muži bývají 

zpravidla v těchto situacích více nad věcí, a proto si je také ráda beru s sebou jako 

doprovod na školní výlety. Nesmí to ovšem zajít do krajnosti v opačném směru, totiž 

když žáci přivítají svého učitele v 10 hod „ráno“ slovy: „Tak už jste se vzbudil, pane 

učiteli?“ (pro úplnost podotýkám, že se netýká naší školy). 

 Nejlepší výlety jsou z mého pohledu ty, kde máte předem jasně daný program a 

víte, co vás čeká. A ještě lepší ty, kde program leží na někom jiném a vy jste jen 

„doprovod“. Pak se nemusíte příliš stresovat vznikem „mimořádné situace“. Pravda je, že 

zbytečné prostoje a programová vakua zavdávají jen příčinu ke vzniku nudy ze strany 

žactva, a tudíž vedou k situaci nejlépe charakterizované slovy: „Pojďme dělat bordel.“  

Dělání bordelu je jistě pro žáky dostatečně oduševnělý program, protože ve škole 

k němu příliš mnoho příležitostí nemají, na druhé straně však vzniká dosti velká 

pravděpodobnost, že výsledkem bude zápis do „knihy úrazů“ či jednání s rodiči 

„bordelem“ nějak postiženého žáka.    

 Samostatnou kapitolou jsou pak akce zvané „spaní ve škole“, které se vyvinuly 

z původně bohulibé „andersenovské noci“. Cílem této akce mělo být podpoření četby, 

během andersenovské noci si totiž měly děti ve veřejných  knihovnách i ve škole číst 

(hlavně, ale nejen pohádky). Akce se konala vždy v noci z 31. března na 1. dubna, tedy v 

předvečer výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Současná 

podoba spaní ve škole je však u žáků často vnímána spíše jako příležitost pohybovat se 

v noci po škole, v rámci stezky odvahy se dostat třeba i na školní půdu, pokusit se spustit 

poplašné zařízení v ředitelně, sledovat filmové horory a jiná hodnotná díla, případně 

pouštět si hlasitou hudbu či sjíždět po schodišti ve spacáku. Nebudu se však pouštět do 

příliš ostré kritiky, protože mě samotnou tato oblíbená akce ještě se 7. třídou čeká a jen 

bůh ví, jak to všechno dopadne. Každopádně přeji všem hodně štěstí a dobré zábavy 

při dalších školních akcích a výletech. Bez nich by totiž byli žáci i pedagogové ochuzeni 

o celou řadu nezapomenutelných okamžiků. 

Jana Kubátová 
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Pythagoriáda – okresní kolo 

 Já, Tomáš Biskup, Jakub Pavelků, Martin Mendl a Adam Hoško jsme jeli ve středu 

22. května do Písku na ZŠ Šobrova, kde se konalo okresní kolo pythagoriády. Cesta byla 

veselá, pořád jsme si vyprávěli vtipy a pan Králíček říkal, že když to dopadne špatně, 

poběžíme před autem. Ale paní Zieglerová ho usadila s tím, že výsledky se dozvíme až 

příští den. 

 Nejdříve, když jsme už byli uvnitř, jsme zjistili, že zapomněli naše dva páťáky 

napsat na dveře jedné ze tří tříd, které byly pro tuto akci uvolněny. Každý páťák měl 

oranžové číslo a každý šesťák měl bílé číslo. Já měl jedenáctku. Počkali jsme, až všichni 

dorazí, a potom nám jeden pán rozdal zadání. Měli jsme jiné zadání než páťáci. Dostalo 

se nám 60 minut čistého času. Já jsem psal sotva 20 minut a 10 minut jsem si to 

kontroloval. Zbylý čas jsem se nudil. Jak se vedlo ostatním, to nevím, protože jsem byl ve 

třídě jen s Adamem. 

 Potom jsme jeli zpátky, před autem nikdo neběžel a my jsme se bavili o tom, co a 

jak v té pythagoriádě bylo. A bylo toho dost. Odpoledne mamka seděla u počítače, když 

najednou zazvonil telefon, mamka ho vzala a po chvíli mi do pokoje hlásila, že jsem 

vyhrál.  

Pavel Štěpánek 
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 Recenze PC hry - Game Dev Tycoon 

Chtěli jste mít někdy  vlastní společnost vyvíjející počítačové hry?  Tak přesně tuto možnost 

vám hra Game Dev Tycoon přináší! 

 Ocitáte se na samotném počátku vývoje všech herních zařízení. Začínáte sám v malé 

garáži u svého počítače. Výdaje jsou poměrně vysoké a vaše jediná možnost výdělku je 

jednoduchá – vyvíjet hry. Postupem času si vybudováváte reputaci vašeho herního studia, 

stěhujete se do lepších kanceláří, najímáte spolupracovníky a podobně. 

 Vývoj her probíhá několika částmi. V nulté části před samotným začátkem vývoje hry si 

zvolíte, jak se vaše hra bude jmenovat, na jaké konzoli se bude vyskytovat, jaký bude používat 

herní engine, ale nejdůležitější je její téma a žánr. Žánrů je z počátku pět, a to Action, Adventure, 

RPG, Simulation a Strategy. Po nějaké době si můžete ‚vynaleznout‘ další, Casual. Témat je 

opravdu spousta, celých 48. Jako příklad bych uvedl Military, Space, Fantasy, Detective a tak 

dále, rozmanitost těchto témat je opravdu obrovská.  Mnohokrát jsem si ani nebyl jistý, jestli hra 

s takovým tématem v reálném životě opravdu existuje. Nejprve těchto témat ale máte jen pár a 

další si ‚vynalézáte‘ během hry.  

 V první části na vás vyskočí tři posuvné jezdce s popisky „Engine“, „Gameplay“ a 

„Story/Quests“. Ty musíte vybalancovat podle toho, jaký žánr hry jste zvolili. Je například 

zbytečné se u adventury soustředit na vývoj herního enginu, naopak je rozumnější soustředit se 

na příběh. Další část obsahuje ty samé jezdce, nyní s popisky „Dialogues“, „AI“ a „World Design“. 

Platí zde stejná pravidla jako u předchozí části. No a nakonec, ve třetí fázi, máte jezdce s popisky 

„World Design“, „Graphics“ a „Sound“. 

 Po dokončení poslední části vývoje a odstranění drobných bugů samotnou hru můžete 

vydat, a zde přichází samotné zhodnocení hry čtyřmi velkými recenzenty. Ti vám udělí za hru 

body od jedné do deseti. Když je hra zhodnocena, přichází na řadu prodej. Počet prodaných kusů 

se odvíjí od hodnocení hry. Hra vás může dostat za vodu, a nebo vás může naprosto zruinovat. 

 Bohužel, hra se po určitém čase stává dost stereotypní. Začnou vám docházet originální 

názvy pro hry, nápady na kombinace žánrů a témat a podobně, a hra zkrátka začíná být nudnou. 

Každopádně vás ale dokáže na pár hodin zabavit. 
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 Vývojáři Game Dev Tycoon, Green Heart Gaming, dostali před vydáním hry zajímavý 

nápad. Vedle toho, že hru nechali prodávat na svých stránkách, tak hru ‚hodili‘ i na torrentovou 

stránku, kde si ji můžete zadarmo, ale nelegálně stáhnout. Verze hry z torrentového serveru byla 

ale odlišná, po chvíli jejího hraní totiž vaše společnost nevyhnutelně zkrachovala kvůli pirátství, 

a tak se stala nedohratelnou. Po prvním týdnu prodeje hry uveřejnili statistiku, kolik lidí si hru 

poctivě koupilo a kolik si ji jednoduše stáhlo. Výsledky byly neuvěřitelné, pouhých 7% hráčů 

vlastnilo hru legálně. Green Heart Gaming tak poukazují na problém pirátství u nezávislých 

‚indie‘ her.                                                                                                                                            Martin Funda 

Mé hodnocení: 80/100                                 

 

Rozhovor s paní učitelkou Janou Jelínkovou 

Jak se vám učilo v naší třídě?  

 Vaše třída byla mou první třídou po mateřské dovolené a první, kterou jsem 

dovedla až do pětky. Určitě se mi ve vaší třídě učilo dobře a za těch pět let jsme si na 

sebe zvykli tak, že jsem se s vámi nerada loučila. Pět let je dlouhá doba.  

 

Měla jste někdy s naší třídou problém?  

 Teď, když se ptáte na problém, žádný si nemohu vybavit. Asi  jste byli 

bezproblémoví. 

 

Vzpomenete si někdy na nás? (A v dobrém či špatném?)  

 Určitě vzpomenu, hlavně ze začátku, když jsem slyšela nechvalné „ta šestá třída“.  

Stále jsem si říkala, jak je to možné. Ale náš původní kolektiv se změnil, přišli mezi vás 

noví spolužáci a to už je pro třídu velká změna (tím ale nemyslím, že byli špatní). 

 

Jaký máte s námi nejlepší zážitek? 

 Zážitků určitě bylo hodně, vždyť jsme spolu prožili pět školních let, ale na žádný 

konkrétní si nemohu vzpomenout. Teď mě napadl jeden: „Jak se vždy na čerty bála 

Maruška Pobříslů a dokonce zalezla i pod stůl!!  

 

Je pro vás jakožto učitelku prvního stupně těžké, když musíte každých 5 let 

obměňovat třídu ? 

 Za pět let si zvykne nejen učitelka na své děti, ale i děti na svou učitelku. Z páté 

třídy se vracet do první je strašná změna, protože je to úplně jiná práce. Musíte se 

přeladit, zbrzdit a naučit se stále vše pomalu opakovat a mít svatou trpělivost. 

 Jinak bych vám chtěla všem popřát, abyste se měli aspoň tak dobře jako na 

čimelické základní škole. (Uvidíte, že budete vzpomínat.) A aby vám šlo v životě vše, jak 

si přejete. 

Děkujeme za přání i za rozhovor.                                                             Monika Vicherková 

Zdroj obrázků: gamedevtycoon.wikia.com 

 

http://gamedevtycoon.wikia.com/
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Rozhovor s třídní učitelkou 9. třídy 

paní Hanou Vladykovou   

Jak se vám učilo v naší třídě?  

Když si člověk zvykne a hýří pedagogickým optimismem, tak dobře.  

Měla jste s naší třídou nějaké problémy?  

Velké: kázeňské, problémy týkající se vzájemného nepochopení a laxního přístupu 

některých žáků k českému jazyku.  

Budeme vám chybět?  

Určitě. 

Na jaký zážitek s námi vzpomínáte nejraději? 

Můj nejlepší zážitek byl asi výlet v 8. nebo 9. třídě.  

 Chtěla byste něco na naší třídě změnit?  

Zlepšit kázeň, svědomitost a zodpovědnost, určitě mě mrzí, že nejste takový kolektiv. 

Říkala jste, že jsme vaše poslední třída. Proč?  

Už jsem asi na třídnictví moc stará. Žáci si podle mého zaslouží někoho mladšího. 

Děkujeme za rozhovor.                                                              Ptala se Petra Kožíšková 

 

 

(pozn. pro černobílou verzi: pohřebáci jsou v černé a cestáři v oranžové barvě) 
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Síla myšlenek - co stojí za to si přečíst 

 Už se vám někdy stalo, že jste na někoho intenzivně mysleli a on vám zavolal? 

A nebo že jste šli po ulici, usmáli se na člověka a on vám úsměv oplatil? A nestalo se vám 

někdy náhodou, že jste o něčem intenzivně přemýšleli, například jaké džíny si koupit, a 

během pár dnů se vám do ruky dostal časopis s přehledem džínových trendů? Ne, 

nestalo se vám to? Já myslím, že jo. Jenom jste si to plně neuvědomovali. A tomu bych se 

na tomto kusu papíru ráda věnovala. 

 Ať už se vám to líbí, nebo ne, myšlenky nejsou „prostě jenom myšlenky“. 

Myšlenky zásadně ovlivňují náš život. Zjednodušeně řečeno: „Jsi tak šťastný, jako jsou 

tvoje myšlenky.“ Kdybych se tady měla rozepisovat o tom, že myšlenky jsou energie, 

která odchází do vesmíru, a vesmír nám vrací to, jaké energie do něj vysíláme (například 

myslím na džíny a vesmír mi „dá“ pod ruku časopis s džínovými trendy), nejspíš byste si 

začali ťukat na čelo, že jsem se zbláznila, a přestali byste číst dál (což by byla škoda, 

protože návrh na knížku bude už za chviličku!). Já se tady o tom ale rozepisovat nebudu. 

Já této teorii věřím a párkrát jsem si ji už dokonce ověřila. I vy si ji můžete naprosto 

jednoduše ověřit již zmíněným úsměvem na ulici - pokud vy budete pozitivní a budete se 

usmívat, lidé to vycítí a budou vám pozitivní náladu vracet. Z čehož vyplývá, že jde 

o myšlenky, ale také o pocity, které máme, a o to, jak se cítíme. 

 Pokud vás tyto dva odstavečky o myšlenkách zaujaly, určitě se chcete dozvědět 

víc. A tak se dostáváme k tomu, jakou knížku si stojí za to přečíst, pokud cítíme, že 

s naším životem je něco špatně a chtěli bychom ho zlepšit. Je spousta knížek o síle 

myšlenek, o pozitivním přístupu k životu, a já jsem četla jenom doopravdy pár z nich. 

Myslím si ale, že to byly jedny z nejlepších.  

 Ráda bych začala úžasnou knížkou, která se jmenuje „Sára“ (autory jsou Ester a 

Jerry Hicks). Je to knížka, která má i pokračování a je vhodná pro všechny, ať už jste 

velcí, malí, staří, nebo mladí. V každém věku objevíte v knížce užitečné rady a život se 

vám po přečtení bude zdát najednou krásný, bezstarostný a optimistický. Dále je to 

knížka „Alchymista“ od známého a oblíbeného spisovatele Paula Coelho. Knížka 

pojednává o tom, jaký bychom měli mít přístup k životu. Je zde spousta zajímavých věcí, 

nejzajímavější z nich je ale asi „Osobní příběh“. Každý člověk má svůj Osobní příběh a 

i když to tak někdy nevypadá, všichni lidé mají na tomto světě svoje místo a svoje 

poslání. Budu se řídit heslem „do třetice všeho dobrého“ a doporučím poslední knížku. 

Jmenuje se „Miluj svůj život“ od Louise L. Hay. Je to krásná kniha, kde se dočtete, jak 

důležitá je sebeláska, a znovu se dozvíte něco nového o myšlenkách. (Mimochodem, 

mám dobrou zprávu pro ty, co jsou líní číst. Existuje i film „Miluj svůj život“, který je 

také velice povedený.)  

  Tak, a to je ode mne nejspíš všechno. Mám toho spoustu na srdci, co bych vám 

chtěla o tomto tématu sdělit… Všechno se ale dozvíte ve výše uvedených knížkách, kde 

vám to vysvětlí mnohem lépe a poutavěji, než bych to dovedla já. Já jsem v tomto článku 

jenom posloužila jako takový billboard. Pokud vás billboard zaujal, kupte si nebo půjčte 

tyto knihy. Pokud vás billboard nezaujal… Vaše škoda. Protože ti, co o tomto tématu 

něco vědí, jsou v životě šťastní. Věřte mi.                                                 Vaše Monika Valová 
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P.S. I když se to v danou chvíli tak nezdá, všechno je tak, jak má být, a my v budoucnu 

určitě uvidíme, že to pro nás opravdu bylo dobře. Tak hlavně nezapomeňte myslet 

pozitivně!  

 

P.P.S. Tohle je nejspíš můj poslední článek, který píšu do našeho milého školního 

zpravodaje. Chtěla bych jen říct, že jsem do něj moc ráda přispívala a bude mi chybět. 

Takže bych se chtěla se zpravodajem rozloučit a popřát mu do dalších let spoustu 

šikovných „písařů“ a spokojených čtenářů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Knihy Sára 1. a 2. díl 

 

Alchymista 

 

 

 

 

 

Miluj svůj život 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=kniha+sára&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Dbj-NHP-cMuwM&tbnid=Dj0ufSdVS4lNnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bux.cz/knihy/83326-sara-kniha-prvni.html&ei=zr-lUZerAfHy0gXl74CYDQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHLc0J9BrhWMnZpyHH_LOFobPTm1Q&ust=1369903434969893
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=kniha+sára&source=images&cd=&cad=rja&docid=iD_DyYfo36YSuM&tbnid=SXNFABXoT79XJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.informuji.cz/clanky/1160-sara-kniha-druha/&ei=QMClUcq4NYGp0QXWyYHoDg&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHLc0J9BrhWMnZpyHH_LOFobPTm1Q&ust=1369903434969893
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=alchymista+paulo+coelho&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZvRpwc0BLjHtBM&tbnid=s8CzS50NeFfk0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bux.cz/knihy/53815-alchymista-ilustrovany.html&ei=DMGlUau1PIzB0gWb7YCIBw&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHdnXQ4ZZMikwFmKYZ3ZiB5I8C3-g&ust=1369903744555819
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=miluj+svůj+život&source=images&cd=&cad=rja&docid=q4T_e0wThz2e0M&tbnid=2DcPXRt3458ugM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bux.cz/knihy/29063-miluj-svuj-zivot-ilustr.html&ei=QMGlUeSiBYGV0QX75IGgDQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHFqoMGJiXaX9iqIxHsBCIzTcM2Rg&ust=1369903805600622
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ATP Masters 1000 Řím 

 ATP Masters 1000 je série devíti tenisových turnajů, do kterých patří i Řím. Je to 

profesionální tenisový turnaj, jedna z nejvýznamnějších antukových událostí, která se 

každoročně odehrává v italském hlavním městě Římě. Turnaj se pořádá na antuce, takže 

byl největším favoritem Rafael Nadal. Turnaj se hraje na 2 vítězné sety. 

 Letos Berdych postupoval až do čtvrtfinále, kde hrál s Novakem Djokovicem. Už 

prohrával 2:6, 2:5, ale zápas nakonec obrátil a postoupil do semifinále, kde se utkal 

s Rafaelem Nadalem. Nadalovi to ale letos opravdu jde a porazil Tomáše Berdycha 6:2, 

6:4. Ve finále si poradil s Rogerem Federerem 6:1, 6:3. V ženách vyhrála Serena 

Williamsová.   

Lukáš Vala 

 

Vliv počítačů na nás a naše zdraví  

 Pro mnohé z nás jsou počítače zdrojem obživy, ale i zábavy. Trávíme před 
monitorem desítky hodin, ať už se věnujeme “seriózní” práci, hraní her nebo 
ubíjíme čas flirtováním na chatech. Počítače však v každém případě ovlivňují 
životní styl a mnohdy i náš zdravotní stav. Proto jsem se rozhodla tento rozhovor 
věnovat tématu „vliv médií, hlavně počítačů na nás a naše zdraví“. Odpovídat bude 
můj spolužák Martin Funda, který počítačům rozumí, baví ho programování a 
další různé činnosti, které se počítačů týkají.  

Jak už jsem se zmínila v úvodu, trávíš rád čas na počítači. V současné společnosti přetrvává 

názor, že mladí lidé tráví času na počítači až příliš. Souhlasíš s tím? Myslíš, že je to 

znepokojující fakt, nebo je to naopak v dnešní době normální? 

Sice ze svého okolí mnoho takových lidí neznám, ale s tímto názorem souhlasím. 

Přestože se řadím k té skupině, která na počítači tráví většinu svého času, myslím si, že 

to poněkud znepokojující je, jelikož ještě před pár lety počítače nebyly tím, čím jsou 

dnes, a čas na nich trávilo opravdu jen pár jedinců. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=atp+%C5%99%C3%ADm&source=images&cd=&cad=rja&docid=0lGvUlQd2pvyhM&tbnid=dpbF4Z_diNKleM:&ved=0CAUQjRw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/ATP_Masters_1000&ei=dPikUeDKIebB0gWz3YGwCg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHc2MsShERHlhc4zCXRy7wJR6pgog&ust=1369852324108153
http://www.google.cz/imgres?q=atp+%C5%99%C3%ADm&hl=cs&biw=1292&bih=694&tbm=isch&tbnid=mWZZ5dYvlS6CgM:&imgrefurl=http://www.ziveprenosy.cz/2013/05/berdych-anderson-atp-rome-watch-live-online-stream-free-prenos-zive-tennis-tenis-16-5-2013-1100-may-sledovat-dnes-zdarma-tennis-internet-watch-free-today-broadcast-www-ziveprenosy-cz/&docid=2aLoTsog-zgB9M&imgurl=http://www.ziveprenosy.cz/wp-content/uploads/2013/05/berd.jpg&w=630&h=419&ei=I_ikUbXeLOqv4AScmoCQDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:43,s:0,i:222&iact=rc&dur=5208&page=3&tbnh=183&tbnw=237&start=37&ndsp=28&tx=114.3846435546875&ty=115.84616088867187


 
24 

Mají podle tebe počítače na děti špatný vliv? A CO vlastně počítače dětem poskytují, 

nahrazují - PROČ tráví na počítači tolik času? 

V historii se již odehrálo několik trestných činů, ve kterých se vina házela na počítače, 

počítačové hry a tak podobně. Já ale v tomto nevidím smysl, jelikož v každém takovém 

případě bylo několik ostatních faktorů, které k tomu určitému činu dopomohly, jako 

například mentální narušení, závislost na drogách a podobně, v tomto případě počítače 

mohou mít špatný vliv. Důležitá věc je ale ta, že počítače nemohou ovlivnit zdravou 

osobu bez jakýchkoliv problémů. 

Na otázku, co počítače poskytují a nahrazují, by každý uživatel odpověděl trochu jinak, 

takže nyní budu mluvit čistě za sebe. Vedle toho, že používám internet k získávání 

novinek ze světa a ke komunikaci, tak na počítači také hraji hry. Bohužel, spousty lidí si 

myslí, že tyto hry jsou jen o násilí a celé jsou bez jakéhokoliv smyslu. S tím definitivně 

nesouhlasím a myslím si, že tito lidé o žádnou počítačovou hru v životě nezavadili a tudíž 

neví, o čem mluví. Hry mohou pomoci k odreagování. Můžete si prožít příběhy spousty 

charakterů, navštívíte místa, na která se v životě nemusíte dostat, a spousta dalších věcí. 

V tom podle mě tkví kouzlo her.  

Už jsem tě slyšela vyprávět, že ti mamka zakázala počítač. Proč to bylo? Myslíš, že by se tak 

měli zachovat všichni rodiče, kteří jsou nespokojeni s časem, který jejich dítě tráví u PC? 

Většinou to bylo za špatné známky ve škole. Je to skoro stejné jako zakázat chodit ven 

někomu, kdo venku tráví většinu svého času, takže ano, jako trest je to velmi účinné.  

Přebytek času u počítače prý také ovlivňuje naše zdraví. Může to poškodit zrak, způsobit 

bolesti zad, zápěstí, dokonce i celé ruky. Zažil jsi to už někdy? Dbáš na zásady správného 

sezení u počítače? 

Zatím jsem naštěstí nic takového nezažil. Co se týče správného sezení, tak si vzdálenost 

svého křesla od počítače na milimetry opravdu neměřím, ale zato neříkám, že před 

počítačem ležím nebo něco takového. Snažím se sedět tak nějak normálně, jako třeba ve 

škole. 

Litoval už jsi někdy času, který jsi proseděl u počítače? Nenapadlo tě někdy: „To jsem blbej, 

mohl jsem ten čas strávit líp...“ ? 

Párkrát jsem nad tímhle už přemýšlel. Není to ale tak, že bych pouze seděl a hrál hry. 

Často například programuji, zlepšuji své znalosti programovacích jazyků nebo se učím 

nové. V budoucnu bych chtěl v nějakém počítačovém oboru i pracovat, takže nějaké 

zkušenosti do začátku rozhodně neuškodí. Svého času stráveného u počítače tedy 

nelituji. 
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Jaký z toho všeho vyvozuješ závěr? Bylo by vůbec v dnešní době možné nemít doma počítač? 

Bude v budoucnu více, nebo méně lidí, kteří tráví čas na počítači?  

Někteří by si v této době život bez počítače představit nemohli, jiní zase žijí každodenní 

život bez počítače bez jakýchkoliv obtíží, a tudíž bych řekl, že toto závisí na každém 

jedinci. Myslím, že počet lidí, kteří tráví čas na počítači, bude vzrůstat, a to hlavně díky 

tomu, že počítače jsou ještě celkem mladé, když to tak řeknu. Technika postupuje dál a 

láká k sobě více a více uživatelů, a těžko se rozhoduje o tom, zda je to dobré či špatné. 

Děkuji za rozhovor a za tvůj čas.                                                                      Monika Valová 

 

Pohlednice z mého města 

 V letošním XII. ročníku celostátní soutěže v anglickém jazyce Pohlednice z mého 
města se žáci 6. třídy naší školy umístili na 4. místě. Tuto soutěž pořádá Anglický klub 
pod patronací velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v 
České republice a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

 Naši žáci soutěžili v kategorii skupin žáků 6. a 7. tříd základních škol. Jimi 
natočený film má název Halloween in Čimelice and Rakovice.  

 Gratulujeme Denise Cígnerové, Ireně Filipové, Magdaleně Kulasové, Karolíně 
Habichové, Jakubu Pavelkovi, Michaele Počtové, Anně Válové a Žanetě Žahourové! 

Olga Vilímová 
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Tip na film - Hostitel 

Film Hostitel přišel do kin začátkem tohoto roku. Byl natočen podle stejnojmenné 

knižní předlohy známé autorky ságy Stmívání Stephenie Meyer a jeho režisérem 

je Andrew Niccol. Žánr tohoto filmu je něco mezi sci-fi, dobrodružným, 

romantickým a akčním thrillerem. A teď už k ději. 

 Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. Takzvané Duše 

přebírají kontrolu nad myslí člověka, voperují se do jeho těla a zdánlivě beze změny žijí 

jejich životy. Každý člověk se stane pro Duši pouhou schránkou a hostitelem, Duše jeho 

tělo ovládne a on v podstatě zmizí a nemá už nad svým tělem sebemenší vládu. Hlavní 

hrdinkou filmu je Melanie, mladá dívka, která patří mezi zbývající „divoké“ lidi a která se 

bezhlavě zamiluje do kluka jménem Jared. Byla by to celkem obyčejná lovestory, ale po 

jedné z honiček je Melanie zajata a její tělo si bere Duše jménem Poutnice. Poutnice po 

tom, co se octne v Melanině těle, je překvapena a zavalena hotovou tsunami vzpomínek a 

silných emocí, jimž vévodí láska. Stane se to, na co nejsou Duše příliš zvyklé. Melanie se 

odmítá své mysli a svého těla vzdát. Poutnice chtěla původně ze vzpomínek odhalit 

úkryt zbývajících lidí, houževnatá Melanie jí v nich ale ukáže sílu lásky. Mimozemská 

Duše sama této síle nečekaně podlehne a v překvapivém spojenectví se pak vydají hledat 

Jareda, kterého obě milují. Stejně odhodlaná jako Melanie je ovšem i Duše jménem 

Hledačka s jediným úkolem – dopadení všech přeživších a ochrana nové rasy.  

 Pokud se chcete dozvědět, jestli se nakonec Duším podaří ovládnout 

všechny lidi a získat tak kompletní moc nad touto planetou, nebo ne, budete se 

muset na film podívat sami. 

 Já osobně jsem tenhle film dlouho "vyhlížela" a velmi se na něj těšila, protože jeho 

knižní předlohu vážně zbožňuji. Čekala jsem, že bude film trochu zklamáním, jak to 

většinou v těchto případech filmů podle knihy bývá, opak byl však pravdou. Film mě 

velmi mile překvapil a okamžitě se stal jedním z mých nejoblíbenějších. A proto pokud 

jste ho ještě neviděli, vřele doporučuji, protože si myslím, že opravdu stojí za zhlédnutí. 

Anna Kulasová 

 

thehost.intoxicated.cz 
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Vtipy a perličky 

 

 Blondýnka na pláži: „Mám plnou hlavu písku.“ 

              Bruneta: „Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů.“ 

 

 Při dějepise: „Znáš, Pepíčku, nějakého zajímavého Slovana?“  

              „Ano, prosím. Slovan Liberec a Slovan Bratislava.“ 

 

 V informatice: „Tatranka.rar - energie sbalená na cesty.“ 

 

 Kdy je člověk totálně ztracený? Když ho ani na Googlu nenajdete …  

 

 „Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“  

„Výborně, synku, když na to máš, tak studuj!“  

 

         vybrala Marie Pobříslová  

 
 V hudební výchově: 

 

 „Kdo je autorem opery Její pastorkyňa?“ 

„Leoš …“     „Leoš Mareš!“ 

(správně Leoš Janáček) 

 

„Operu Don Giovanni napsal …“   „Bedřich Smetana?“ 

(W. A. Mozart) 

 

Nad oponou Národního divadla je nápis: „Pravda vítězí.“ 

(správně: Národ sobě.) 

 

zdroj: paní učitelka M. Filipová 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek
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 PŘÍDAVEK 
           celostátní příloha školních časopisů 

KVĚTEN 2013 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

„90-60-90. FUNGUJE TO, ČAU DĚCKA!“ 
Takto obvykle začíná své vystoupení v pořadu Na stojáka Iva Pazderková. 
Známou herečku, moderátorku, komičku a modelku Ivu Pazderkovou jsem potkal v Praze na Lodič- 

kovém sprintu a téměř tři hodiny sledoval její moderování. Každou přestávku, byly celkem tři, jsem  

se ji snažil odchytit a položit jí pár otázek. Avšak vždy se hned vytratila do stanu pro organizátory a  

tak jsem čekal dál. Asi v půl sedmé celá akce skončila a já jsem se chytil poslední šance. Ivu Pazder- 

kovou jsem našel. Velice mile a ochotně na mé otázky odpovídala. 

 

Kdy a jak jste začala svoji hereckou a moderátorskou kariéru? 

Já jsem začala svou hereckou kariéru v devíti letech v dramatickém kroužku rolí kozla ve hře Zvířátka a Petrovští. A pak 

jsem vystudovala reálné gymnázium a po gymnáziu jsem šla studovat JAMU, obor činoherní herectví. Potom jsem nas-

toupila do Divadla Na Fidlovačce a mezi tím jsem hostovala v brněnských divadlech. 

Já si myslím, že většina našich čtenářů vás zná buď z pořadu Na stojáka, který běžel na HBO, anebo teď z nové sou-

těže Pekelná výzva. Jak se připravujete na moderování takovýchto akcí nebo na natáčení zábavných pořadů? 

Každá akce vyžaduje jinou přípravu. Úkolem moderátora je říct lidem, co probíhá a co bude následovat. Je to jenom 

takový průvodce programem. Na stand-up je jiná příprava. Tím že improvizuji je to pro mě především adrenalin. No a 

samozřejmě práce v divadle, která je pro mě stěžejní, je zase úplně jiná. Jsem už deset let na Fidlovačce, tam je to zkou-

šení dva až tři měsíce každého jednotlivého kusu. Takže příprava je různá, ale je nutná. 

Co je nebo co bylo vaší nejoblíbenější rolí? Co vás nejvíc bavilo? 

Já vlastně nevím. Já nemám úplně ty nejoblíbenější role. Tedy v divadle ano, ale ve filmu nebo seriálu myslím, že jsem 

zatím neměla roli, která by mě vyloženě chytla za srdce. Možná je to tím, že jsem zatím ve filmu měla malé příležitosti. 

Ale v divadle jich mám mnoho. Třeba v poslední době je to postava doktora S. ve hře Hotel mezi dvěma světy a postava 

Lorrein ve hře Tři holky jako květ na Komorní Fidlovačce. 

Začínala jste v dramatickém kroužku. To jste chtěla být už od dětství herečkou, moderátorkou a komičkou? 

Já jsem herečka. Já tomu všemu dohromady říkám herečka. Jenom dělám více disciplín. Ano, chtěla jsem být herečkou 

od dětství. Vlastně od té doby, co jsem v tom dramaťáku poprvé exhibovala před lidmi. Nějak mě to bavilo. A já potře-

buju dělat věci, které mě baví. 

To asi všichni. 

Ale já mám to štěstí, že to můžu dělat a to je obrovský dar. Je hrozně důležité vybrat si povolání a směr, který vás baví. 

Protože pokud vás něco nebaví, tak to většinou člověk nemůže udělat dobře. 

Na akcích jste taková veselá, vtipná…, jste taková i v soukromí?  

Já doufám, že jsem milá, možná že jsem občas i vtipná, ale doma jsem spíš mlčenlivá. Jsem spíš tišší a hloubavější typ. 

Co byste vzkázala klukům či dívkám, kteří se chtějí stát herečkou, hercem, moderátorem? 

Já si myslím, že ke každému řemeslu je potřeba přistupovat zodpovědně a nevnímat jenom ten výsledek. Ale je nutné 

se smířit s tím, že tato povolání, která jsou svobodná, ne nadarmo se jim říká svobodná, tak vyžadují nejenom talent, 

ale i disciplínu. Musíte se smířit s tím, že když se chcete živit tak extrémně zábavným způsobem, tak to bude vyžadovat 

oběti. A ty oběti nejsou úplně malé. 

 

Děkuji za rozhovor i cenné rady. 

Vojta Michal, Dětská tisková agentura 
 

C 
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DOBRÁ RADA PŘÍDAVKU 
Jak zvládnout poslední školní měsíc 
Období zkoušení a písemek. Měli byste vě-
dět, že mozek, stejně jako jiné orgány 
člověka, je nutné procvičovat. Podobně jako 
sportovec musí tvrdě trénovat, aby podal co 
nejlepší výkon. Udává se, že již po 3 - 4 dnech 
"klidu" velmi znatelně klesá schopnost moz-
ku pamatovat si a logicky usuzovat. Proto je 
dobré se učit pravidelně celý rok. 
Mozek ke svému správnému fungování po-
třebuje také odpočinek. Časový plán učení 
by měl tedy vypadat přibližně takto: 
Učíme se 15 - 25 minut (podle složitosti 
učiva). V této fázi aktivního učení používáme 
především levou část mozku, která má na 
starost logické myšlení a také paměť. Po 
uplynutí této doby klesá koncentrace a 
mozek potřebuje přestávku. V přestávce 
(alespoň 5 minut), tedy ve fázi odpočinku, se 
pokoušíme co nejvíce zapojovat pravou část 
mozku, kde sídlí především fantazie, tvoři-
vost a vůbec všechny "nelogické" lidské 
vlastnosti. Můžeme poslouchat hudbu, 
zpívat, kreslit, tančit, protáhnout svaly, ale 
také třeba umýt nádobí, vyluxovat... Po 
odpočinku následuje opět intenzivní učení, 
pak další fáze odpočinku, atd. Pokud člověk 
takto postupuje, dokáže se během dne 
(pochopitelně s přestávkami na jídlo a další 
biologické potřeby) naučit neuvěřitelné 
množství látky.  
Někteří žáci a studenti se během posledního 
měsíce pokoušejí dohnat své dosavadní "flá-
kání" a učí se ve dne v noci. Okrádají se  
o spánek. Jenže mozek potřebuje pravidel-
nou regeneraci (obnovu). K ní dochází právě 
během spánku. Zvláště těsně před zkouškou 
mozek vyžaduje důkladný odpočinek.  
Další věc, kterou mozek potřebuje, je výživa. 

Tedy dostatečný přísun tekutin na bázi vody, 

živin, vitamínů, minerálů, některých stopo-

vých prvků a kyslíku. 

Tak hodně štěstí při učení!  

NA TÝDEN FYZIKEM, CHEMIKEM NEBO BIOLOGEM 

                          Můžeš si to zkusit i ty. 

                               Nezisková organizace Věda z kufru přijímá přihlášky  
                                  na své letní soustředění, které se uskuteční od 15.  
                                  do 19. 7. 2013 v Naučném středisku ekologické vý- 
                                  chovy Kladno. Na soustředění si účastníci, studenti  
                                  a žáci ve věku 13-17 let, vyzkoušejí například astro- 
                                  nomická pozorování, rozbory vody a půdy, nebo od-
chyt drobných živočichů v místním rybníku. 
Jak upozorňuje Aneta Ceplechová, jedna z organizátorek soustředění, 
letos bude v programu mnoho novinek. „Účastníci si budou program 
sestavovat prakticky sami, podle toho co je zajímá. Většinou totiž bu-
dou probíhat dvě až tři různé aktivity zaměřené na odlišné oblasti fyzi-
ky, chemie nebo biologie souběžně. Budeme například pozorovat slu-
neční skvrny, kultivovat plísně, nebo experimentovat s analogovou 
fotografií.“ Každý z účastníků si tedy v průběhu celého pobytu sestaví 
svůj originální program. 
„To však není jediná novinka letošního roku. Už nějakou dobu si všímá-
me, že naši účastníci jsou skutečně chtiví po poznání a ve volných chví-
lích využijí každého neuklizeného vybavení k vlastnímu zkoumání příro-
dy. Proto připravujeme badatelský koutek, místo, kde bude dostupný 
mikroskop, různé preparáty a přenosné laboratoře a v něm mohou 
účastníci ve svém volném čase svobodně bádat,“ dodává další z realizá-
torů Michal Vyvlečka. 
Účastnící si vše skutečně vyzkoušejí zábavnou formou, pomocí hry si 
osvojí spoustu nových poznatků. „Když si například udělají rozbor vody 
a uvidí rozdíl mezi místním potokem a vodou ze studánky, tak si odne-
sou daleko více, než kdybychom jim dvě hodiny přednášeli o znečištění 
vod,“ poznamenala Aneta Ceplechová. 
Účastníky samozřejmě mimo přírodovědného programu a přednášek 
čekají i aktivity pro letní tábory příznačné, jako jsou výlety do okolí a 
spousta her.  
 
Přihlášky na soustředění je nutné zaslat do 15. 6. 2013. Všechny 
potřebné informace jsou uvedeny na internetových stránkách 
soustředění www.vedazkufru.cz/soustredeni.htm. 

 

 

  

I TY MŮŽEŠ LETĚT DO VESMÍRU 

Poletí s námi i Čtyřlístek 

Až do konce června je možné se hlásit do  

konkurzu na dětskou vesmírnou posádku a simulovaný let do vesmíru. 

Do soutěže se může přihlásit každý česky nebo slovensky mluvící člo-

věk ve věku od 10 do 17 let. Nejdříve vás čekají internetové testy, pak 

samostatný projekt a ti nejlepší pojedou v říjnu na týden do Evrop- 

                                   ského vesmírného centra v Belgii. Tam projdete po- 

                                  dobným výcvikem, jaký absolvují kosmonauti a na  

                                  závěr podniknete simulovaný let do vesmíru v ma- 

                                  ketě raketoplánu. Poletí s námi i Mišpulín, Bobík, Fi- 

                                   finka a Pinďa. Více na www.expedicemars.eu.  

http://www.vedazkufru.cz/soustredeni.htm
http://www.expedicemars.eu/
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 

 


