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Úvodem 

 Konečně je tu snad jaro a s ním (konečně) i další číslo Školního zpravodaje. A co vám 

tentokrát nabídne? Za námi je vynášení Smrtky a Velikonoce, k čemuž se vrátíme prostřednictvím 

fotografií a úryvků z reportáží žáků 8. třídy, připomene si také projektový den v anglickém jazyce, 

který na naší škole probíhal poprvé a zpestřil tak trochu jiným způsobem výuku angličtiny, s Irčou 

Filipovou se zaletíme podívat do Skotska, dozvíte se, jak se daří paní učitelce Průšové na mateřské 

dovolené a také kam si podali letos přihlášky žáci deváté třídy, zabrousíme i do výuky na Středním 

odborném učilišti v Blatné, kde se byli podívat osmáci, chybět nebude samozřejmě sport a tradiční 

tipy na film, knihu či tentokrát rockové kapely. A na závěr nejen oblíbené vtipy a perličky, ale také 

„perlička“ v podání M. Kulasové – totiž úvaha na téma „snění o budoucnosti a v neposlední řadě 

motivace“.  Za všechny, kdo jarní číslo zpravodaje připravovali nebo se svými příspěvky podíleli 

na jeho vzniku, přeji zajímavé čtení a také samozřejmě hezké jaro! 

Jana Kubátová 
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Vítání jara a Velikonoce  
 1. dubna po třetí vyučovací hodině se všichni 

schází za školou v Čimelicích. Chvíli čekáme na děti ze 

školky a najednou přicházejí žáci třetí třídy. Dívky 

v sukničkách a kluci normálně v džínách. Začíná zpívat 

pěvecký sbor a po třech písních i děti tancovat. Podle 

tradice se vyrobená Smrtka zapálí a hodí do vody. Pro 

děti z čimelické školy a školky tím začínají velikonoční 

prázdniny.  

 Pojďme si ale říct něco o Velikonocích jako 

takových... Velikonoce se slaví z důvodu oslav jara a také 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Týden před Velikonočním 

pondělím je opředen různými zvyky a pověrami, kterým 

už málokdo věří. Tak tedy v pondělí a úterý se má 

uklízet, na škaredou středu by se neměl nikdo zamračit, 

jinak se bude mračit do konce roku. (V ten den by se 

měla začít zdobit vajíčka.) Na Zelený čtvrtek by se mělo 

ráno vstát v 6 hodin a opláchnout si obličej v ranní rose, 

abychom byli zdraví. Mají se také jíst rostliny, které nám 

dávají sílu. Na Velký pátek se otevírá země a odkrývá všelijaké poklady. V ten den se nesmí 

nic darovat ani přijmout, dary mohou být očarované ... 

Karolína Habichová 

 

 ... Velký pátek trávíme půstem. Nasnídám se mazance a k obědu mám zeleninovou 

polévku. Přes den si hraju s malou neteří a čtu knížky. V pět hodin jedeme do Mirovic na 

mši. Mše trvá hodinu. Po mši ještě k babičce pro beránka. Sobotu trávíme na zahradě, se 

setrou vařením oběda, uspáváním Madlen, stále si s ní hrajeme a koukáme na pohádky. 

Večer jedu s taťkou do kostela. V neděli ráno jedeme znovu do kostela, zpívám 

v mirovickém sboru i s mojí sestřenicí. Večer jedu se sestřenicí do Písku na hokej. Když se 

vrátím, dodělávám se sestrou voskem zdobená vajíčka. Velikonoční pondělí začíná 

probuzením od Kuby Pavelků. Dále přichází kluci Štěpánků se Zbyňkem Motejzíkem. 

Postupně rozdám pár vajec a stejně ještě další zbudou. Odpoledne dělám úkoly a čtu 

knížky. Těším se na další Velikonoce. 

Irena Filipová 

 

Velikonoce se slaví, protože se vítá jaro. Velikonoce začínají po prvním úplňku po 

začátku jara. Na Velikonoce je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle 

a pondělí. Pondělí je čas radosti a hodování a také je čas vyrazit na pomlázku.  

Moje Velikonoce začínají tím, že se ve středu vynáší Smrtka od naší školy a hází se 

do rybníka. Na Zelený čtvrtek jen tak odpočívám, jdu se psem na procházku. Na Velký 

pátek jedu se sestrou do Prahy nakoupit něco na Velikonoce (třeba mašle atd.) Potom 

jdeme ještě do kina. Na Bílou sobotu se vracím z Prahy a pomáhám mámě barvit vajíčka. 

Sestra se snaží upéct beránka, kterého dělá dvakrát, protože jednoho připekla a spálila. Je 

trochu černý. V neděli jen pomáhám tátovi v dílně, protože nemám co dělat a nudím se. 

Ještě večer se domlouvám s kamarády, jak to bude v pondělí, a také si potřebuji půjčit 
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pomlázku. Druhý den ráno se scházíme na návsi a vyrážíme na cestu okolo vsi. Nakonec 

jsme dostali pár sladkostí, hodně vajíček a dokonce jsme si něco málo přivydělali.  

Dominik Karas 

Dnes je Zelený čtvrtek. Já se s taťkou vydávám na účelnou procházku. Asi jeden 

kilometr za vsí je velký rybník a po jeho obvodu rostou vrby. Z toho lze pochopit, že jsme 

byli na proutky na pomlázku. Zatím, co jsme venku, holky doma připravují nádivku 

s kopřivami. Salát je připraven z předešlého dne.  

Velký pátek. Probouzím se v devět hodin. Sejdu ze schodů a pod schody stojí taťka 

a říká, že si jdeme uplést pomlázky. Tak se ani nenasnídám a jen se převleču a běžím za 

taťkou. Když jsou pomlázky upletené, jdeme domů. Jelikož prší, tak jsem celý den doma.  

Bílá sobota. Když jsem se probudil, vzpomněl jsem si, že dnes už něco mám. Od 

deseti hodin jsem na pingpongovém turnaji. Během turnaje za mnou přijde mamka, že 

jedou po hrobech. Tak jo! 

Neděle. Jsou tři hodiny odpoledne, scházíme se s kluky na hřišti a jdeme si zahrát 

fotbal.  

Velikonoční pondělí. V osm hodin se scházíme s kamarády na návsi a tam odtud 

začneme. Hodinu procházíme ves, a aby kamarád nešel do vedlejší vsi sám, tak jdeme 

s ním. V jedenáct hodin jdu domů. A ve tři máme opět sraz na hřišti.  

Jan Pobříslo 

 

... U nás doma se na Zelený čtvrtek dělá sekaná s kopřivami. Proto asi „Zelený 

čtvrtek“. Protože bude brzy Velikonoční pondělí, pečeme s mámou a sestrou velikonoční 

beránky a zajíčky. Baví nás to. Většinu pečení strávím u váhy a vážím mouku, cukr a další 

ingredience. Po upečení beránků jdu společně se sestrou pro nějaké kočičky do vázy.  

Velký pátek. Jako každý rok nám babička připomíná, že na Velký pátek se nesmí 

kopat do země. Nevím proč, ale u nás doma je to takhle. Už pár dní pozoruju babičku, jak 

plete nějaké malé čepičky. Říká, že jsou na vajíčka, jelikož letos sněží i na Velikonoce a byla 

by jim zima. Když už dnes plete asi třetí den, zajímá mě to a chci se to naučit. Jenže když 

mi řekne: „Musíš hladce a pak obrace,“ koukám na ni jak vyoraná myš a nevím, co to 

znamená. Po chvilce mi ukáže, jak na to mám jít, a já začínám. Jelikož pletu asi podruhé 

v životě, moc mi to nejde. Ale po hodině už se zlepším.  

Bílá sobota. Dopoledne 

nazdobíme beránky a jednoho 

odvezeme druhé babičce, výměnou 

za bochánky. Když se vrátíme, 

naobědváme se a já jdu za 

babičkou plést. Když to vidí má 

sestra, chce se to naučit taky. 

Babička říká, že jí to asi nepůjde, 

ale zmýlila se. Sestře to jde skoro 

lépe než mně. Když nás vidí 

mamka, nedá jí to a zkouší čepičky 

jako babička. Takže skoro celé dopoledne strávíme pletením.  

Velikonoční neděle. V úterý jsme měli výtvarku a zkoušeli jsme zdobit vajíčka 

voskem. Protože se mi to líbilo, vyndám si aroma lampičky, voskovky, svíčky a hlavně 



 4 

vajíčka. Zdobím vajíčka. Po chvilce se ke mně přidá sestra, moc jí to nejde, ale brzy už má 

jedno krásné vajíčko.  

Velikonoční pondělí. Už je to tady, den, kdy chodí především kluci s pomlázkami. 

Je sedm hodin ráno a skoro celá naše rodina už nespí, až na mě ... 

Míša Počtová 

 

 

Vynášení Smrtky, kterou vyráběli deváťáci při výtvarné výchově a ve středu před velikonočními 
prázdninami ji pak Karolína s Andreou odnesly k rybníku. Problém byl snad jen v tom, že hodem do 
vody byla Smrtka okamžitě uhašena, proto asi letos zima nechtěla tak dlouho odejít. 

 

  Foto Olga Vilímová 
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Projektový den v angličtině 

Dne 27. 2. 2015 se na naší škole uskutečnil projektový den v anglickém jazyce. 

Zahájili jsme uvítacím ceremoniálem. Výuka probíhala v angličtině, přijeli za námi čtyři 

rodilí mluvčí. Byli přestrojeni a představovali různé slavné osobnosti. Žáci byli rozděleni 

do čtyř týmů: modrého, zeleného, fialového a žlutého.  

Naše skupinka představovala modrý tým. V první učebně byla lektorka přestrojená 

za Mary Leakey. Byla to archeoložka. Vyprávěla nám o různých archeologistických 

nálezech a náčiních. Této paní jsme rozuměli dobře. Když jsme nerozuměli, vysvětlila nám 

to jiným způsobem. 

Zde jsme také začínali pracovat na projektu z celého dne. Dostali jsme k tomu 

takzvaný „profil page“, do kterého jsme si zapisovali odpovědi na otázky, které tam byly. 

Také jsme dostali bílé papíry a pastely. Měli jsme si namalovat chodidlo barvou a poté jej 

obtisknout na papír. Obtisklou nohu jsme poté vystřihli a na ni jsme napsali 10 vlastností 

toho, čí noha byla. Nakonec jsme ještě dostali kosti, které jsme popisovali, a poté 

překreslovali na projekt. 

Dále jsme pokračovali do učebny, kde byla paní přestrojená za Kryštofa Kolumba. 

Povídala o něm a také nás učila základní slova jako „these“, „those“ atd. Zde jsme 

pokračovali v projektu. Vyráběli jsme plakát věnovaný naší vysněné zemi, jako např. „The 

land of peace“, „Friendly land“. Zase jsme dostali „profil page“ a odpovídali na otázky. Na 

konci nás paní učila rýmovačku o Kolumbovi. 

Poté jsme se přesunuli do poslední učebny. Zde se nám prezentovala slečna, která 

byla přestrojena za Marii Currie. Jednalo se zde o chemii. Tato slečna měla nejlepší projev, 

co se týče výslovnosti. Povídali jsme si s ní o chemii a recyklaci. Dostali jsme za úkol 

vystřihnout obrázky a popisky a přiřadit, co k sobě patří. Poté jsme dostali už zmiňovanou 

„profil page“, kde jsme opět odpovídali na otázky ohledně M. Currie a jejího manžela. 

Nakonec jsme hráli hru „stand up, if you“, což znamenalo, že jsme seděli v kruhu a jeden 

začal uprostřed. Řekl např. větu: „Stand up, if you ever drink coffee.“ (Stoupni si, pokud jsi 

někdy pil kávu.) Takže pokud jste pili kafe, zvedli jste se a museli jste si s někým prohodit 

místo, přičemž vždy zbyl jeden uprostřed a ten pokračoval dál. 

Na konci projektového dne jsme se opět sešli, tentokrát na chodbě, kde jsme 

vylepili své projekty a poté je prezentovali rodilým mluvčím. Následoval přesun do školní 

jídelny, kde nám poděkovali za účast. Nakonec nám rozdali certifikáty a rozloučili se 

s námi. Projektový den se velice zalíbil, jelikož to bylo trochu jiné zpestření výuky na ZŠ.  

K.Štětinová, K.Lišková 
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Při projektovém dni v anglickém jazyce fotografovala Olga Vilímová. 
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Etiketa 
V pátek třináctého(února) se u nás v 9. 

třídě stavil pan Jan Fíla, učitel z taneční školy, který 

měl pro nás připravenou přednášku o etiketě. 

Povídal nám o slušném chování, o chování ve 

společnosti. Přednáška trvala 2 hodiny. Nechyběla 

prezentace na různá témata, například, jak máme 

stolovat, jak se máme chovat v divadle, v kině, ve 

společnosti, jak se máme oblékat.  

Také jsme se dozvěděli, že například do 

hospody, restaurace má vcházet první muž a za ním 

žena, „kdyby náhodou letěl půllitr“, tak aby se 

nezranila. Do schodů má chodit žena o schod výše, 

kdyby náhodou upadla, aby ji muž zachytil.  

Na konci přednášky nás pan Fíla pozval do 

své taneční školy do Mirovic, Písku, Volyně atd., abychom se naučili různé latinské a 

klasické tance. Také nás seznámil s pravidly své taneční školy. Přednáška byla zajímavá a 

dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.  

Lucie Počtová, Klára Lišková 

 

 

Johanka Klímová na Talentu Jihočeského kraje 

 
24. února proběhlo v hudební 
síni Jihočeské komorní 
filharmonie v Českých 
Budějovicích  slavnostní 
vyhlášení výsledků Talent 
Jihočeského kraje roku 2014. 

Vyhlašovány jsou kategorie: 
humanitní, přírodovědná, 
technická, umělecká (taneční, 
hudební, výtvarné), sportovní a 
všestranný talent. Kritérii 
hodnocení jsou umístění v 
okresních a vyšších kolech 

soutěží a přehlídek a umístění v dalších aktivitách. Účastníci „Talentu“ byli hodnoceni za 
období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 a nominovala je škola, trenér, klub nebo ZUŠ. 
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ZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích nominovala do „Talentu 
Jjihočeského kraje“ Johanku Klímovou ze 2. třídy naší školy, protože měla za rok 2014 tyto 
výsledky:  

 Výborné výsledky ve svém oboru (housle), úspěchy v soutěžích (housle, zpěv), 
reprezentace Jihočeského kraje (housle, zpěv, folklorní soubor Prácheňáček). 

 1.místo Národní soutěž ZUŠ – OKRESNÍ KOLO – hra na smyčcové nástroje – housle, 
České Budějovice 

 1.místo Národní soutěž ZUŠ - KRAJSKÉ KOLO – hra na smyčcové nástroje – housle, 
České Budějovice 

 2.místo Národní soutěž ZUŠ – CELOSTÁTNÍ KOLO – hra na smyčcové nástroje – 
housle, Liberec 

 1.místo Soutěž Plzenecké housličky Starý Plzenec - housle 
 1.místo Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů Polička - housle 
 1.místo Pěvecká soutěž SOLASIDO Čimelice - zpěv (postup do dalšího kola, 

jaro 2015) 
 účast na pěvecké soutěži Jihočeský zpěváček 
 účast na Mezinárodním strakonickém dudáckém festivalu 2014 
 koncerty, vystoupení, přehlídky 

 
Za minulý rok měla Johanka Klímová nejvíce ocenění ze třídy její paní učitelky na 

ZUŠ, proto byla na „Talent“ nominována, i když soutěž je pro děti od 10 let a Johance je 
teprve osm. 

Na housličky hrají už několik let obě sestry Klímovy, Eliška (z 5. třídy) od pěti let a 
Johanka (nyní ve 2. třídě), když starší sestru viděla, chtěla hrát také, tak dostala své mini-
housličky již ve 3,5 letech. Obě chodí do Českých Budějovic na ZUŠ Bohuslava Jeremiáše k 
finské paní učitelce Tuule Sivule Vacek a obě mají výborné výsledky v soutěžích a na 
přehlídkách - obě soutěží již od pěti let. Nyní se chystají na soutěž do Poličky, do Bechyně, 
uvažuje se o velmi těžké soutěži na Slovensku, na podzim soutěž v komorní hře ve 
Vidnavě, Eliška letos 
absolvuje ještě 
soutěž Plzenecké 
housličky a také 
v březnu opět 
konkurz na koncert 
s orchestrem 
Jihočeského divadla. 
S tímto orchestrem 
si zahrála Eliška v 
roce 2013 jako 
devítiletá. Holky 
hrají i spolu, i v 
orchestru, hraní je 
baví, jejich paní 
učitelka je prý 
skvělá a umí to s 
dětmi jako málokdo.  

Další aktivitou děvčat je taneční kroužek ve Strakonicích, kde tancují a zpívají 
v Prácheňáčku.  

(upravila –jak-) 
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Rozhovor s paní učitelkou Lenkou Průšovou 
Jak si užíváte mateřskou dovolenou? 
Krásně. První měsíce byly velice náročné, ale 
teď je to přenádherné období. Mrně leze 
dopředu i dozadu, už sedí, furt se něčím 
zabývá, všechno ji ohromně zajímá, se vším si 
tak vyhraje (s tkaničkou od čepice, s rukavicí, 
všemožnými hračkami...), je veselá, brouká si, 
hodně jí zpívám a ona se hýbe a notuje do 
rytmu. Je tak legrační! Tolik se s ní 
nasmějeme. 
  
Jak Vám Helenka změnila život? 
Je tím nejlepším, co mě v životě potkalo. 
Vnesla do naší rodiny neuvěřitelné štěstí a radost. 
  
Proč jste dala své dceři jméno právě Helenka? 
Jmenuje se podle paní léčitelky, která mi pomohla vyřešit velice těžké životní období a 
pomohla mi znovu nabýt pevné zdraví a dosáhnout štěstí a harmonie. Je to nesmírně 
odvážná, silná a osvícená žena. 
  
Kdy začnete Helenku učit anglicky nebo německy? 
Brzy bych jí chtěla začít číst anglické pohádky, mít takový rituál. 
  
Je ještě něco kromě rodiny, čemu se o mateřské dovolené věnujete? 
Když přijde manžel z práce, tak hlídá malou a já učím kurzy. 
  
Doděláváte si při mateřské dovolené nějakou školu? 
Dokončuji studium anglického jazyka v Dejvicích. Momentálně píši závěrečnou práci a 
učím se na státnice. 
  
Stýská se Vám po škole a po učení? 
Všechny jsem vás učila velice ráda, ale mám teď tak krásné životní období a tolik práce, 
že na stýskání vůbec nemám čas. 
  
Plánujete se vrátit po mateřské dovolené zpátky do naší školy? 
Záleží, zda pro mě vedení školy bude mít místo a zda budu vnitřně cítit, že plním své 
životní poslání. 
  
V jaké třídě se Vám učilo nejlépe? 
Měla jsem to štěstí, že jsem učila v mnoha báječných třídách, na které velice ráda 
vzpomínám. 
  
Chtěla byste v budoucnu další miminko? 
Mít děťátko je obrovský dar. Pokud se mi ho znovu dostane, budu velice šťastná a vděčná. 
Velice Vám děkuji za zájem se mnou dělat rozhovor a přeji vám všem ve škole jen to 
nejlepší. Ať jste zdraví a vše se vám daří! 

Ptaly se a za rozhovor děkují Š. Motejzíková a M. Chylíková.  

https://www.email.cz/download/i/PJBlkG6I26fPCgWf8N6lt_tyXdI_50787VQ615vSHmy3dnq7tCdXT21Adwr5TAMWtFiPIiI/IMG_0003.JPG
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Letí se do Skotska 
Reportáž I. Filipové 

Na přelomu ledna a února 

(29.1. – 8.2.) jsem se s 

mamkou vydala poprvé do 

Skotska za svou sestrou 

Maruškou, jejím přítelem 

Ondrou a jejich dcerou 

Madlenkou.  

Let z Prahy byl bez 

problémů, až na dlouhé čekání na Ondru na parkovišti. Na rozdíl od letu z Edinburghu, 

který se prodloužil o hodinu kvůli problémům se sněhem na přistávací ploše. Celou cestu 

jsem koukala vykuleně z okénka a prohlížela si úplně jiný svět. Ty domy, které tam stojí 

nějakou dobu, jsou typické šedé budovy se zahradami a několika komíny. Domy, které tam 

stojí nově, se podobají hodně těm našim, takže pro mě nic nového.  

Cestou jsme si zajeli do KFC 

na nějakou svačinku. Ale tak moc 

jsme se těšili, až si v klidu sedneme, 

že jsme jídlo do sebe naházeli a jeli 

jsme rychle domů. Projedete pár 

uliček a přijde vám, že jste pořád 

v té jedné, protože domy jsou si 

velmi podobné. No, konečně jsme 

na místě. Z malého šedého domu 

s červenými dveřmi vykukuje 

Maruška s Madlenkou. Podle 

hovorů přes Skype se vám zdá, že 

ten dům je celkem veliký, ale první 

pohled dovnitř mě šokoval. A to 

nemluvím o tom, že jsem přišla k sestře do ložnice a prohlásila jsem: „Ty jo, tady je zima! 

To tady uspáváš malou?“ A sestra mi s pobavením oznámila: „No… a to dneska je tu teplo.“ 

Neskutečná zima po celém domě. A v obýváku malá kamínka, u kterých jsem trávila 90% 

svého dne. No, o koupelně radši nemluvě. Pokaždé jsme si tleskali, když někdo vyšel ze 

sprchy. Okno v koupelně, kterým profukuje studený vzduch i na prkénko od záchodu, 

takže radši nechcete jít ani na záchod, je opravdu pro odvážlivce.  

Přes ten týden jsem si prošla všechny možné uličky po celých Pitlochry. Je to takové 

krásné město s různými památkami a spoustou přírody. Každý den jsme chodili na 

procházky. K řece, kostelům, starým hotelům, golfovému hřišti, do muzea apod. 

Nechyběly ani procházky na čaj a kafe s dortíčkem. Jeden den jsme se  vydali i na nákupy 

do města Perth. Šli jsme do velké obchodní zóny, kde jsme si koupili nějaké oblečení na 

památku. Dokonce jsme jeli i na Bruary. Je to velký obchod, kde pracuje Ondra. Šli jsme se 

tam podívat na vodopády, které mě opravdu ohromily. Poté jsme šli na dortík (zase :-D ).  
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Bohužel poslední dny mamka chytila 

nějakou virózu, kterou si přivezla už z Čech, 

takže jsme na procházky chodili bez mamky. 

Večery jsme trávili koukáním na filmy a 

ládováním se pizzou nebo indickou kuchyní. 

Byl to pro nás relax. Určitě vám doporučuji se 

do Skotska někdy podívat - čistý vzduch a 

spousta milých lidí, kteří se na vás usmívají. 

Časem se tam určitě pojedu zase podívat.  

Text a foto Irena Filipová 

 

 

 

 

Reportáž z výuky 8. třídy v SOU Blatná 
V 8:30 hod přijíždíme do areálu Středního odborného učiliště Blatná. Vystupujeme 

z autobusu a je nám zima, ale pana Králíčka a našeho průvodce to očividně nezajímá a 

my musíme dalších několik minut čekat v zimě. Konečně vcházíme do první haly, kde se 

opravují zemědělské stroje. Postupně procházíme všemi halami, ale náš průvodce mluví 

velmi potichu, a tak se rozhlížíme a marně se snažíme zachytit nějaké informace. Konečně 

se dostáváme do zábavnějších částí školy - elektrika. Poprvé za celou exkurzi se mi zdá, že 

žáci dávají pozor a hlavně něco slyší!!! Potom jdeme do haly, kde si odkládáme věci a 

svačíme.  

Po svačině se rozdělujeme do skupin a jdeme vyrábět věšáčky na klíče a ti rychlejší 

ještě hlavolam. Když všichni dořezali, dovrtali a dodělali věšáček, přesunujeme se k autu, 

před kterým byl monitor se hrou. Ta se hraje tak, že si sednete do auta a jezdíte ve 

virtuálním městě zobrazeném na monitoru. Je to legrace, protože to nikomu nejde. Po 

tomto jdeme na oběd. Máme těstoviny s masem. Přicházejí studenti školy, a tak se balíme 

a jdeme k autobusu. Máme smíšené pocity a málokdo chápe, proč musely jezdit i holky na 

učiliště s oborem pro kluky. Doufám, že příště pojedeme někam na dívčí obor. 

Karolína Habichová 

 

Cestou do Blatné si povídáme a jak už to tak bývá, „děláme domněnky“. Když 

konečně po 20 minutách odbočujeme k otevřeným vratům učiliště, jde si nás vyzvednout 

„náš pan průvodce“, jenž se o nás bude starat celé dopoledne. Mezitím pan Králíček zmizí 

neznámo kam. 

Vcházíme do prvních dveří a před námi se otevírá obrovská hala. První můj 

poznatek je: „Ježišmarja, ten olej… všude.“ Jsme totiž, abych vás uvedla do situace, na 

místě, kde provádějí praxe opraváři zemědělských strojů, což je jeden z oborů na SOU 

Blatná. Průvodce nám vysvětluje: „Kluci tu dělají věci i pro zákazníky na zakázku. Je to 
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práce namáhavá a nebudete mi to věřit, ale měli jsme tu už i holky.“ Ano, nějak nemohu 

uvěřit. 

Naše cesta pokračuje k automechanikům, kde nám mladý hoch ukazuje svou 

zručnost týkající se vyměňování kola u auta. Tleskám. „Tady vidíte druhý ročník, opravují 

auto.“ Následně jdeme do elektro učebny, setkáváme se s milým panem mistrem, ochotně 

odpovídá na hloupé otázky mých spolužáků. Na jednom z pracovních stolů je položena 

citronová voda. „A je ta voda vážně citronová?“ ptá se Honza Svach se snahou o vtip. Někdy 

se za ně stydím. Dost často. 

Zdá se, že jsme si obory prošli všechny a teď jsou na řadě dílny! „Konečně trochu 

odreagování,“ napadne mě, jelikož mi ze všech těch informací (které nejsou občas ani 

slyšet) už třeští hlava. To ještě netuším nic o tom, co mě bude čekat dál. Nejtěžší úkol dne. 

„Vy holky jste mnohem šikovnější než ti kluci,“ lichotí mi muž, ke kterému mě v dílně 

přidělili. Vysvětluje nám postup a pomáhá naše držáky dovést k dokonalosti. „Díky,“ 

říkám, když mi ukazuje, jak kovovou placku finálně zabrousit. Nakonec to bylo vcelku fajn, 

avšak zbývá ve mně energie tak na to najíst se a jet domů. 

V dílnách si (především kluci tedy) zkoušíme řídit auto, mají tam vyvedený 

simulátor a obrazovku, skrz kterou se promítá naše cesta. Potom už jen chutný oběd a 

znovu objevení se p. Králíčka. Informací jsem si moc neodnesla, poněvadž pan průvodce 

mluvil nesmírně potichu, ovšem špatný den to určitě nebyl. Škola na mě zapůsobila milým 

dojmem, i přestože to není moje cílová skupina. 

 Magdalena Kulasová 

Píše se den 11. března 2015 a my se nacházíme na Středním odborném učilišti 

v Blatné. Právě se jdeme podívat do dílen opravářů zemědělských strojů. Po výkladu 

přecházíme do menší místnosti. Tam mají dílnu autoelektrikáři. Právě zde sestavují 

veškeré elektrické obvody, které v autě najdeme. Včetně autorádia. Po prohlídce dílničky 

se ještě díváme do svařovny a jdeme k autoopravářům. Ukazují nám např. nasazování 

pneumatiky nebo testují tlumiče. Poté nahlížíme do menší dílničky, ve které jsou 

soustruhy, a jdeme k elektrikářům. Dozvídáme se, co všechno se zde žáci naučí. A už 

pokračujeme do velké místnosti, kde si zkusíme něco vyrobit. Spolužáci, a výjimkou 

nejsou ani spolužačky, se pouští do výroby věšáků. Ti rychlejší stihnou i hlavolam. 

Zkoušíme stříhat nůžkami na plech, vyměřovat, ohýbat, vrtat, zabrušovat, ...    

 Zbývá půl hodiny do oběda a my se přesouváme k autu, které je ovšem jen taková 

hra (trenažér). Spolužáci předvádí své dovednosti, jak správně nabourat do sloupu nebo 

jezdit mimo silnici. Objevují se 

tady ale i tací, kteří se snaží jet 

s vypnutým motorem. Pak 

s našimi výrobky odcházíme na 

oběd. Máme těstoviny. Po jídle 

nasedáme do autobusu a 

vracíme se do naší školy. Ale 

kdo ví, třeba se sem do Blatné 

někteří z nás ještě podívají.  

Jakub Pavelka 

www.drajv.sk 

http://www.drajv.sk/autoskola-drajv/fotogaleria/trenazer-ds-penta-s-projektorom/
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Anketa - Kam z deváté třídy?! 
Markéta Chylíková: Obchodní akademie v Písku, protože mě 

baví angličtina. 

Klára Lišková: Obchodní akademie v Písku - kvůli výletům. 

Štěpánka Motejzíková: Gymnázium Písek, protože zatím 

nevím zaměstnání. 

Karolína Štětinová: Obchodní akademie v Písku - kvůli výletům. 

Marcela Žáková: Gymnázium Písek, protože zatím nevím zaměstnání. 

Jitka Cígnerová: Střední Odborné učiliště v Písku – cukrářka. 

Andrea Jelínková: Hotelová Škola v Českých Budějovicích, protože mě baví cestování. 

Adam Viktora: Zemědělská škola v Písku - z donucení od rodičů. 

Jan Kníže: Střední odborné učiliště v Písku – automechanik. 

Bára Janotová: TRIVIS (policejní škola), protože mám ráda sport. 

Jakub Kuchejda: TRIVIS, protože chci být policajt. 

Lucie Počtová: Gymnázium Písek, protože zatím nevím zaměstnání. 

Vašek Luzum: Soukromá hotelová škola v Praze, protože je tam hodně praxe a znalí 

vyučující (Polreich). 

Zbyněk Motejzík: Střední Průmyslová škola v Příbrami, protože je po této škole dobré 

uplatnění a baví mě CNC stroje. 

Michal Štrouchal: Střední odborné učiliště v Blatné – automechanik. 

Jakub Klimeš: Gymnázium Písek, protože zatím nevím zaměstnání. 

Vojta Štěpánek: Gymnázium Písek nebo Milevsko, protože zatím nevím zaměstnání. 

Tereza Márová: Umělecko-průmyslová škola v Praze, protože mě baví malování. 

Kateřina Bobková: SOU Praha nebo Příbram, obor kuchař – číšník, protože mě to baví, 

hlavně vařit. 

Alexandr Jodas: SOU Blatná – opravář zemědělských strojů, protože v budoucnu budu 

mít větší šanci na trhu práce díky svářečskému a řidičskému průkazu. 

Lukáš Vala: Gymnázium Písek.  

Připravili Lukáš Vala a Vašek Luzum 
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Maškarní 6. třídy 
Do školy jsme šli ten den v půl osmé. Už jsme se moc těšili na večer. Holky se vydaly 

připravovat stezku odvahy po škole. My jsme zatím nafukovali balónky. Potom jsme si dali 

volejbal. Byla to sranda.  

V půl desáté jsme už konečně šli na stezku odvahy, co připravovaly holky. Nejdříve 

šla paní učitelka a pak já. Měli jsme jít na dvě místa, kde se podepíšeme, a pak jsme měli 

jít do učebny informatiky a tam počkat. Podle mě ta stezka nebyla moc strašidelná, byla 

moc krátká. Ale co jsem asi nejmíň čekal, byla Nella pod stolem, která mě chytila za nohy.  

Potom následovalo vyhlášení soutěže o nejlepší masku. Byly to hezké masky. Pak 

jsme si trochu zatrsali. Když jsme dotančili, následovala mnou, Péťou a Honzou 

organizovaná olympiáda. Její součástí byly tři disciplíny: sprint přes chodbu, skok z místa 

a sjezd schodů ve spacácích.  

Jako poslední jsme se koukali na francouzskou komedii, která má trochu sprostší 

název. Byl to srandovní film. Pak jsme šli už spát. Ráno jsme uklidili, srovnali lavice a 

sbalili spacáky. Holky nám ještě rozdaly diplomy za stezku odvahy. Pak jsme se rozloučili 

a šli domů. Tohle byla super přespávačka a moc se mi to líbilo.   

David Račan, foto Olga Vilímová 
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Mladí florbalisté ZŠ Čimelice obsadili v turnaji O pohár 

starosty obce Čimelice již počtvrté za sebou 1. místa! 
Ve čtvrtek 5. března 2015 se v čimelické sportovní hale konal další ročník již tradičního 

florbalového turnaje „O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE“. Turnaj je určen pro žáky 1. 

stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie – pro žáky 1.-3. třídy a žáky 4.-5. třídy. 

Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy – pořádající ZŠ Čimelice, dále ZŠ Mirotice, 

ZŠ  Mirovice a ZŠ Chraštice. Co se týká hracího systému, v každé kategorii hrál každý 

s každým. Hrací doba byla pro mladší kategorii 1x 12 minut a pro starší kategorii 1x 20 

minut. 

Turnaj nabídl velmi kvalitní zápasy. Nejvíce se dařilo pořádající ZŠ ČIMELICE. 

Čimelickým žákům se podařilo vyhrát tento turnaj již počtvrté za sebou v obou 

kategoriích!!! 

Sestava 1.-3. třída: Adam Cígner, Jakub Hladík, Matěj Gottfried, Jan Cígner, Daniel 

Herman, Tomáš Pavlíček, David Pavelka, Pavlína Počtová, Miroslav Kolář a Jan Ulč.  

Sestava 4.- 5. třída: Jiří Břicháček, Lukáš Kostohryz, Vojtěch Luzum, Tomáš Provazník, 

Lukáš Petr, Martin Pavlíček, Alexandra Habichová, Jan Štěpánek, Martin Štrouchal, Petr 

Zvonek a Petr Buřič. 

Všichni účastníci dostali diplomy a první 3 týmy nádherné poháry a sladké ceny. 

Vyhlášení s předáním diplomů a cen provedl ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch a poháry 

předal starosta obce Čimelice, pan Vladimír Bouček. Florbalový turnaj se všem 

zúčastněným líbil a již se těší na další ročník. 

                                                                                                                                 V. Linhart  
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Stolní tenisté ZŠ Čimelice získali na krajském finále 

řadu medailí 
Ve čtvrtek 26. března 2015 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo krajské finále 

soutěže základních škol ve stolním tenise. Finále se zúčastnili i žáci ZŠ Čimelice, protože 

v září vyhráli okresní kolo. Hrálo se ve 4 kategoriích – ml. a st. žákyně a ml. a st. žáci. Starší 

žáci vybojovali 3. místo z 8 týmů. Starší žákyně 3. místo z 6 týmů. V mladších kategoriích 

byla menší konkurence – mladší dívky obsadily 2. místo a mladší žáci 4. místo. Členové tří 

nejúspěšnějších týmů ve všech kategoriích si odvezli medaile.  

Turnaje se zúčastnili tito hráči a hráčky ZŠ Čimelice: Štěpánka Motejzíková, 

Irena Filipová, Žaneta Žahourová, Karolína Habichová, Jakub Vít, Patrik Pěknice, Jan 

Pobříslo, Jakub Klimeš, Zbyněk Motejzík, Lukáš Vala a Dominik Karas.  

Všem hráčům a hráčkám patří velký dík za odvedené výkony na turnaji a za 

výbornou docházku na tréninky do sportovní haly - ráno před vyučováním!!        

                      V. Linhart                  

 

775666134 
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Stolní tenis v Jindřichově Hradci 

26. 3. 2015 jsme jeli na krajské finále ZŠ ve stolním tenise do Jindřichova Hradce.  

Vyjeli jsme v 6:35 ráno dvěma auty. Jeli s námi i mladší žáci z naší školy. Cesta utíkala 

celkem rychle, vymýšleli jsme si různé hry pro ukrácení. Do Jindřichova Hradce jsme dorazili 

v 8 hodin. Jakmile jsme byli převlečeni, šli jsme se roztrénovat. Byli jsme tam mezi prvními a 

zabrali jsme skoro všechny stoly v jedné z hal (hrálo se ve dvou menších tělocvičnách). Jen co 

přijeli soupeři, museli jsme jim nějaké stoly přenechat.  

Okolo 8:30 hod bylo zahájení turnaje škol. Vedoucí nás seznámil s pravidly. Řekl, jaké jsou 

na soutěži týmy, ve které z hal hrají které kategorie, a doplnil také, jaké číslo má každý stůl. V naší 

skupině bylo celkem 8 týmů, které se rozdělily do skupin po čtyřech. První dva z každé skupiny 

postupovaly do semifinále.  

Do naší skupiny padly týmy Jindřichova Hradce, Kaplice a Soběslavi A. Zahajovali jsme 

proti týmu Kaplice a tu jsme také porazili bez větších problémů. Dále následovala Soběslav A, ve 

které hrál kluk, o kterém mi už před zahájením turnaje řekl Zbynďa, že hraje velmi dobře. Což se 

také potvrdilo a díky němu Soběslav A na celém turnaji uhrála nějaké výsledky. I my jsme jim 

podlehli. Jenže nám to až zas tak nevadilo, protože nakonec jsme hráli s Jindřichovým Hradcem 

poslední zápas ve skupině. Hradec nebyl silný tým, a tak ho kluci z našeho týmu rychle přejeli 

s konečným výsledkem 4 : 0 pro nás. Ve skupině jsme tedy skončili na druhé pozici, což pro nás 

znamenalo postup do semifinále.  

V semifinále na nás padl tým Trhových Svin, který nakonec tento turnaj ovládl. První 

utkání vyhrál Zbyněk Motejzík 3 : 2 na sety po velmi těžkém zápase. Jenže to nám stejně moc 

nepomohlo, pak jsme prohráli to, co jsme mohli, a rychlý obrat dokonaly Trhové Sviny na 1 : 4 pro 

ně. To pro nás znamenalo, že budeme hrát o 3. až 4. místo na turnaji.  

Ve druhém semifinále hrála mužstva Soběslavi A a Studené. Naštěstí pro nás Soběslav A 

prohrála a my jsme se tak s nimi mohli utkat znovu a vše jim oplatit. Kdyby na nás padla Studená, 

měli bychom o dost menší šance na úspěch. Začali jsme dobrým vstupem do zápasu a vedli jsme 

2 : 1, ale poté jsme prohráli čtyřhru a i jednu dvouhru a rázem jsme rychle prohrávali 2 : 3. Vše 

leželo na Dominikovi, který musel porazit soupeře a dorovnat na 3 : 3. Dominik to zvládl skvěle a 

vyhrál utkání 3 : 0 na sety. Bylo srovnáno na 3 : 3. A rozhodující bod měl na pálce Lukáš. Stál proti 

němu jejich nejlehčí soupeř, ale i přesto byla nervozita malinko znát. Lukáš však se svými 

zkušenostmi nic dlouho neprotahoval a soupeře porazil 3 : 0 na sety. My jsme se tak mohli radovat 

z třetího místa.  

Na turnaj jsme jeli za starší žáky ve složení Zbyněk Motejzík, Lukáš Vala, Dominik Karas, 

Jakub Klimeš. Naše ostatní kategorie si také nevedly špatně a celkem jsme si odvezli tři medaile. 

Starší kluci 3. místo z osmi týmů, 

mladší kluci 4. místo ze čtyř týmů, 

starší holky 3. místo ze šesti týmů 

a mladší holky 2. místo ze dvou 

týmů. 

Jakub Klimeš, Zbyněk Motejzík 

 

 

www.smisek.cz  

http://www.smisek.cz/


 19 

Tip na film 
V tomto zpravodaji bych vám chtěl 

nabídnout podle mého názoru 

opravdu dobrý film. Tento film 

se jmenuje Fury.  

V českém názvu je to 

ovšem „Železná srdce.“ 

O tomto filmu jsem se 

dozvěděl prostřednictvím 

hry World of tanks, kterou 

jsem hrál. I když tento film 

přišel do kin v roce 2014, tak už 

se dá stáhnout. Nechci z vás tady sice 

dělat ,,piráty“, ale tento film za to podle mě stojí.  

Film se odehrává na začátku roku 1945, a tudíž vás 

přenese do již končící druhé světové války. Jelikož mě druhá 

světová válka baví, tak pro mě nebyl problém se do filmu jednoduše 

zakoukat. Ale film ocení i člověk, který o válce skoro nic neví. Ve filmu si budete připadat 

jako šestý člen posádky tanku Shermen Fury. Film ovšem rozhodně nedoporučuji malým 

dětem, nebo lidem, kteří nemají rádi násilí a krev, protože ve filmu je násilí i krve opravdu 

hojně. Ale i to, že jednu z hlavních rolí si zahrál slavný Brad Pitt, nebo Shiya LaBeouf, 

známý ze série Transformers, vypovídá o dobrém filmu. 

A teď tedy obsah.  

Už začátek filmu je docela drastický. Jediný tank, který přežije bitvu, se vrátí do 

svého tábora. Zabitý člen posádky je nahrazen novým - mladým, který ovšem do války 

vůbec nechce, chce být písařem. Jeho první chvíle v tanku jsou hodně krušné, protože je 

donucen zabíjet proti své vůli. Nakonec ovšem vše přetrpí a tím se z něj stane tankista. 

Ztráty na straně spojenců jsou ovšem veliké a o tanky je velká nouze. Po dobití města jsou 

hrdinové posláni do další mise. Na křižovatce ovšem najedou na minu a jejich pás se tím 

zničí. Tak stojí našich pět hrdinů s jedním tankem proti třem stovkám vojáků SS. 

 Čekají vás více než dvě hodiny akce, napětí a na konci stovky mrtvých, litry krve a 

tisíce vystřílených nábojů. 

Vojtěch Štěpánek 
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Hudební tipy 
Arakain 

Je to česká thrash, heavy,…metalová kapela, 

založená v roce 1982. Frontmanem byl do roku 

2002 zpěvák Aleš Brichta. Po jeho odchodu ho 

nahradil Petr Kolář a od roku 2005 Jan Toužimský. 

Zpívala s nimi také Lucie Bílá. 

Písničky: 

Thrash the trash (1989) 

Dotyky (1992, Lucie Bílá) 

Salto Mortale (1993) 

Apage Satanas (1998) 

Adrenalin (2014) 

Iron Maiden 

Je to anglická heavymetalová skupina založená v 

roce 1975 baskytaristou Stevem Harrisem. 

Kapela se stala legendární nejen díky své hudbě, 

ale také díky svému maskotovi Eddiemu. K roku 

2010 prodali přes 95 milionů alb a dostali jednu 

cenu Grammy. 

Písničky: 

Run to the hills (1982) 

Wasted Years (1986) 

Fear of the dark (1992)  

 

Nightwish 

Nightwish je finská metalová kapela, 

založená v roce 1996. Klavírista Tuomas 

Holopainen, operní zpěvačka Tarja 

Turunen a kytarista Emppu Vuorinen 

společně nahráli demo, které pojmenovali 

„Nightwish“, po kterém i pojmenovali 

kapelu. Žánry: Symphonic  metal, Melodic 

Heavy metal. 

Písničky: 

Wish I had an angel (2004), Nemo (2004), 

Storytime (2011, druhá zpěvačka)                                                           

  
Tereza Márová 
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Perličky 
Nevolnictví je povinná docházka do škol od dob Marie Terezie.  

Kde byl upálen Jan Hus? 

…v Praze… No, já teda jako nevim přesně, kde byl upálenej, ale vim, že měl čepici… 

Jmenujte 4 domácí zvířata:    … 2 psi a 2 kočky.  

 

Vtipy 
Mistr říká pomocníkovi: 

„Fero, chyť ten kabel." 

Fero chytí kabel a mistr se ptá:  

„Koplo tě to?" 

„Ne." 

„Tak na ten druhej nesahej, je v něm 3 000 voltů." 

 

Pepíček:  

„Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" 

„Jo, a jak?" 

„Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." 

„Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!" 

 

Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: 

„Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?" 

„Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala." 

 

Jde takhle parkem výrostek a najednou zahlédne nějakou babičku, jak sedí na větvi 

stromu - nedá mu to a drze ji osloví: 

„Tak co, babi, Red Bull, Red Bull?" 

A babička na to: „Ale kdepak chlapče, Pitbull, Pittbull." 

 

Potkají se dva policajti a jeden říká: 

„Tak jsem slyšel, že letošní Silvestr bude v pátek." 

Druhý se lekne:  

„Jen aby to nebylo třináctého!" 
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Zaběhlý kruh, snění o budoucnosti a v neposlední řadě 

motivace 
Především mi pro začátek dovolte krátkou (ne zas tak krátkou) citaci, která byla 

mým největším podnětem pro tento článek a která je mi svou myšlenkou nesmírně blízká: 

„V průběhu skoro celé historie lidstva byla průměrná délka života ani ne třicet let. Takže 

člověk mohl počítat tak s deseti lety opravdové dospělosti, ne? Nikdo si neplánoval 

důchod. Nikdo si neplánoval kariéru. Nikdo si neplánoval děti. Nikdo prostě neplánoval. 

Nebyl čas na plánování. Nebyl čas na budoucnost.  Ale pak se život začal prodlužovat a lidé 

začali mít víc a víc budoucnosti, a tak o ní víc přemýšleli. A teď už se z života stala 

budoucnost. Každý okamžik žijeme pro budoucnost - jdeme na střední, abychom se 

dostali na vysokou, abychom dostali dobrou práci, abychom si mohli koupit pěkný dům, 

abychom si mohli dovolit poslat děti na vysokou, aby dostali dobrou práci…“ (z knihy J. 

Greena Paper Towns, ze které se, pro můj smutek, po jejím přeložení do češtiny stalo 

neskutečné klišé s nepochopenou myšlenkou).  

Tím bych chtěla začít, vlastně tím, jak moc dnes lidi žijí budoucností. A ani ne tak 

budoucností jako pro představu o ní. Sníme si budoucnost až moc (určitě není špatné mít 

sny, představy), občas nás naše vlastní vize nepustí ven z hlavy, ani na procházku, jestli 

mi rozumíte. Býváme zaslepeni a taky se snažíme zavděčit, nejčastěji rodičům. Sama se 

(ne teď) budu muset potýkat s usměrněním svého života a mám pocit, že dneska už se 

chodí na střední jen pro maturitu, abychom právě naplnili ten cíl. Mnohdy to ani není náš 

vlastní cíl, jakožto spíš cíl našich rodičů (není můj případ). A není to právě o tom, že už je 

to tak prostě dané? Celé desítky let chodili všichni na střední (sem si můžete dosadit 

v podstatě, co chcete), tak já musím taky, protože takhle je má budoucnost stanovena, tak 

už ji někdo předurčil, dělali to tak všichni, musí to být správně. Vždyť právě to je ten ideál, 

dostudovat, sehnat práci kvůli zajištění rodiny a mít děti, mám ten pocit, že už mnohdy 

nedokážeme žít tak, jak chceme, možná díky té představě kolika? – šedesáti, sedmdesáti 

let, to je tak průměrný věk dneška?! Máme fůru času a nevíme, co s ní. Nejvíc hloupé mi 

přijdou řeči o tom: „Jestli vy mladý se vůbec dočkáte důchodu.“ No a co? Tak prostě 

nedočkáme, budeme pracovat až do konce, sice nabouráme nastavený koloběh, jenže 

většině to vadí právě kvůli té změně, narušení toho opakování. 

  Já ve svém životě nechci mít žádný předtištěný vzor, aniž bych se ho snažila urazit, 

a může to tak nakonec být, najdu si práci, založím rodinu …, ale jednoduše nechci žít s tím, 

že to tak být musí. A pokud to tak nebude, nevyvstanou ani žádné výčitky, protože jsem 

nikdy neměla budoucnost rozplánovanou. Když nyní často přicházím do styku s otázkami, 

kam se chystám po základní škole, říkám nejčastěji to prosté „nevím“. A prozatím to tak 

doopravdy myslím. Věřím v pochopení mé myšlenky, i přestože jsem ji nepodala příliš 

souvisle. 

Kdybych se měla zamyslet nad tím, co mne jako dospívající dívku motivuje, asi bych 

řekla, že jsou to „svítící lidé“. Ti, co něco dokázali, měli/mají z toho radost a dělají to 

upřímně a s láskou. Mám na mysli lidi, kteří jsou spokojeni v tom, co dělají. To jsem teď i 

já, mohla bych prohlásit: „Jsem motivována sama sebou.“ Jenže to by vyznělo hrozně 

egoisticky (už se stalo, Majdo). Jsem také motivována tím, co dělám, protože to má smysl. 
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Fotím, předávám lidem trochu pozitivity a to je pro mě ta největší motivace. Motivace 

…náctiletých dětí dnes bude hlavně v těch lepších zítřcích (alespoň myslím), což já 

neshledávám úplně nejvhodnější. Koneckonců, nechci někomu něco brát, pokud to jen 

trochu funguje, i ta nejhloupější motivace může mít smysl, pokud zabírá tak, jak má.  

Na závěr bych vám jen chtěla povědět, abyste se více dívali na to, co se kolem vás 

děje (a vážili si toho), a méně na to, co bude. Protože ty nejhezčí okamžiky vznikají 

většinou samovolně (tedy, u mě to tak funguje). 

Magdalena Kulasová 

  

Vymyslela jsem si zamyšlení nad motivací a teď tak trochu postrádám motivaci něco 

o ní napsat. Jednak už toho bylo v předchozím příspěvku hodně (a podstatného) řečeno, 

jednak nejlepší motivací pro novináře je uzávěrka a tu já můžu jako šéfredaktor školního 

plátku tak trochu usměrnit...  

Ale vážně. Vlastně mě inspiroval článek na téma „jak dotáhnout svůj plán ke 

zdárnému konci“, který jsem si nedávno někde přečetla. Nechci tady vůbec polemizovat 

s předešlou úvahou o tom, že bychom si měli více užívat přítomnosti, a ne se zaměřovat jen 

na budoucnost. Jenže i když se zaměříme na přítomnost, měli bychom si uvědomit, jak často 

nevidíme, že náš „normální život“ je vlastně dobrý. Problém je možná v tom, že se neustále 

poměřujeme s okolím, případně s reklamou na „úžasný život“. Ale to, co očekává naše okolí, 

nemusí zrovna náš život naplňovat štěstím.  

Podívejme se třeba na dilema každé současné dospělé ženy: rodina versus kariéra. 

Někdo se rozhodne jít si tvrdě za svým pracovním cílem, někdo naopak raději věnuje svůj 

život dětem a rodině. Většina z nás se nejspíš nachází někde na půl cesty, snaží se mít tak 

trochu obojí. Důležité je prý pochopit, že člověk, který dosáhl nějaké úžasné mety, neměl 

„jenom štěstí“, ale musel vynaložit spoustu dřiny a odříkání. A pak si nejspíš musíme 

odpovědět poctivě na otázku: Stojí nám ta dřina skutečně za to? Chceme to opravdu tak moc? 

Pokud ano, tak si za svým cílem jdeme. Pokud ne, budeme raději tak trochu „prokrastinovat“ 

nebo se možná vymlouvat na jiné povinnosti. (I když na obhajobu zaměstnaných matek 

s dětmi musím v zájmu spravedlnosti konstatovat, že těch „jiných povinností“ je někdy 

opravdu víc než dost.) 

Možná směřuji trochu oklikou, ale ke stejnému cíli jako autorka předešlého textu: 

snad každý se cítí být motivován smysluplností své činnosti a existence. Víc než dobře si to 

uvědomuji za posledních pár let strávených ve škole. Pokud máte pocit, že vás třída vnímá a 

něco si z vaší snahy bere, dává to zpětně smysl i vaší práci a vám jako vyučujícímu. Pokud se 

ale setkáváte s nezájmem a nepochopením, je zatěžko představit si, že takovou činností 

strávíte zbytek života.  

Kdybych se měla odvolávat na dnes moderní „kouče“, ti vás asi budou motivovat tak, 

že můžete mít všechno, co skutečně chcete. Přetrvává ale také moudro našich babiček, že 

člověk NEMŮŽE mít všechno. Pak by ovšem bylo hezké mít více životů a v jednom si zkusit to 

a ve druhém zas tohle. Pro mě osobně by v každém z těch životů byli nejdůležitější lidé. Lidé, 

se kterými se setkávám, kterými se obklopím a se kterými sdílím svůj život. A jak to máte vy? 

Jana Kubátová 

 (prokrastinace = chronická tendence odkládat plnění úkolů na pozdější dobu) 
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Tip na knihu 

Nedávno jsem dočetl sérii tří knížek, které napsal spisovatel jménem Michael 

Austin Stackpole. Na zadní straně desek se píše, že je to „Epická fantasy plná magie a 

dobrodružství“. A taky že ano. Děj se odehrává přibližně 700 let po Čase Černého ledu, což 

bylo krušné období, kdy padal černý sníh, který zabíjel. Tato katastrofa byla vyvolána 

střetem císařských vojáků s turasyndskými hordami, které napadaly císařství. Císařovna 

rozdělila císařství před svým odchodem na devět knížectví. Tento střet uvolnil obrovské 

množství divoké magie. To se po čase uklidnilo. Teď, po sedmi stech letech, se objevuje 

nový nepřítel. Budoucnost devíti knížectví je na vážkách. Kdo zaútočil a o co usiluje? To si 

už přečtěte sami…. 

Všechny tři knihy jsou k zapůjčení v Městské knihovně v Písku. 

P. Štěpánek 
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