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Kdybyste se mohla 

vrátit zpět, dala 

byste se opět na pe-

dagogiku nebo bys-

te zvolila jiné povo-

lání? 

„Vzhledem k tomu, že 

nejsem profesí vystu-

dovaný pedagog, tak 

kdybych se mohla vrá-

tit zpátky, tuhle profe-

si bych určitě opustila. 

Já už jsem několikrát 

měla takové únikové 

tendence. Svůj profes-

ní život jsem si původ-

ně představovala ně-

kde v laboratoři, urči-

tě teda ne každoden-

ním stresem s kupou 

lidí, hlučných lidí. 

Dnes bych asi šla na 

veterinu. Ale musím 

říct, že v 15 letech 

jsem absolutně nevě-

děla, co chci dělat. 

Gymnázium bylo tako-

vý odrazový můstek. 

Takže bych určitě ne-

byla pedagog.“ 

 Bavila vás základ-

ka? 

„Těžko říct, jestli mě 

bavila nebo nebavila. 

Asi úplně nedokážu 

odpovědět na tuto 

otázku. Pár předmětů 

mě nebavilo, jako na-

příklad hudební vý-

chova, protože jsem 

neuměla zpívat a vě-

děla jsem to. Bavila 

mě třeba výtvarka, ale 

nebavilo mě pořád dě-

lat plakáty typu: „Ať 

žije VŘSR! Ať žije prv-

ní máj…“ protože jsme 

pořád museli psát pís-

menka. Ale měla jsem 

ráda matematiku.“ 

Vzpomínáte na uči-

tele ze základky? 

„Já můžu říct, že vzpo-

mínám téměř na 

všechny kantory, ne-

jen ze základní školy, 

v dobrém. Měla jsem 

velice přísného fyziká-

ře, tedy spíše působil 

přísným dojmem, a to-

ho jsem se bála, ale s 

odstupem času musím 

říct, že to byl vynikají-

cí člověk jak po strán-

ce lidské, tak i jako 

kantor. Nenašla bych 

jednoho člověka, který 

by mi nějak ublížil, 

nebo bych s ním měla 

nějaký konflikt. Takže 

ano, vzpomínám a v 

současné době obdivu-

ji, že to s námi vydrže-

li.“ 

Jaký je Váš názor 

na české školství?   

„Osobně si myslím, že 

české školství je dobré 

a vzhledem ke svému 

věku strávenému ve 

školství si myslím, že 

spoustu dobrého co ta-

dy bylo, se zrušilo a po 

několika letech bylo 

složitě objevováno, viz. 

státní maturity a po-

dobně. A také  nároky, 

které byly kladeny na 

studenty třeba před 

15 lety, byly o hodně 

vyšší, zatímco dnes 

jsou nároky podle mě 

už mnohem menší a 

díky internetu, kdy si 

žáci myslí, že si to vše 

mohou vygooglit, což 

určitě také není  
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vždy pravdou, se úro-

veň studentů snižuje. 

Ale je to individuální.“ 

Jaký máte názor na 

dnešní uspěchanou 

dobu? 

„Já si myslím, že si to-

hle nesmí člověk při-

pouštět, takže zaleží 

hlavně na mě, jestli se 

tomu podřídím. Každý 

z nás se může vyvaro-

vat stresu a protože 

největší zdroj stresu 

jsou lidé kolem nás, 

tak je potřeba si držet 

určitý odstup a dbát si 

na to, že se nenechám 

těmi lidmi natolik 

ovlivnit, aby mě do 

stresu dostali. Ale 

každopádně se svět 

zrychlil.“ 

Víme, že jste byla 

minulý rok na Is-

landu, plánujete ně-

jaké další cesty? 

„Jelikož už jsou mé 

děti samostatné, mají 

své rodiny, já můžu 

říct, že mám čas na se-

be a jsem člověk dost 

pohyblivý, takže letos 

jsem třeba byla na za-

karpatské Ukrajině, 

což byl úžasný záži-

tek. Doporučuji na-

vštívit hory zakarpat-

ské Ukrajiny, protože 

zjistíte, jak se máme 

dobře, jak je tady nád-

herně, co vše máme k 

dispozici a stěžujeme 

si. Ráda bych se vráti-

la do Skotska, protože 

ta země mě uchvátila. 

Ráda bych za polární 

kruh, pokud by to bylo 

možné. Je spousta 

nádherných míst. V 

současné době pře-

mýšlím o tom, že by 

jsme se společně s ka-

marádkou vydaly za 

Blankou Janko.“ 

Co za literaturu čte-

te? 

„V současné době 

mám v oblibě opět kri-

minálky a detektivky 

a konkrétně momen-

tálně čtu detektivky 

severské. Řekla bych, 

že mají takové poměr-

ně drastičtější záplet-

ky, ale já je čtu hlavně 

kvůli krásnému popi-

su krajin. A také mám 

ráda science-fiction. 

Ale záleží na náladě.“ 

Co byste vzkázala 

našim čtenářům? 

„Přála bych jim, aby si 

každý z nich našel 

svůj vlastní způsob 

učení, který mu bude 

vyhovovat. Aby nečetli 

jenom časopisy, ale i 

knihy, protože tím se 

naučí strašnou spous-

tu věcí. A pokud bu-

dou mít v životě mož-

nost, tak aby cestova-

li.“ 
Kryštof 
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Tentokrát jsme 

zavítali do 2.A a 

dětí jsme se ze-

ptali tematicky k 

ročnímu období, 

a to, proč si mys-

lí, že opadává lis-

tí. 

Aška měla na toto 

téma nejvíce tipů. 

Její první nápad 

byl, že listy sfoukne 

vítr, další tip byl, že 

by bez opadání listů 

strom zmrzl a po-

slední názor byl, že 

by jinak listům 

umrzly stopky. 

Lukáš si myslel, že 

strom v zimě spí a 

ještě ho později na-

padlo, že kvůli to-

mu, aby na jaře 

mohly vyrůst nové 

listy. 

Tereza odpověděla, 

že ze spadaných lis-

tů vyrostou nové 

stromy. 

Podle Matouška 

strom nemá sílu a 

podle Mariany 

prostě zmrzne. 

Poslední tip byl od 

Robina, který řekl, 

že listy se neudrží. 

Filip, Adam 
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V úterý, dne 4. pro-

since 2018, se žáci 

osmých tříd společně 

se svými třídními uči-

teli vydali na exkurzi 

do Prahy. Cíle měli 

jasné a to rovnou dva. 

Dopoledne návštěva 

projektu ,,Revolution 

Train” tzv. Protidro-

gový Vlak a odpoled-

ne Mistrovství Světa 

v O2 Aréně ve Florba-

le. Na dopolední pro-

gram úspěšně dorazi-

li. Prohlídka protidro-

gového vlaku spočíva-

la v tom, že pro žáky, 

kteří byli ještě rozdě-

leni na tři menší sku-

pinky, aby odpovídali 

kapacitě vagonů, byl 

připraven jeden do-

provodný film roz-

kouskovaný na více 

častí, aby se do toho 

mohly zakomponovat 

i názorné simulace 

některých situací z 

filmu. Vždy po shléd-

nutí jedné z částí fil-

mu jsme se přemístili 

do dalšího vagonu, 

kde byli již zmíněné 

simulace například 

autonehody, baru či 

drogového doupěte 

(=obydlí většiny zá-

vislých). Tímto způso-

bem jsme prošli ce-

lým filmem a dostali 

se až do posledního z 

vagonů. Během celé 

prohlídky jsme také 

vyplňovali dotazníky 

o obecných znalostech 

mladistvých ohledně 

návykových látek. 

Celý vlak byl pojat 

velmi interaktivně a 

tak, aby i náročného 

diváka dokázal vtáh-

nout do děje. Případ-

ným zájemcům o 

účast v tomto projek-

tu mohu jedině dopo-

ručit. Poté nás čekala 

krátká pauza na oběd 

a městskou hromad-

nou dopravou jsme se 

úspěšně přesunuli až 

k samotné O2 Aréně. 

U vchodu nám pro-

hlídli zavazadla a bez 

větších obtíží nás 

pustili dovnitř. Ve 

Florbale proti sobě 

hrál Singapur se Slo-

venskem. Přišli jsme 

až v půlce první třeti-

ny, ale to na zážitku 

vůbec neubralo. At-

mosféra v hale byla 

příjemná se zdravou 

soutěživostí ve vzdu-

chu. Na tribunách 

převažovali hlavně 

Češi a Slováci, ale ze 

Singapuru své hráče 

přijelo podpořit také 

pár zástupců. Zápas 

byl komentován ve 

dvou jazycích a to v 

Češtině a Angličtině. 

Celý zápas vyhrálo 

Slovensko s koncový-

mi body 18:2. Po 

skončení jsme se bez 

obtíží dostali k auto-

busu a následně až 

domů do Pelhřimova. 

Celou exkurzi hodnotí 

jistě všichni žáci 

kladně.  

-BrEla- 
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S touto rubrikou 

jste se už pravdě-

podobně seznámi-

li, neboť jste to 

byli vy, kdo otáz-

ky navrhl a při-

pravil tak našim 

učitelům pár oříš-

ků na rozlousk-

nutí. Všechny 

otázky byly velice 

zajímavé a ojedi-

nělé. Vybrali jsme 

nejlepší z nich a 

ty teď tady máme 

pro vás nachystá-

ny a zodpověze-

ny. 

 

Jan Jůzl: 

Jaká byla vaše 

nejtrapnější situ-

ace, která se vám 

při hodině přiho-

dila? 

Nevšiml jsem si, že 

jsou ve třídě rodiče 

a celou třídu jsem 

na tři doby zpuco-

val. 

 

Lukáš Vlach: 

Měl jste nějaký 

zlozvyk? 

Zlozvyk jsem určitě 

měl. Kousal jsem si 

často rty. 

 

Martina Kohouto-

vá: 

Co bylo dříve, sle-

pice nebo vejce? 

To je těžké, abych 

pravdu řekla asi ne-

vím. Spíše by mě 

zajímalo, kdo tuhle 

otázku kdy vymys-

lel, protože ji často 

slýchávám. 

 

Naplňuje vás va-

še práce ? 

Až po okraj. 

Marie Žáková: 

Co si přejete k 

Vánocům? 

Pohodu a klid. 
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Jana Nováková 

Koubková: 

Jezdíte do školy 

autem nebo me-

trem? 

Samozřejmě jezdím 

autem, ale ráda 

bych metrem. 

Lenka Rejzková: 

Nemáte někdy 

chuť nějakého žá-

ka zabít ?  

My nesmíme ani 

naznačovat 

(následoval spěšný 

odchod). 

 

Blanka Medová: 

Kolik máte šne-

ků? 

Už žádné. Nejvíce 

jsem jich najednou 

měla 120. 

 

Kolik máte di-

optrií ? 

1 a 1,5. 

 

Chutná vám ve 

školní jídelně Tří-

da legií ? 

Ano, moc. Často to 

bývá nejkrásnější 

okamžik mého dne. 

Dagmar Hlaváčko-

vá: 

Co děláte ve svém 

volném čase? 

Když je hezky pra-

cuji na zahradě, jez-

dím na kole, chodím 

na procházky, jez-

dím na kolečkových 

bruslích, dělám ge-

ocashing, ráda cho-

dím plavat (venku 

tedy). Pokud je ška-

redě nebo zima, rá-

da bruslím, lyžuji 

nebo běžkuji, záleží 

na sněhu. Ráda si 

čtu a pravidelně 

stavíme s dětmi 

sněhuláka. Také 

pletu košíky, a v po-

slední době se sa-

mozřejmě převážně 

věnuji vnoučatům. 

Řekla bych, že fy-

zická únava je mojí 

formou odpočinku. 

Sport je pro mě úni-

kem před stresem z 

práce. 

Jiří Kučera: 

K čemu nám je 

přírodopis a fyzi-

ka? 

To je přece jasné. 

Popisuje přírodu a 

co se v ní děje. Víš, 

kde žiješ. Zajímavé, 

že vám to nevadí. 

To je gravitace. Ob-

čas byste potřebo-

vali vystřelit do 

vesmíru, abyste to 

pochopili. 

 

Děkujeme všem uči-

telům za jejich od-

povědi. 
Kryštof 



Tetování 

(lidově tzv. kérka) 

V dnešním díle bych se 

ráda věnovala gigantic-

kému trendu dnešní do-

by- Tetování. 

Obecně existují tři druhy 

tetování: Mehndi, nebo-li 

tetování hennou, stálé 

tetování a permanentní  

make-up. 

Mehndi (henna)-  apli-

kuje se pouhou rukou 

pomocí tetovací pasty s 

hlavní složkou prášku z 

rostliny henna. Tetování 

je pouze povrchové a vy-

drží vám pár dní, nanej-

výš týdnů. Tento typ 

kérky je zcela bezbolest-

ný, ale to se může jedno-

duše zvrátit.  V posled-

ních dobách na tato teto-

vání vznikají příšerné 

alergické reakce, které 

často končí trvalými ná-

sledky. Proto ještě než se 

necháte hennou tetovat, 

je dobré si na látku z té-

to rostliny nechat udělat 

alergologické testy, 

abyste si radost z nového 

tetování užili jinde než 

na pohotovosti. 

 

Permanentní make-

up- je tetování, které 

vám zvýrazní rty, oční 

víčka nebo obočí. Je to 

stejné jako když si obočí 

malujete tužkou k tomu 

určenou, akorát toto 

vám vydrží déle. Bolest 

je stejná jako při nor-

málním tetování, ale to-

hle drží 3-5 let. Nositelé 

tohoto tetování tedy ne-

musí svůj obličej každý 

den upravovat kosmetic-

kými přípravky, zato se 

musí o své tetování peč-

livě starat a nepřekrývat 

ho klasickým make-

upem. 

Tetování stálé- tedy 

nejběžnější druh tetová-

ní. Právě proto, že jde o 

tetování na pořád, je 

nutné si dobře promyslet 

jaké, a zda takové teto-

vání vůbec chcete. Lidé 

se před tím, než se ne-

chají tetovat,  nejvíce 

ptají na jednu a tu sa-

mou otázku. Jak moc to 

bolí? Na tu ale nejde 

přesně odpovědět. Bolest 

při tetování je velice in-

dividuální a také záleží 

na místech kam si kérku 

děláte. Nejvíce bolestivá 

místa jsou spodní část 

zad, krk a prsty.  

Trendy tetování v ro-

ce 2018 : Vykašlete se 

na potetované rukávy, 

nohavice, velkou hlavu 

tygra přes celé záda ne-

bo růži přes celé boky. 

Mini tetování, to teď fr-

čí! Jemné a stylové, ta-

kové umělecké dílo, že? 

Nějaký symbol či text. 

Něco, co je pro vás důle-

žité, něco, nad čím se 

pousmějete, kdykoliv si 

vzpomenete na jeho vý-

znam. To je důvod, proč 

vynalezli trvalé tetování. 

Musíte na něj být pyšní 

a to nejen první měsíc po 

jeho zrealizování.  

 

 

 

 

A malá rada na zá-

věr: Pokud si nejste jistí, 

že kérku chcete, vezměte 

si radši více času na roz-

myšlení, než pak do kon-

ce života litovat.   

 

Trendy 
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1.obojek- poraďte 

se s prodavači ve 

zverimexu, jak vel-

ký obojek je vhodný 

pro 

ště-

ně 

obojek proti pa-

razitům- podle 

hmotnosti psa 

2.vodítko-u štěně-

te by vodítko nemě-

lo být dlouhé a těž-

ké, pro drobnější ra-

sy je vhodné flexi 

3.misky-měly by 

být velké podle veli-

kosti štěněte 

-jednu na vodu,  

jednu na granule 

4.granule-je spous-

ta značek (Brit, Fit-

min, Sam's Field ) 

-vybíráme podle ve-

likosti, plemene, 

hmotnosti, věku- 

nutno poradit se s 

odborníky 

5.hygiena psa 

a) kartáč na srst 

b) šampon- psi by se 

šamponem měli 

mýt co nejméně 

c) kleštičky na 

drápky 

6. náhubek-podle 

plemena 

7. bouda-měla by 

být opět velká podle 

rasy, velikosti psa 

8.pelíšek 

9. hygiena u fen-v 

době, kdy fenka há-

rá, je nutné jí dát 

"plenu" 

Sára 

Psi-základní potřeby pro štěně 
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Budeme potřebo-

vat:  

125 g rozehřátého 

másla 

100 g cukru krupice 

2 ks vejce 

250 g hladké mouky 

1 lžička prášku do 

pečiva 

5 lžic mléka 

1 ks (nasekané) čo-

kolády 

1 lžička skořice 

 

Postup: Troubu 

předehřejeme na 

180 °C. Změklé 

máslo spolu s cuk-

rem a vejci ušlehej-

te, aby se cukr roz-

pustil. Přidejte 

mouku a skořici s 

práškem do pečiva 

a promíchejte. Na-

konec přidejte mlé-

ko, čokoládu nakrá-

jenou na malé kous-

ky a to celé ještě 

důkladně promí-

chejte. Těsto má 

tužší konzistenci. 

Plech určený na 

muffiny proložte 

formičkami nebo 

standartně vymažte 

a pomocí lžic těsto 

vložte do košíčků. 

Dejte vše péct. Ne-

víte, kdy už to bude 

hotové? Píchněte 

špejlí do muffinu. 

Pokud ji vytáhnete 

bez kousku nalepe-

ného těsta, můžete 

je vyndat. 

Těsto vystačí na 

12 muffinů. 

 

Kiki 
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Epilepsie 

Epilepsie může být 

buď vrozená nebo 

úrazová vada. Vět-

šinou se na ni berou 

prášky. Může ale 

nastat, že člověk 

upadne do takzva-

ného epileptického 

záchvatu. Poznáme 

tohoto člověka pod-

le toho, že leží na 

zemi a klepe se. Po-

kud se kousne do 

jazyka, může mu z 

pusy téct krev. Sa-

mozřejmě ihned vo-

láme záchranku. Je 

lepší se k tomuto 

člověku vůbec ne-

přibližovat, protože  

má tak dvakrát vět-

ší sílu a mohl by 

vám ublížit. Pokud 

upadne někde u 

skříně, musíme ji 

něčím obložit, např. 

peřinou, dekou, pol-

štářem. Pokud by 

se stalo, že by mu 

zapadl jazyk a zá-

chranka by nejela, 

budete mu ho 

muset vyndat. Je 

lepší, když vás na 

to bude víc. První 

ho drží a druhý mu 

vyndá jazyk. Ale po-

čítejte s tím, že bu-

dete pokousaní. 

!Toto dělejte pou-

ze v tom nejhor-

ším případě. Ji-

nak čekejte na sa-

nitku a ta mu ten 

jazyk vyndá! 

 

 

-Nath- 



Soutěž školních časopisů 
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Dne 9.11. jsme se 

vydali na celorepub-

likovou soutěž, tedy 

Soutěž školních ča-

sopisů. Akce se ko-

nala na brněnské 

fakultě sociálních 

studií, čili naším 

prvním bodem bylo, 

dostat se na místo. 

A jak jinak nežli 

autobusem. Dohle-

dali jsme si tedy 

spoje a ráno jsme 

měli sraz už v 6:05 

na autobusovém ná-

draží v Pelhřimově, 

odkud jsme se do-

stali na nádraží jih-

lavské, kde jsme 

přestoupili a poté 

už naše cesta vedla 

plynule až do Brna.  

Na místě jsme při 

příchodu obdrželi 

instrukce a harmo-

nogram celého dne. 

Taky jsme dostali 

bagety, jako tako-

vou pozornost.  

   Cestou do sálu, 

kde byly vystaveny 

všechny časopisy 

z různých koutů na-

ší republiky, jsme si 

vzali kafe, které by-

lo v ten moment ve-

lice na místě.  Jeli-

kož jsme měli malé 

zpoždění, tak jsme 

prvotně výstavu 

pouze rychle pro-

běhli, ale už v ten 

moment nás tam 

pár časopisů zauja-

lo. Workshop, na 

který jsme se chys-

tali, už začal a tak 

jsme opět proběhli o 

patro ní-

že a 

úspěšně 

našli 

z mnoha 

worksho-

pů zrov-

na ten 

náš. Jed-

nalo se o představo-

vání vlastního časo-

pisu ostatním sku-

pinám v omezeném 

časovém limitu za 

pomocí plakátu, 

který jsme si tam 

všichni navrhli a 

nakreslili. Bylo 

vskutku zajímavé 

vidět práce ostat-

ních a rozhodně nás 

to inspirovalo 

k expanzi právě na-

šeho časopisu.  

     Dále jsme měli 

chvíli čas před vy-

hlášením, který 

jsme samozřejmě 

využili na svačinu. 



Soutěž školních časopisů 
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Hned po svačině 

jsme se opět vydali 

do vrchního patra, 

kde se nacházela již 

zmiňovaná výstava 

a ještě jednou, na-

posled, před vyhlá-

šením výherců, 

jsme si všechny ča-

sopisy prohlédli a 

přispěli i svými hla-

sy pro podle nás 

nejlepší časopisy.  

   Samotné vyhláše-

ní bylo rychlé, 

z důvodů nabitého 

programu. Dále se 

téměř většina ode-

brala na celý den 

očekávanou před-

nášku s Karlem Ko-

vářem, také zná-

mým jako „Kovy“. 

My jsme se však vy-

dali proti proudu a 

šli jsme na další 

z workshopů, který 

nám přinesl spous-

tu nových poznatků 

a objevů, které nás 

velice zaujaly. Tím-

to byl náš program 

u konce, avšak au-

tobus nám jel až za 

dlouhou dobu, a tak 

jsme se vydali do 

ulic Brna.  Chvíli 

jsme se jen tak pro-

cházeli a nakonec 

jsme se ukotvili ve 

velkém knihkupec-

tví, kde jsme strávi-

li poměrně dlouhou 

dobu, avšak pro 

nás, jakožto kniho-

moly, to nebylo nic 

neobvyklého. 

Z knihkupectví 

jsme ještě zamířili 

do an-

tikvariátu 

a nakonec 

jsme se 

usadili 

v pěkné 

kavárnič-

ce, kde 

jsme si da-

li kafe a vše 

z našeho programu 

prodiskutovali. 

Rychle se setmělo a 

to pro nás bylo sig-

nálem, že je pomalu 

čas přesunout se na 

nádraží, kde jsme 

počkali na autobus.  

      Bez problémů 

jsme se dostali do-

mů, plní nových po-

znatků a inspirace, 

což vypovídá o zda-

řilosti našeho skvě-

lého výletu, který 

nelze hodnotit ji-

nak, nežli kladně. 

Kryštof 

Kryštof 



Školníkova slova 

Infoželvík Stránka 15 

Máme tu speciální 
rozhovor. Při jeho 
nadcházejícím od-
chodu do důchodu 
jsme pro Vás vy-
zpovídali našeho 
školníka Miroslava 
Nováka. 
 
Jak dlouho vyko-
náváte tuto práci? 
„Už 20 let“ 
 
Proč zavíráte v šat-
ně dveře? 
„Nařízení pana ředi-
tele, kvůli pořádku.“ 
 
Co nejvíce opravu-
jete? 
„Šatní skříňky.“ 
 
Baví vás tato prá-
ce? 
„Ano.“ 
 
Chodil jste v mládí 
na tuto školu? 
„Ne, na II. ZDŠ.“¨ 
Povede se vám 
opravit všechno? 

„Ne“ 
 
Čtete náš časopis? 
„Někdy.“ 
 
Podílíte se na prů-
běhu akademie? 
„Ano, hlavně zvuko-
vě.“ 
 
Čtete knihy? A ja-
ké? 
„Ano, všechno mož-
né.“ 
 
Máte domácího 
mazlíčka? 
„Ne.“ 
 
Kam jezdíte rád na 
dovolenou? 
„Řecko, Kypr a ces-
tuji po ČR.“ 
 
Co vás na této prá-
ci baví? 
„Práce s mladými 
lidmi, jsou nadějí to-
hoto národa.“ 
 
Těšíte se do důcho-

du? 
„Ano.“ 
 
Co děláte rád ve 
volném čase? 
„Modelářství, cesto-
vání a fotografová-
ní.“ 
 
Co chcete vzkázat 
našim čtenářům? 
„Učte se jazyky, ho-
dí se to. A celkově 
se vzdělávejte.“ 
 
My moc děkujeme 
panu školníkovi za 
rozhovor a za celou 
redakci mu přejeme 
příjemně strávené 
poslední dny ve ško-
le a nádherný start 
v nové životní etapě. 
 
Filip a Adam 



Příprava na samotnou akademii ne-

byla zcela jednoduchá. Už jen samot-

né vymyšlení obsahu vystoupení bylo 

mnohdy velikým oříškem. Na druhou 

stranu, někdo měl už dávno vymyšle-

ný scénář. Ani jsme se nenadáli a 

byla tu první zkouška před panem 

ředitelem. Myslím, že v tomto bodě 

příprav bylo ještě spousta práce, než 

bylo vystoupení v podobě -  řekněme 

dokonalé. Práce tedy postupovala 

dále, neboť jí nebylo málo. Při další 

zkoušce před panem ředitelem se 

mnohé zlepšilo a bylo vidět, že všich-

ni opravdu posouvají hranice. Inu, 

chtíč být těmi nejlepšími byl silný. 

rytmický a povzbudivý potlesk na 

sebe dlouho nenechal čekat. Tak tedy 

i druhého večera sklidila akademie 

veliký úspěch. Po víkendové pauze 

přišlo další a finální duo večerů. Už 

při prvním představení z těchto dvou 

bylo vidět veliké zlepšení, a pár mi-

lých doplňujících detailů. Nadcháze-

la derniéra před dvouroční pauzou. 

Při této příležitosti navštívili toho 

večera divadlo i pan místostarosta s 

manželkou a starosta, které jsme pro 

vás vyzpovídali, ale o tom později. 

Očekávané dny přišly a byla tu pre-

miéra naší akademie. Je obecně zná-

mo, že během doby, kdy je představe-

ní prezentováno divákům,  prochází 

procesem zdokonalování. Nebylo to-

mu jinak ani v našem případě. Pre-

miéra byla vlastně takovým prvním 

„testem“, kdy se zjistilo, co klape a co 

ne. Představení sklidilo příznivý po-

tlesk diváků, což byl milý a motivují-

cí začátek. Ačkoliv obecně nejlepší 

publikum se sešlo druhý večer. Jejich    

Bylo vidět, že si to toho večera všich-

ni šli naposledy opravdu užít, a tré-

ma byla tatam. Toho večera jsem se 

v zákulisí objevil i já, čili jsem měl 

možnost vidět poslední přípravy a 

klasický rozruch, který je v zákulisí. 

Vše vyšlo opět perfektně, a nutno 

dodat, že některá čísla byla opravdu 

na vrcholu své dokonalosti. Celou 

derniéru zakončovalo sborové zpívá-

ní hymny, které bylo dokonale na 

místě.     

Nácviky 

Od premiéry k derniéře 

na místě činu a poslední zkouška 

před vypuknutím letošní akademie 

mohla začít. Vzhledem k mé neúčasti 

jsem měl perfektní možnost vidět 

všechna vystoupení, čili jsem získal 

výhodu kritického smýšlení, které 

bylo toho dne docela pozitivní. Ano, 

pár chybiček se vyskytlo, ale to je 

přirozené. Spousta čísel bylo opravdu 

dobrých. Se vším všudy se generálka 

z mého pohledu vydařila a vystoupe-

ní byla hodna představení divákům.  

Uběhlo několik týdnů nacvičování a 

zdokonalování vlastního čísla a při-

šla poslední, generální zkouška ,, při 

níž je vše tak, jako by šlo o samotné 

vystoupení“, čili se vším všudy. 

Všichni mají své kostýmy a rekvizi-

ty, hudba je připravena, a samotné 

číslo by mělo být dotaženo do konce 

včetně detailů. Při této příležitosti 

mají všichni žáci možnost shlédnout 

konečně nejen svá čísla, ale i ta 

ostatních. Všichni jsme se tedy sešli 

Generální zkouška 
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Děkuji patří tedy všem a hlavně uči-

telům, kteří vás to naučili.“ 

Jaké vystoupení vás nejvíce zau-

jalo? 

P. Koch: „Mě zaujala povedená-

nepovedená pohádka o Šípkové Rů-

žence. Byly tam moc pěkné glosy, u 

kterých jsem se upřímně zasmál.“ 

Pí. Kochová: „Já jsem ke konci byla 

spíše dojatá školní hymnou. Vůbec 

jsem netušila, že něco takového exis-

tuje a moc se mi líbila.“ 

P. Med: „Těžko vyzdvihnout jedno 

představení, které by bylo nejlepší, 

všechny byly opravdu hezké, ať už ty 

z prvního stupně 

nebo druhého, vše 

bylo hezké.“ 

Co byste našim 

čtenářům vzkáza-

li? 

P. Koch: „Já jsem si 

vždy říkal, odkud se 

vzala ta želva. Když 

jsem chodil okolo 

vaší školy, vždy jsem 

hledal smysl, proč 

tam vlastně je. Já ji 

měl vždy spojenou s takovým tím 

líným pohybem a s uspávací techni-

kou. Ačkoliv tady mně to připadá, že 

je to úplně naopak, že je to vše vese-

lé, dynamické a v pohybu a tak bych 

vzkázal, ať vám ten elán vydrží, aby 

jste i v dalších letech měli sílu nadá-

le dělat takto veselé a zábavné aka-

demie.“ 

P. Med: „Určitě v tom pokračujte. 

Aspoň je vidět, že škola také není jen 

učení, ale je to i o mimoškolních akti-

vitách. Je fajn, že to sdružuje kolek-

tivy.“ 

 

Derniéry se také zúčastnili mís-

tostarosta Ing. Josef Koch s man-

želkou a starosta pan Ladislav 

Med. Při této příležitosti jsme 

pro vás připravili exkluzivní roz-

hovor, ve kterém se dozvíte co si 

o naší akademii myslí sama rad-

nice. 

Jak se vám akademie líbila ? 

P. Koch:„Akademie se mi moc líbila, 

byla to nejlepší akademie první zá-

kladní školy v letošním roce, ze 

všech, které jste letos pořádali.(ano, 

výběr byl vskutku veliký)Ba ne, 

já to nechci znevažovat, bylo to moc 

pěkné a příjemně jsme se pobavili a 

dvě hodiny nám utekly v krásném 

prostředí. Zaznělo to tady mnoho-

krát, jen víc podobných akademií“. 

Pí. Kochová: „Také jsem se příjemně 

pobavila. Já jsem si zazpívala, zat-

leskala a málem jsem se tady i roz-

tančila, takže si myslím, že to mluví 

za vše.“  

P. Med: „Mně se asi nejvíce líbilo to 

poslední číslo. Vaše akademie má 

vždy vysokou úroveň. Viděl jsem více 

akademií, chodím na ně každý rok a 

tato letošní byla obzvláště povedená. 

Rozhovor-Ladislav Med, Ing. Josef Koch 
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Děkujeme za rozhovor. Kryštof 
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Besedy o době totality 

Dvakrát jsme měli 

možnost vyslech-

nout si v tělocvičně 

zajímavé a poučné 

přednášky od býva-

lých politických 

vězňů. Poprvé nám 

svůj příběh vyprá-

věl pan Litomyský, 

který byl svědkem 

křivého jednání Stb 

a kromě poutavé 

mluvy jsme také 

měli k dispozici kni-

hy a záznamy, kte-

ré nám společně se 

svou ženou donesli 

a poskytli k přečte-

ní. Šlo o samizdaty, 

tedy ručně psané a 

sešívané knihy, kte-

ré tak 

nabývaly 

na uni-

kátnosti. 

Při dru-

hé bese-

dě nám 

svůj pří-

běh 

představil kněz, 

pan Labuda. Jeho 

vyprávění bylo veli-

ce poutavé a díky 

jeho přiblížení cho-

du vězení dle jeho 

vlastní zkušenosti, 

jsme se dozvěděli 

spoustu poznatků a 

informací. Samotný 

životní příběh byl 

poutavý a s nadhle-

dem vy-

právěný, 

ostatně 

jak sám 

pan La-

buda 

řekl, s 

odstu-

pem času 

se na celou dávnou 

situaci naučil kou-

kat s nadhledem a 

vnímat vše tak, že 

se to prostě mělo 

stát. I při této bese-

dě mezi námi kolo-

valo několik zajíma-

vých předmětů. Za 

obě přednášky jsme 

všichni vděční, ne-

boť nám opět více 

přiblížily pohled na 

tehdejší, ne zrovna 

klidný život. Je dob-

ré věnovat tomuto 

tématu pozornost, 

která jistě přispěje 

k jeho lepšímu  po-

chopení.  

Kryštof 



měli mít ve svých tří-

dách. Dále jsme pře-

mýšleli, co udělat se 

zbylými penězi z aka-

demie. Padl napří-

klad návrh, že by se 

mohly pořídit lavičky 

Ve čtvrtek se na par-

lamentu řešil jako 

vždy sběr. Hlavně ko-

lik jsme jako třídy na-

sbíraly a kolik peněz 

si tím vydělaly. Vý-

sledky sběru byste 

do 1. patra nebo kou-

pit nové pálky do klu-

bu. A nakonec se dis-

kutovalo o časopisu. 

Hlavně o vzhledu a 

článcích. 

Parlament 

Top 5 
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ce hlasů dostalo těchto 5, 

podle vás nejlepších fil-

mů: 

5.Rychle a Zběsile 

-7 hlasů 

4.Simpsonovi 

(film i seriál) 

Dnes jsme si pro vás při-

pravili žebříček nejlepších 

filmů a seriálů. Ale nečer-

pali jsme ze článků, které 

jsou na toto přesně zamě-

řené. Tentokrát jsme  

do toho zapojili vás. Ti-

pů na různé filmy tedy 

bylo mnoho. Avšak nejví-

-8 hlasů 

3.Harry Potter 

-13 hlasů 

2.Pat a Mat 

-15 hlasů 

1.Marvel 

-17 hlasů 

Všechny fotografie z akademie pořídila a vřele poskytla Anna Ondrová 

-Lutr- 

-Nath- 
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