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KoleKtiv jsme  nebyli nejhorší. DoKázali jsme spo-
jit všechny své síly a společně vytvořit náš časo-
pis. v těchto pár listech se nám poDařilo shrnout 
všechny naše zážitKy a aKce posleDního roKu na zá-
KlaDní šKole. taKé jsme se DoKázali shoDnout a na-
cvičit náš slavný harlem shaKe. zaKončili jsme tri-
umfálně naši posleDní šKolní aKaDemii, čímž jsme 
se stali velmi populárními mezi našimi spolužá-
Ky. působili jsme zKrátKa na mnoha šKolních i mi-
mošKolních aKcích ... a teď ručně stručně … tento 
roK byl bohatý na zážitKy, což zjistíte při pročí-
tání našeho veleslavného časopisu.   

barbora mazánKová
lucie zábransKá 

Kristýna Kovářová

Pozn. na Psaní článků se Podíleli kromě deváťáků také někteří 
osmáci.

ÚvoDníK
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rozhovor se starostou města-
chabařovice

Dobrý den pane starosto, 
s Vaším dovolením bychom 
se Vás rádi zeptaly na pár 
otázek. Co plánujete změnit 
v Chabařovicích?

No, v Chabařovicích by toho 
bylo potřeba změnit hodně. A 
ne jenom v Chabařovicích ale 
i v Roudníkách. Ale co je úpl-
ně nejhorší, co je hlavní prio-
rita, je oprava chodníků a vo-
zovek. To je na prvním mís-
tě. A pak bychom měli zre-
konstruovat parky. Další věc, 
kterou řešíme, je roz-
šíření dětských hřišť a 
snažíme se získat pení-
ze na sportovní hřiště u 
školy.

Jaký jste měl ve škole 
prospěch?

Do 5. třídy jsem měl 
samé jedničky a ško-
lu jsem končil se čtyřmi 
dvojkami.

To je výborné! A jaký 
byl Váš oblíbený školní 
předmět?

Můj nejoblíbenější předmět 
byla chemie a potom jsem 
měl rád tělocvik

Učíte tančit žáky 9. třídy. 
Jaký tanec máte nejraději?

Já učím tančit pouze spo-
lečenské tance a z nich mám 
nejraději slow foxtrot.

A jak jste se k tanci do-
stal?

Já jsem se k tanci dostal 
tak, že jsem chodil do taneč-

ních, jako většina mládeže, 
asi v 16 letech. A vedoucí ta-
nečního klubu byl spolužák 
mého táty. Potkali se někde, 
a když slyšel, že chodím do 
tanečních, vzkázal přes mého 
tátu, jestli nechci jít k nim do 
klubu. Tak jsem šel a zůstal 
jsem tam 12 let.

Jaké jsou vaše koníčky 
mimo tance?

Nejraději chodím na ryby, 
muškařím na pstruhy a lipa-
ny někde v řece. To mám nej-

radši, protože si zalezu do 
řeky a nikdo tam není. Jsem 
tam jenom s přírodou, tak-
že si pěkně odpočinu. No, ji-
nak chodím plavat,jezdím na 
kole, jsem zahradník, takže si 
buduji zahradu a ještě jsem 
dříve dělal horolezectví a po-
tápění, ale na to už mi ne-
zbývá tolik času, takže to je 
jen tak rekreační.

Slyšeli jsme o Vás, že také 

rád vaříte.
No, u nás v domácnosti va-

řím já.
Jaké je Vaše nejoblíbeněj-

ší jídlo?
Já mám velmi rád zeleni-

nu, ale kdybych si měl vybrat 
své nejoblíbenější jídlo, které 
jsem si nechával vařit od ma-
minky, když jsem se vždycky 
odněkud vracel, byly to ha-
lušky se zelím, protože mám 
kořeny na Slovensku. 

Jaké jídlo vaříte nejlépe?
 Nejlépe vařím asi ryby, 

ale vyvinul jsem svo-
ji vlastní polévku, říkám 
jí Pepova polévka, a tu 
jsem dokonce učil svo-
ji mámu, i když jsem se 
vlastně učil vařit já od ní.

Jaká je vaše oblíbená 
knížka?

Já úplně nejradši čtu 
odborné knížky, ať to je 
o zahradě, rybaření, o 
nových vědeckých po-
znatcích. Dřív, když jsem 

byl ve Vašem věku, tak jsem 
hodně četl sci-fi. Ale když to 
tak proberu, moje nejoblí-
benější knížka je Egypťan Si-
nuhet.

Tak Vám děkujeme za 
rozhovor a někdy příště na-
shledanou.

ráchel vaňková
eliška vítová, 8. tř.
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halloweenské strašení ve škole
Dne 31. 10.  je Halloween. Roz-
hodly jsme se děti trochu postra-
šit. Během vyučování obcháze-
li Čachtická paní (Jana Kůtko-
vá), Mrtvá nevěsta (Eliška Ví-
tová), Smrtka (Kristýna Krejčo-
vá) a Krvavá Mary (Ráchel Vaň-
ková) žáky 1. Stupně. Připravi-
ly jsme si pro ně hry a otázky na 
téma Halloween. Pokud děti za-
čaly zlobit, ,,Smrtka” si je od-
nesla do pekla (za dveře) a tam 
jim dala pořádnou lekci! Pokud 
byly hodné, získali od nás slad-

kou odměnu. Někteří 
žáci z nás měli oprav-
du velký strach, nao-
pak jiní se smáli. Přes-
tože tato akce u nás 
byla poprvé, zazna-
menaly jsme velký 
úspěch. Halloween ve 
škole by mohl probíhat 
každý rok!

ráchel vańková, 
8. tř.
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Počítačová učebna
Počítače všude, kam se po-

díváte. Když jsme ji popr-
vé spatřili,  bylo to jako v jiné 
škole. Byli jsme udiveni. V 
nové učebně je 15 mini maců 
a 1 velký a u každého nový 
monitor, klávesnice a myš. 
Užíváme nám známé  aplika-
ce, např. Microsoft Word na 
psaní textů, PowerPoint na 
prezentace a Excel na tabul-
ky. I-Photo umí importovat, 
organizovat, editovat, malo-
vat a sdílet fotky. V i-Movie 
se dají stříhat videa, přidávat 
do nich efekty, hudbu a titul-
ky. GarageBand je na vytváře-
ní hudby a podcastů.

marek loucheux

dějiny rocku v čechách
V pondělí 26.11. k nám do 

chabařovické školy přijeli 
hudebníci s tématem Vývoj 
rockové hudby v Čechách 
ve 20. století.

Naučný koncert začal 
představováním nejstar-
ších českých rockerů u 
nás, například : Mikyho 
Volka, Jana Hammera 
nebo Jaromíra Vejvo-
dy. Od skupiny Olympic 
zazněla píseň „Dej mi víc 
své lásky“ a také od sku-
piny The Rebels song s 
názvem „Hloupý Honza“, kde 
zpíval Jiří Korn. 

Dozvěděli jsme se, že prv-
ní anglické texty v rockovém 
odvětví hudby, zpívala česká 

skupina Matadors.
Věděli jste, že existují i 

podskupiny rocku? Jako třeba 

hardrock, který hrála skupi-
na Katapult, anebo underg-
round, zastoupený skupinou 
DG-307 a Plastic People of 
the Universe.   První ofici-

ální rocková skupina u nás 
se jmenovala Pražský výběr 
(Jiří Hrubeš, Michael Kocáb, 

Michal Pavlíček, Ondřej 
Soukup, …).

Přednášející se také 
zmínili o současném 
rocku. Rozpovídali se o 
skupinách Žlutý pes, Tři 
sestry, Kabát nebo o zpě-
vákovi Danu Landovi a od 
skupiny Lucie nám pustili 
píseň „Černí andělé“.

Před ukončením akce 
nám pořadatelé odpoví-

dali na různé otázky. Převlá-
dala klidná a přátelská atmo-
sféra. 

dominika juklová
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tanečky
Naše škola je skvělá v tom, 

že má pro deváťáky jeden 
speciální předmět navíc. Jsou 
to tanečky. Pro půlku tří-
dy neskutečný teror a pro tu 
druhou jejich životnítrapas. 
Avšak najdou se i žáci, kteří 
v tanci vidí odreagování či co. 
Třeba já ano. Tančit nás učí 
Josef Kusebauch v tělocvičně. 

Zde se to každý čtvrtek 
odehrává skoro úplně stejně. 
Nejdříve si jdeme „trsnout“ na 
Horečku sobotní noci, aby-
chom se trochu rozhýbali. A 
dále začíná to pravé psychic-
ké mučení. Holky do jedné 

řady a kluci do druhé. Větu, 
„Chlapci, zadejte si partner-

ky.“ snad nikdo nikdy ne-
zapomene. Stačí jen pár se-
kund a jsme všichni v párech. 
Takhle to většinou zůstá-
vá již do konce hodiny. Učí-

me se spoustu různých tanců, 
například blues, waltz nebo 
polku. Chudáci holky se také 
samozřejmě nevyhnou pošla-
paným nohám. 

Řekla bych, že je to hlavně 
o přežití. A zatím přežil kaž-
dý, takže se držíme skvěle. 

Když odzvoní konec (někte-
ří celou hodinu odpočítáva-
jí vteřiny) a pan starosta nás 
pustí do šaten, až někde da-
leko za horami je slyšet jeden 
velký, společný oddech.

adéla černá

mikulášská
Dne 5.12. se ve škole kona-

la Mikulášská. Vše 
začalo hned ráno, 
když se pár dob-
rovolníků z 9. tří-
dy šlo tajně pře-
vléknout za čer-
ty, anděly a Miku-
láše. Nejdříve jsme 
dostali bonbóny, 
dále listinu zlobi-
vých žáků a nako-
nec krabice na jídlo, 
které děti přines-
ly pro zvířátka. Tak, 
vše bylo připrave-
no a mohli jsme vy-
razit. Obešli jsme 
každou třídu.

 Mladší děti zpívaly písnič-
ky, či básničky, a čerti se mu-

seli trochu krotit, aby se žáci 

nebáli. Přeci jenom, bylo tu 
pár odvážlivců, kteří neudr-

želi slzy. Bonbóny jsme roz-
dali, spolu s nimi ještě 
pár brambor a nějaké 
propisky a spokojeně 
jsme je opouštěli. 

Po dvou hodinách 
strašení a poučování o 
tom, jak mají být hod-
ní, jsme konečně za-
šli zpátky do kabine-
tu. Udýchaní z masek, 
ale spokojení, že jsme 
zmeškali dvě hodiny 
tělocviku.

adéla černá
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černá skládka v chabařovicích
V neděli 2.12.2012 jsem 

byla udělat nějaké fotky černé 
skládky na nefunkčním ná-
draží v Chabařovicích, se kte-
rými jsme se zúčastnili sou-
těže Recyklohraní. Bylo tam 
neskutečné množství pohá-
zených odpadků, pneuma-
tik, dokonce jsem tam za-
hlédla bedny s jídlem.  Sko-
ro každý den kolem chodím 
na procházky se psem. Není 
procházka, kdy bychom ne-
zahlédli alespoň jedno auto, 

které napomáhá k zvětšová-
ní skládky. 

 Někdy zde vídám městské 
policisty hlídat skládku, aby 
se nezvětšovala, ale nepomá-
há to. Vždy, když tam ne-
jsou, neustále tam někdo 
vozí další věci, které tam 
vyhodí. Občas mi připadá, 
jako by už věděli, kdy tam 
nikdo nehlídá, nebo kdy 
odtamtud odjíždí. 

Vůbec nechápu, proč to 
ti lidé dělají, proč znečiš-

ťují přírodu, na to asi nepří-
jdu.

lucie zábranská

Ve středu 5.12.2012 měli 
žáci všech tříd možnost 
přinést do školy jídlo, deky 
aj. na pomoc pro zvířátka 
v ústeckém útulku a Žimu. 
Všichni žáci dali, s radostí 
pomohli, přinášeli do školy 
pytle krmení a spoustu ji-
ných, pro zvířátka potřebných 
věcí. Všechny vybrané věci si 
pak odnesli Mikuláš s čerty a 
anděli, a že toho bylo! A co 
Mikuláš s pomocníky nepo-
bral, to posbíraly paní uči-
telka A. Lásková a E. Urieová, 
samozřejmě s pomocí vybra-
ných siláků z 8. a 9. třídy. Po 
vybrání se vše až do posled-
ního pytle krmení rozdělilo 
do útulku v Ústí nad Labem a 
Žimu. Nejen zvířátka v útulku 

měla radost z nadílky, za 
takovouto pomoc byli vděčni 
i zaměstnanci a vedoucí útul-
ků. No, snad budou mít žáci 

sbírka Pro útulek

a jejich rodiče i nadále chuť 
pomáhat útulkům.

lucie zábranská
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rozhovor s martinem sehrigem
Čau Martine, jak se máš?
Jo, mám se dobře.
Já bych ti rád položil pár 

otázek ohledně tvého vítěz-
ství na republice.

Jo.
Jak se cítíš po výhře?
Cítím se dobře, první 

místo jsem nečekal a 
překvapilo mě to, tak-
že jsem spokojený.

Byl jsi během zá-
pasu nějak nervózní? 
Nebo jsi cítil nějakou 
trému?

Určitě jsem cítil tré-
mu v semifinále, ale i 
ve finále.

To ti nezávidím.Od 
kolika let hraješ no-
hejbal?

Nohejbal hraju zhruba od 
šesti let.

Jak ses k němu dostal?
Viděl jsem trénink na nohej-

balových kurtech v Chabařo-
vicích a tento sport 

mě zaujal.
Kolikrát jsi byl v singlu na 

republice?
Celkem pětkrát.
Jakých umístění jsi dosá-

hl?
Na mladších žácích jsem 

skončil druhý, ve starších žá-
kách poprvé čtvrtý. Podruhé 
pátý až osmý a potřetí první. 
A v dorostu třetí.

Když jsi začínal, čekal jsi 

takový úspěch?
Takový úspěch jsem nikdy 

nečekal.
Kolikrát v týdnu trénuješ?
Trénuji třikrát týdně.
Kolik hodin?

Jednu a půl, a když to jde, 
tak i více hodin.

Kam bys to rád jednou 
dotáhl?

Chtěl bych to rád dotáh-
nout do širší reprezentace 
České republiky.

Pamatuješ si na svůj 
první zápas?

Ano,  na svůj zápas si pa-
matuju moc dobře, byl 
jsem nervózní a běhal jsem  
po hřišti jak střelený.

tomáš nejedlý
marek loucehux
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koncert solideo
Dne 21. 12. 2012 u nás ve 

škole vystoupili muzikanti 
hrající na středověké nástro-
je. Ještě před začátkem uči-

telé vyhlásili výher-
ce soutěže ve foto-
grafování a poté jsme 
si mohli vychutná-
vat vystoupení. Slyšeli 
jsme skladby z baro-
ka jako Spanilé z ar-
chy holubičko, zahra-
né na beraní rohy a 
kosti z pštrosa, nebo 
píseň Byla cesta, byla 
ušlapaná zahraná na 
roh antilopy, dudy 
a kravské rohy. Byly 

nám zazpívány písně z Jis-
tebnického kancionálu z 15. 
století, např. Ježíš náš spasi-
tel. Slyšeli jsme zahrát rohy z 
muflona, berana, zebu, anti-
lopy, krávy a kamzíka, kos-
ti krocana a pštrosa, flét-
ny, loutnovou kytaru, dudy a 
nakonec šalimo, což je malý 
klarinet. 

Představení se nám všem 
moc líbilo.

tomáš nejedlý

Jak jste se ke keramice 
dostala? 

Já jsem začala v roce 2003 
chodit do Domu dětí a mlá-
deže se svojí starší dcerkou a 
na tu keramiku jsme chodily 
spolu, samozřejmě jsme tvo-
řily různé placičky, kachličky 
a učily jsme se to obě. Kera-
mika mě velice nadchla, takže 
jsme chodily čtyři roky spo-
lečně, tak jsem se učila zá-
klady, pak jsem se snaži-
la si sehnat ještě nějaké kur-
zy a získala jsem několik cer-
tifikátů. 

Dostaly se Vaše výrobky 
na nějakou výstavu?

Jezdím po jarmarcích, vý-
stavu jsme měli teď na Za-
hradě Čech v pavilonu řeme-
sel. To je výstava všech růz-

rozhovor s Paní mackovou
ných řemesel, nejen kerami-
ky, ale i dráteníci tam byli, 
košíkáři, bylinkáři atd. Takže 
jezdím spíš po jarmarcích, ale 
jednu výstavu jsem měla před 
Vánocemi, byla jsem tam po-
zvaná jako patchworkářka a 
tam jsem měla výstavů mých 
výrobků.

Jak dlouho vyučujete ke-
ramiku na naší škole?

Třetím rokem.
Od kolika let se může za-

čít?

Moje starší dcera začala 
někdy ve čtyřech letech. Moje 
mladší dcerka, ta se mnou 
chodí už od mého začátku na 
této škole, To jí byly tři roky, 
takže od tří let už začala. 
Myslím, že v tom školkovém, 
předškolním věku je to úpl-
ně super. Chodí mi sem samí 
předškoláci, prvňáci, vlast-
ně spíš 1. stupeň, a jsou moc 
šikovní.

Kolik k Vám chodí dětí?
Třicet.
Co s dětmi obvykle vyrá-

bíte?
S těmi menšími dětmi, s 

prvňáky a předškoláky, se 
seznamujeme s hlínou, mu-
sejí se ji naučit vyválet, umět 
ji zpracovat, vyrábíme růz-
né kachličky, do kterých děti 
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návštěva muzea v tePlicích
Ráno 24.1. 2013 v 8:30 

jsme se sešli na vlakovém 
nádraží v Ústí nad Labem. 
Všichni,  kteří po cestě neu-
mrzli, nasedali do vlaku. Po 
půlhodinové cestě přes hory 
a doly jsme do-
razili do města 
Teplice. 

Vyrazili jsme 
z nádraží, minu-
li nejméně osm 
heren a dvě ka-
sina a stov-
ky zde přítom-
ných vesniča-
nů. Nám  z vel-
koměsta to bylo 
jen pro smích. 
Prošli jsme lidu-
prázdnou lázeň-
skou metropolí. 
Po této  nebez-
pečné a zrádné 
stezce jsme dorazili do cíle. 

Hned ve vestibulu mu-
zea nás uvítali chladnokrevní 
koně na obrázcích. Do chod-
by vešel jistým krokem muž. 
Svým vzezřením připomínal 
zlatokopa z drsného severu 

(Česka). Vyvedl nás po scho-
dech s červeným koberečkem 
do mezipatra, kde bylo mno-
ho prastarého nábytku. Me-
zitím se nás zeptal na několik 
otázek o mineralogii. Přiroze-

ně nikdo neodpovídal,  a pro-
to se už na nic radši neptal. 

Zavedl nás ke čtyřem vit-
rínám s hromadami kame-
nů. Začala přednáška o pů-
vodu sbírky, o tom, kde a jak 
se dané nerosty získávají,  

k čemu slouží, podle čeho se 
poznají a mnoho jiných za-
jímavostí. Mluvil také o tom, 
co se dá nejlépe zpeněžit, což 
nás hodně zajímalo. Z expo-
zice minerálů jsme se ještě 

skočili podívat na 
vycpaná zvířata. 
Nejvíce nás udivi-
la obrovská hla-
va losa pověšená 
na zdi. 

Když jsme vy-
šli z budovy, řekli 
jsme si, že je moc 
hezky na pocho-
dové cvičení. Pře-
ce  se říká spor-
tem ku zdraví a 
v minus pěti to 
platí dvojnásob. 
Mohli jsme ales-
poň krmit pořád 
hladové kachny, 

což nás hřálo u srdce. Cesta 
na nádraží proběhla bez po-
tyček s místními a domů jsme 
se dostali hladce.  

david šams a 
daniel soušek

ryjí různé motivy, aby se na-
učily s tou hlínou pracovat, 
vyrábíme zvířátka, buď 3D, 
nebo ve stylu placky. S vel-
kými dětmi jsme teď vyrá-
běli vesničku, 3D domky, do 
kterých se pak můžou dát 
svíčky a budou krásně večer 
svítit buď na zahrádce, nebo 
doma.

Kde berete inspiraci?

Mám spoustu nápadů, kte-
ré mám v hlavě ještě nezrea-
lizované. Řekla bych, že jsem 
kreativní, jen tak mě to na-
padne, že bych mohla udě-
lat tohle nebo tamto. Nebo to 
nějak vyplyne ze situace. Ně-
kdo mě osloví, že chce, dej-
me tomu, třeba zvon, tak mu 
udělám zvon a z něj mě na-

padnou nějaké další věci, 
které by se mi zdály dobré. 
Nebo paní chtěla tužkovník 
pro dceru na stůl, tak jí udě-
lám tužkovník. Lidi mají ně-
jaké požadavky a já se sna-
žím je zrealizovat.

ráchel vaňková
eliška vítová, 8. tř.
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Dobrý den, můžeme se 
Vás zeptat na několik otá-
zek?

Jistě.
Chtěli bychom se Vás ze-

ptat, jak dlouho už učíte?
Bude to 31 let.
To je docela dost. Proč 

jste si vybrala zrovna práci 
učitelky?

Protože jsem se dostatečně 
nebo právě nedostatečně po-
učila z příkladu své matky a 
šla jsem v jejích šlépějích.

A chtěla byste být ně-
čím jiným, nebo jste se svo-
jí prací spokojená?

No, v mojí rodině byli buď-
to učitelé, doktoři nebo práv-
níci. Já jsem si vybrala tu nej-
horší a nejméně placenou va-
riantu, ale přesto mě ta práce 
naštěstí baví.

Změnila byste něco na 
této škole?

Já jsem tady na této škole 
spokojená. Asi bych nic ne-
změnila.

Dobře. Jaký byl Váš nejob-
líbenější předmět ve škole?

Já jsem vždycky měla ráda 
češtinu, jenomže zrovna ten 
rok, co jsem šla studovat, tak 
obory s češtinou nebyly ote-
vřené, takže jsem, bohužel, 
češtinu nemohla studovat. 
Místo toho jsem dělala rušti-
nu a potom němčinu.

A měla jste někdy nějaký 
velký průšvih ve školních 
letech?

No,  nevím, ale každopád-

rozhovor s Paní učitelkou 
hrstkovou

ně díky tomu, že moje máma 
učila na té škole, kam jsem 
chodila, každý, i malý průšvih 
hned věděla. Nebylo to moc 
příjemné.

No, otázek ze školního 
prostředí už bylo dost. Jak 
trávíte volný čas?

Co je to volný čas? (smích) 
Tak já bych možná řekla, ano, 
trávím ho tím, že sedím u  te-
levize a dívám se na tupé se-
riály, které by určitě urazily 
dobrý vkus pana učitele Mo-
rávka.

Jak hodně času trávíte u 
počítače?

Dobu, kterou bezprostřed-
ně potřebuji ke své práci. To 
znamená připravit se na ho-
dinu, přečíst si maily, ale ur-
čitě není počítač mým koníč-
kem. Možná tak mapy, Goo-
gle Earth. To je asi tak jediné.

Jak relaxujete po práci, 
když už máte hotovo. Třeba 
si zasportovat nebo něco ji-
ného?

Hrozně ráda jezdím na kole 
a také chodím na pěší túry.

Máte doma nějaké mazlíč-
ky?

No, jestli to  jsou mazlíč-
ci, to zrovna nevím. Když mi 
počůrají podlahu, tak je za 
mazlíčky nepovažuji. Mám 
doma tři pejsky a dvě kočič-
ky. Respektivě jednu kočku a 
kocoura.

 Kolik ovládáte řečí?
Mluvím slušně německy a 

rusky a trošku se snažím an-

glicky.
Jaký styl hudby poslou-

cháte?
Country! Jednoznačně a je-

nom. (smích)
Vaříte ráda?
Když nemusím, vařím ráda. 

Když musím, tak nevařím 
ráda.

Jaké je teda Vaše oblíbe-
né jídlo?

Knedlo - zelo, řízky, bram-
borový salát - česká klasika.

Jakou zemi máte nejrad-
ši, kam byste se ráda podí-
vala nebo kam jezdíte ráda 
na dovolenou?

Já bych se třeba hrozně 
ráda chtěla podívat do Ame-
riky. To byl vždycky můj 
sen – Yellowstonský park, 
ale tam se určitě nedosta-
nu. Mám hrozně ráda Černou 
Horu, tam pojedeme letos už 
podruhé. A strašně se mi lí-
bilo potápění v Egyptě, ale 
tam už se asi nedostanu.

Plánujete nějaké větší 
změny ve svém životě?

Já plánuju pořád něco. Po-
řád se snažím něco vylepšo-
vat, být lepší a lepší, ale ono 
se říká, že skutek utek. Já 
si říkám, že když to nejsou 
změny k horšímu, tak.. Ne-
plánuju nic. Teď mě tak na-
padlo, že jednu změnu. To si 
říkám celý život, že bych ne-
měla být takový cholerik, ale 
to už asi teďka nezměním.

A naše poslední otáz-
ka. Jakých pět věcí byste si 
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9. třída a harlem shake
Dne 1.3.2013 se devátá tří-

da rozhodla, že udělá tanec 
jménem Harlem Shake. Z do-
mova si žáci vzali všechno, co 
se dalo, masky, kostýmy, pa-
ruky a samozřejmě kame-
ru. Do videa se připojili té-
měř všichni (včetně třídní uči-
telky) a zde můžete vidět vý-
sledek - http://www.youtube.
com/watch?v=Mhp_AW_Fuow. 
Hlavní organizátor je Vašek 
Verner a Jaylock Production.

školní akademie 2013
Letošní školní akademie se 

odehrála 15. 5. 2013 v KD 
Zátiší. 

Jako první vystupovaly 1. 
třídy. 1. A s pí uč. Menčlovou 
zpívala a tancovala na písnič-
ku ze známé pohádky Ať žijí 
duchové a 1.B měla připrave-
ný taneček na písničku Když 
jde malý bobr spát s pí uč. 
Křivskou. Druhá vystupovala 
3. B s pí uč. Šromová. Připra-
vily si scénku z Macha a Še-
bestové a krásnou básničku 
na slovní druhy. 4. a 5. třída 
nám zazpívaly různé lidové 
písničky jako např. Kdyby byl 
Bavorov anebo Pod dubem, 
za dubem. Vedla je pí uč. Pa-
lubová a doprovázely je pí uč. 
Urieová a Klárka Šponaro-
vá z 5. třídy. Dívky 3. a 4. tří-
dy tančily tanec s deštníčky 
na hudbu Lucie Vondráčkové. 

8. třída zazpívala a předvedla 
vtipnou scénku na písně Jo-
žin z bažin a Kozel. Na kla-
vír doprovázela Ráchel Vaň-

ková. Do scénky se též zapo-
jila třídní učitelka, pí Lásko-
vá, v roli Jožina. 9. třída jako 
každý rok zatančila společen-
ské tance. Básně od Františ-

ka Hrubína Paleček a jeho ka-
marádi a O Palečkovi, kte-
rý vyrostl nám zarecitova-
ly a předvedly děti ze školní-

ho klubu s pí vychovatel-
kou Šamsovou. Na akade-
mii se objevilo hned ně-
kolik tanečních čísel. Jed-
no z nich, které zatančily 
dívky ze 4.-8. třídy s pí uč. 
Pečivovou, neslo originál-
ní název Chaba style. Anita 
a Vali ze 7. třídy měly při-
pravený další tanec. Ten-
tokrát street dance ve sty-
lu příběhu. Nakonec nás 9. 
třída překvapila svým hu-
morným tanečním číslem, 
které si sami připravili. 

Celým večerem prováze-
ly moderátorky z 8. třídy, Rá-
chel Vaňková a Jana Kůtková. 

ráchel vaňková, 8. tř.

adéla černá

vzala na pustý ostrov?
No určitě dobrou knížku. 

To bych asi byla spokojená. 

A ještě jídlo a pití!
Děkujeme za rozhovor.
  

daniel soušek a
 dominika juklová
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dokument- bez názvu.rtf / 
nová složka 1_2

                                                                 
Utíkám. Studený vzduch mě 
bodá v plicích. Strach mi 
ztěžuje dýchání. Sípám. Za 
mnou se stále ozývá dupot 
a nelidské chroptění. Pád a 
tma. Cítim něco mokrého na 
nose. Otevřu oči. Hlavička 
mého kocourka sebou jemně 
škubne. Stojí mi na břiše a 
svým čumáčkem se dotýka 
mého nosu. Koukají na mě 
dvě velké žluté oči. Usměju se 
a pohladím ho. 
 ,,No jo, pojď, už máš hlad. 
Já vím.” Neohrabaně jsem 
vylezla z postele. Kocourek 
se mi s mohutným vrněním 
a mňoukáním otíral o nohy. 
Nasypala jsem mu granulky. 
Vděčně na mě zamrkal a 
pustil se do své snídaně. 
 ,,Ráda bych si ještě zalezla 
do postele..., “ myslela jsem 
si. 
 Běžím. Nohy se mi smekají 
po úzké kamenité cestě. 
Nemohu dýchat. Ječím. 
Probudí mě můj vlastní křik...
 Celý den jsem přemýšlela o 
tom divném snu. Ta cesta, po 
které tam běžím, mi je tak 
povědomá! 
 ,,Určitě jsem po ní už někdy 
šla.”
 ,,Myslíš? Mně taky něco 
říká...”
 ,, Sakra! Nemůžu si teď 
rychle vzpomenout, kde to 

jen je!”
 Rozčílila jsem se, a najednou 
se vyděsila. Vždyť já si 
povídám sama se sebou! 
 Ucítila jsem něco chlupatého 
u mé nohy. Shlédla jsem dolů. 
 ,, Ahojky! Už ses najedl, jo?” 
zeptala jsem se kocourka, 
který stejně neodpoví, jen mě 
pozoruje těmi svými kukadly. 
 ,, Ty mi rozumíš, viď?”  Další 
otázka odezněla do ticha. 
Vzala jsem ho do náruče 
a chodila s ním po bytě. ,, 
Nejspíš mi chybí někdo, s kým 
si můžu popovídat, co si o 
tom myslíš?” Žádná odpověď, 
jen dvě žluté oči, které na mě 
koukají.
,,Stejně vím, že mi neodpovíš, 
tak proč se tě ptám,” usmála 
jsem se a pustila ho. Kocourek 
odskočil, olíznul si tlapku a 
hrdě odkráčel.
,, Já tě ale znám nejlépe,” 
ozvalo se. Komu ten hlas 
patří? ,, Jdeme ven, nebo chceš 
pořád trčet doma?” řekl ten 
neznámý. Oblékla jsem se a 
šla. Cestou jsem si povídala 
s tím záhadným hlasem. 
Zastavila jsem se. Tohle místo 
ve mě vyvolává pocity strachu 
a stísněnosti. Rozhlédla jsem 
se. Tmavý les. Všude samé 
smrky a jedle. Žádný pták 
nezpíval. Jen šum větví. 
 ,,Utíkej!” okřikl mě ten hlas. 
Běžela jsem, běžela, běžela, 
běžela a běžela. 

,,Stop!” zastavila jsem se. ,,Jak 
jsem mohla být tak pitomá?” 
huhňala jsem. Ten hlas  
vlastně moc dobře znám! Je 
to hlas v mé hlavě. Asi zase ta 
samomluva. 
 ,,Utíkej! Dělej! Běží ti čas!” 
zařval ten hlas, vlastně já, ale 
ne nahlas.
 ,,Proč?” zeptala jsem se.
 ,,Neptej se a hejbni kostrou!“ 
zaječelo to ... to mé druhé já 
v hlavě. 
 Rozběhla jsem se. Začíná 
jemně mrholit. Cítím studený 
déšť na kůži. Začíná mě 
píchat v plicích. Mé triko je 
promáčené čím dál víc, až je 
úplně průhledné. Mokré vlasy 
se mi lepí k tváři. Zavírám oči, 
ale běžím dál. 
,,Proč to dělám?” šeptla jsem
,, Nemel nesmysly a přidej. 
Běžíš jako polomrtvý klokan!” 
křiklo na mě to ,,já”. 
 Už nemůžu, ale stále mi nohy 
kopírují kamenitou zemi.
 Za zavřenýma očima se mi 
vybavuje ten sen. Ne! To ne! 
Ale než stačím cokoliv udělat, 
ozve se mi v hlavě ohlušující : 
,, Teď!”
 Nohy přestaly běžet. Cítím 
silný poryv větru. Otevřu oči. 
Padám. Padám do mlhy pode 
mnou. ,,Konec,” řeknu si ,, čas 
doběhl.”
 . . .
Píp. Píp. Píp. Všechno mě bolí. 
Ztěžka otevřu oči. Moc světla! 
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kdyby světu vládly ženy, ne-
byly by války?

Myslím, že by válek bylo 
ještě více než teď. Většina 
žen je pomstychtivá, žárlivá 
a války již dávnou vede mezi 
sebou a svými konkurentka-
mi. Neříkám, že muži tako-
ví nejsou, ale přiznejme si, že 
je mnohem méně žárlivých 
mužů než žen. Kdyby měly 
svět ve svých rukách ženy, 
myslím ty dnešní, nedočka-
ly bychom se jediné noci bez 
válek. Já osobně preferu-
ji muže, protože v sobě mají 
přirozenou autoritu, dokáží 
si promyslet věci a nejednají 
zbrkle. Koukněte se například 
na náš školní personál. Máme 
tu učitelky, učitele,  ale když 
se jedná o uposlechnutí roz-

kazu, vždycky má na nás vět-
ší efekt učitel – čili muž. Ženy 
se mi zdají být v této profesi 
bezradné, většinou hysteric-

ké. Když si představím svět v 
rukách žen, mrazí mě v zá-
dech. Ale u mužů je to tako-
vé lehké oddechnutí. Samo-
zřejmě že každá holka ne-
musí být taková, jak popi-
suji, ale beru většinu, osm z 
deseti. A když těchto osm z 
deseti ovládne svět, budou 
tu nesmyslné války, tisíce 
obchodů s oblečením a kafe 
na každém rohu. Ale, možná 
by to nebyla tak špatná změ-
na.

adéla černá
ilustrace m. božová

 

Nade mnou se sklání obličeje. 
Vlastně jsou to lidé s brýlemi 
a bílými plášti. 
 Prohlížejí si mě, jako bych 
byla nějaký mimozemšťan.
 ,, Probírá se,” zašeptal ten, 
co byl nejblíže. Všichni jen 
vševědoucně pokyvovali 
hlavou.
 ,, Jak je vám?” zeptal se mě 
ten druhý.
 ,, Mmm-h-gl-m...,” 
pokoušela jsem se odpovědět.
 Super! Teď si o mě budou 
myslet, že neumím mluvit. 
Zase jen kývají hlavou.
 ,, Není se čemu divit, 
kolegové. Byla tři dny v 
kómatu,” pronesl vážně jeden 
z těch sklánějících se lidí. 

 Už mi tohle divadýlko přijde 
směšné. Zase pokyvovali 
hlavou, tentokrát i  souhlasně 
zamručeli.
 Proč to dělají? Asi aby 
vypadali důležitě. Co to říkal? 
Že jsem byla v kómatu? Jak to?
 Náhle se rozrazí dveře a do 
místnosti vtrhne malá drobná 
žena celá v červeném, vlasy 
krátké a rozježené, velký 
úsměv a živé oči.
 ,, Kdepak máme toho 
sebevraha, co skočil ze skály?” 
Zeptala se jakoby nic a hned 
se na mě koukla. jedním 
pohledem mě  prozkoumala. 
Připadalo mi, jako by mě měla 
celou přečtenou.
 ,,T já é. To blo mje duhý á,” 

pokoušela jsem se jí tu situaci 
vysvětlit.
 ,,No, to bude dlouhá cesta,” 
okomentovala můj logický 
příspěvek do jednoduché 
konverzace, kterou jsme 
zatím navázali.
 ,, Moje druhé já jsem byla 
já, ale vlastně jsem si jen 
myslela, že jsem to já...ale 
dvakrát... dva v jednom,” 
začala jsem přemýšlet. 
Vlastně jsem se do toho 
úplně zamotala. Začala jsem 
pronikavě dlouze ječet...

dominika juklová
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každý má svůj den
Ať to čekáte nebo ne, vždy 

se najde ta nejméně vhod-
ná chvilka, ke které se přidá-
vají další a další. Nakonec je 
z toho celý den. Neznám ni-
koho, komu by se to nestalo. 
Nejhorší na tom je, že se to 
může opakovat znova a zno-
va, a hlavně nevíte kdy. 

   Obvykle se takový den 
pozná hned ráno. Zvoní vám 
budík, vy ho vypnete, kouk-
nete, kolik je hodin, a zno-
va si lehnete a řeknete si, 
ještě pět minut... S výkři-
kem vás probudí sestra, že 
jste zaspala. Rychle se oblík-
nete a vyčistíte zuby, běžíte 
po schodech dolů a do ku-
chyně, kde se srazíte s má-
mou, která drží hrnek s ča-
jem. Sténáte bolestí a jde-
te se převléct. Co nejrychle-
ji se obujete a běžíte na za-
stávku, kde už čeká autobus. 
Cestou po chodníku prochá-

zíte vedle velké kaluže a je-
doucí auto vás celou postří-
ká. Celá zmáčená nastupujete 
do autobusu, všichni na vás 
koukají jak na nějakého van-
dráka a vy si říkáte, že hor-
ší to snad ani nemůže být. Ve 
škole vás samozřejmě vyvo-
lají jako první z úkolu, který 
má být v sešitě. Ale sešit leží 
doma na stole... Při hodinách 
se vůbec nemůžete soustře-
dit a pořád přemýšlíte, co se 
vám může přihodit. Konečně 
odzvoní poslední hodina, ko-
nečně domů... 

   Bohužel paní učitelka pře-
táhla a nestíháte chytit auto-
bus. Utíkáte směrem na za-
stávku, ale už jen vidíte, jak 
kolem projíždí váš autobus. 

Nezbývá nic jiného než če-
kat na další. Po hodině sedíte 
v autobuse na cestě domů. 

Jakmile projdete brankou, 
psi se na vás vrhnou a celou 

vás zašpiní. Takže jsou vaše 
oblíbené džíny  vylepšené o 
psí ťapky. Vyjdete po scho-
dech domů, do kuchyně a 
vezmete si z ledničky jogurt, 
poté se převlíknete a jde-
te jezdit. Při ježdění se vám 
nic zvláštního nestane, je-
nom když procházíte kolem 
květin, kůň po nich chňapne 
a smutně vyplivne, když zjis-
tí, že jsou umělé. 

   Až do večera se vám nic 
moc nestalo, jenom ukopnu-
tý palec a skřípnutý prst, ale 
dobrá zpráva je, že blíží ko-
nec tohoto šíleného dne. 

Když se jdete vykoupat, 
zjistíte, že neteče teplá voda, 
už vám rudne tvář a modlí-
te se, ať to skončí. V poste-
li vzpomínáte na celý tento 
den a nevíte, jestli to je den 
blbec, nebo jestli to náhodou 
nejste vy !

barbora mazánková
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fejeton 
Kdo by neznal  vtipný ve 

sloupečku v novinách napsa-
ný  článek, který po česku 
nazýváme podčárník. 

Jednoho krásného zasněže-
ného úterý zrovna zvonilo na 
první hodinu (měli jsme český 
jazyk sloh) jsem cítil, že se na 
naši třídu chystá cosi nekalé-
ho. Hned po zvonku přiklusal 
náš učitel. Šibalský úsměv od 
uch k uchu už leccos prozra-
zoval. Moji obavu jen utvrdil 
blok čistých papírů, na nějž 
většinou píšeme své skvosty. 
,, Tak, moji milí, píšeme feje-
ton,“ zanotoval kantor a zlo-
myslně se pousmál jako dra-
vec na bezbrannou kořist. Na 
tabuli napsal několik témat, 
jež se mi z hloubi srdce pří-
čila. MHD, to bude psát každý 

druhý, ,,vstávání”, to se mi 
nelíbí. Za chvíli jsem všechna  
témata  odsoudil. Chtě nech-
tě musel jsem začít uvažovat 
na vlastní pěst. Jako první 
mě napadlo psát o obchůd-
cích, ale od toho jsem raději 
upustil, protože bych nejspíš 
sklouzl k nacionalistickým 
žvástům a to jsem nechtěl. 
Učitel mezitím, co jsme psali, 
neměl nic na práci, a protože 
měl dlouhou chvíli a je to člo-
věk sociální, navázal rozho-
vor s naší vietnamskou spo-
lužačkou, která nemohla psát 
fejeton z důvodu neznalosti 
českého jazyka. Celá třída 
psala jako o závod, až se jim 
kouřilo z uší, jen já nemohl 
přijít na patřičnou myšlenku. 
Když pedagog dokonverzo-

val, dal se na obchůzku třídy. 
Některé studenty pochválil za 
jejich načatá díla, zvláště pak 
Černou, protože psala o věci 
nezbytně nutné a atraktivní, o 
toaletním papíru. Dostal se i 
ke mně, ale já byl tak zahlou-
baný do myšlenek, že jsem 
ho sotva postřehl.

,,Tak vážení, končíme a 
opakujem,“ vykřikl vyuču-
jící, ,,kdo nemá dokonče-
no, dokončí doma.“ Měl jsem 
,,po ptákách“. Číst napsa-
ný fejeton je hračka, psát ho 
už mnohokrát těžší, ale co je 
největší oříšek, to je téma, ať 
už je to na jakýkoli slohový 
útvar. Nakonec jsem na jedno 
téma kápnul, budu psát feje-
ton na téma fejeton.

david šams
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