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SLOVO NA ÚVOD
Milí čtenáři,
otevíráte další číslo Školní revue. Vychází na konci školního roku a obsahuje
zprávy o dění v naší škole od února do poloviny května, kdy pomalu začal po
koronavirových omezeních opět ožívat školní život, na jaký jsme byli zvyklí. Co se
dělo od konce května, o tom si přečtete až v příštím čísle, protože teprve sbíráme
materiál, a tak zprávy o školních výletech, projektech a exkurzích si zveřejníme
ve zvláštním speciálu zvaném „Výletník“.
A co najdete v tomto čísle? Informace o přednáškách, o zápisu budoucích
prvňáčků, o exkurzích atd. K tomu ještě přidáváme rozhovor s paní ředitelkou,
několik anket, recenze na knihy, filmový kvíz, křížovky aj.
A co v něm však nenajdete? Bohužel očekávaný poslední díl našeho
fotokomiksu. Jeho autoři se nějak vyčerpali a nedotáhli jej do konce. Jak měli po
přijímačkách, přemohla je lenost a redakci se obloukem vyhýbali. Kéž
na středních školách projeví větší vytrvalost…
Vlasta Sokolová

BYLO NEBYLO

PŘEDNÁŠKA O DOPRAVNÍCH
NEHODÁCH
Ve středu 2. února 2022 se konala
přednáška pro devátý ročník. Nic jsme
o ní předem nevěděli, a když jsme přišli
do školy, všechno se zdálo jako obvykle,
čekal nás nudný den jako vždy. Ale
ve třídě stála paní učitelka a bavila se
s policistkou. První myšlenka byla: „Ajaj!
Co jsme provedli!?“
Brzy nám došlo, že asi budeme mít
přednášku, ale ještě jsme nevěděli,
o čem bude. Paní policistka se nám
představila (vzhledem k tomu, kolik toho
musíme umět do školy, jsme si bohužel
nezapamatovali její jméno) a následovala
přednáška o dopravních nehodách.
Je celkem děsivé zjistit, kolik lidí
v této zemi řídí auto, i když jsou úplně
pod parou. Bohužel na to pak doplácejí
i nevinní lidé, kteří za nehodu nemohou.
Postupně nám také promítala grafy
zaznamenávající dopravní nehody.

Na závěr nám pustila video
inspirované skutečnou událostí o tragické
nehodě způsobené požitím alkoholu před
jízdou, kdy řidič zavinil smrt spolujezdce,
poté ale nebyl schopen nést následky
a rozhodl se spáchat sebevraždu.
Z celé přednášky vyplývá poučení
o tom, že nemáme sedat za volant, když
jsme pod vlivem alkoholu nebo
omamných látek, následky případné
nehody by nás totiž poznamenaly na celý
život.

Anna Martincová a Veronika Tomšů, 9.A
Obrázek: www.praha11.cz

VĚZENI POČÍTAČOVÉ UČEBNY
V pondělí 7. února 2022 se stala
sedmákům a paní učitelce Antošové
nemilá, ale také vtipná událost, kterou
rozhodně nečekali.
Žáci měli výbornou náladu, protože
místo klasické hodiny němčiny šli do
počítačové učebny. V klidu procvičovali
němčinu, povídali si a někteří dělali
hlouposti. Příjemná hodina, kéž by bylo
takových víc.
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3
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Mezitím se stavila paní učitelka
Sokolová za paní učitelkou Antošovou.
Nějakou dobu poté, co odešla, jeden žák
musel na WC. Tak mu bylo řečeno, ať
tedy jde, když musí, ale daleko nedošel,
protože jak jsme následně zjistili – paní
učitelka Sokolová nás tu omylem zamkla.
Paní učitelka uvězněná s námi se
pokoušela odemknout, ale nešlo jí to.
Chvíli jsme čekali, někteří žáci volali
z okna, a nic. Nakonec se paní učitelka

Ony se totiž ty
dveře z nějakých
bezpečnostních
důvodů nedají
zevnitř otevřít…

Antošová přes mobil dovolala paní
učitelce Buchníčkové a ta nás zachránila.
Julie Sázavská, 7.A, foto: Vlasta Sokolová

POSLEDNÍ COVIDTESTOVÁNÍ
14. únor 2022. Konečně nastal den D – po několika měsících den posledního testování.
Ulevilo se všem, žákům i učitelům. Doufejme, že to už vydrží napořád.
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PŘEDNÁŠKA O KYBERŠIKANĚ
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme měli přednášku o kyberšikaně. Dozvěděli jsme se,
co nám může hrozit při používání internetu a jak se na internetu chovat. Zhlédli jsme
video a odpovídali jsme na otázky.
Poté jsme se rozdělili do dvou skupin – na TikTok a na Youtube – a šli jsme
na stanoviště, kde jsme hráli hry. Nejdřív to bylo naučné pexeso o chování
na internetu a pak jsme zkoušeli rozlišit, která internetová stránka je bezpečná a která
zase ne.
Bezpečnou stránku můžete poznat například tak, že má na začátku https, pokud
není bezpečná, má pouze http. Nakonec jsme soutěžili o výhry, kdo odpověděl na
danou otázku jako první, dostal vak s nápisem „Bacha v síti“. Vyhráli pouze tři, ale
všichni jsme, aby to nebylo nikomu líto, dostali na památku diplom.
Trunečková Laura a Valoušková Anna, 6.A

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve středu 20. dubna 2022 se konal
zápis dětí do 1. třídy. Osmáci společně
s učiteli přichystali program pro děti,
které již splnily přijímací úkoly ve třídách.
Tématem bylo zoo, a tak se obě
třídy oblékly tak, aby připomínaly
zvířátka, „nej“ byly kostýmy pand, se
kterým se děti fotily ve fotokoutku.
Velmi důležitou aktivitou bylo
přivítat děti i s jejich rodiči u vchodu a
předat jim plánek školy, aby se u nás
náhodou neztratili.
Po přivítání si mohli si odložit kabáty
a bundy v šatně, kterou se stala třída
8. B., o obsluhu se postarali opět osmáci.
V patře na ně ve třídách čekali
učitelé s úkoly, jako je rozeznávání pravé
a levé strany, určování barev a
geometrických tvarů nebo porovnávání
velikosti a počítání zvířátek...
Potom se šly děti pobavit za námi,
měli jsme na chodbách připraveno někoŠKOLNÍ REVUE XVI/3

lik stanovišť, kde jsme s nimi například
házeli balonky do chřtánu lva, skládali
papírová zvířátka (lvy, žraloky, prasátka
atd.), malovali jim na obličej motýlky,
kočičky a jiná zvířátka, tancovali s nimi…
Myslím, že se vše vydařilo. Pobavili
jsme se, a i když jsme domů odcházeli
docela dost unaveni, měli jsme dobrou
náladu.
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Adéla Škárková, 8.B, foto: Aleš Kadlec
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3
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EXKURZE 7.A DO BOSONOH
V pátek 6. května 2022 jela třída 7.A
na exkurzi na Střední školu stavebních
řemesel v Bosonohách.
Ve škole se o nás postarali zdejší
učitelé – rozdělili jsme se na čtyři
skupinky a oni si nás pak odvedli na
jednotlivá stanoviště.
Stanoviště byla také čtyři. První
stanoviště, kam šla naše skupina, byla
truhlářská dílna, vyrobili jsme si zde
dřevěné autíčka a seznámili se studenty,
kteří nám pomáhali.

Na
druhém
stanovišti
jsme
z různých trubek měli za pomoci fantazie
seskládat nějaké výrobky.
Na třetím stanovišti nás čekalo
sváření na simulátoru, kde jsme mezi
sebou do poslední chvíle soupeřili o co
nejlepší výsledek.
Poté jsme se odebrali do vedlejší
dílny, kde bylo čtvrté stanoviště, a tam
jsme vyráběli píšťalky. Celý den jsme si
moc užili.
Julie Sázavská, 7.A

PROJEKTOVÝ DEN 9.A

V pátek 6. května 2022 jsme měli
projektový den o holokaustu. První dvě
hodiny jsme se učili a na třetí hodinu
jsme se přesunuli do třídy 7.A. (Ta byla
ten den na exkurzi v Bosonohách, a tak
tam bylo několik hodin po sobě volno,
zatímco v naší třídě – učebně přírodopisu
se třídy střídají.)
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3

Po zvonění přišla paní učitelka
Sázavská. Nejdříve nás seznámila s tím,
co nás bude čekat, a poprosila nás,
abychom to brali vážně.
Poté nám promítla asi hodinovou
prezentaci. V druhé hodině nám rozdala
pracovní listy, které jsme měli vyplnit
po zhlédnutí filmu, který trval asi hodinu.
Byl o pocitech lidí, kteří přežili holokaust,
o jejich rodinách a příbuzných.
Ze začátku na nás působil film
chladným dojmem, neosobně. Postupem
času jsme se začali vžívat do osudů Židů
a chápat drsnou realitu, která tam
jednoznačně byla.
Když film skončil, paní učitelka nám
oznámila, abychom dokončili pracovní
listy, které jsme měli rozdělané. Tento
film nám vězel v hlavě až do večera.
Theodor Sosík, František Slovák
a Ondřej Kutlvašr, 9.A
Foto: http://historie.lusa.cz/
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6.B V ZOO BRNO
V úterý 10. května 2022 se vydala
třída 6.B do brněnské zoo. Šli tam díky
vítězství své skvělé spolužačky Kláry
Koumarové, která spolu s dalšími žáky
vyhrála Den přírodních věd.
V časných ranních hodinách se
natěšení šesťáci vydali na autobus směr
zoologická zahrada. Po dlouhé cestě
dorazili celý rozlámaní, ale stále natěšení
do ZOO, kde měli připravený program.

První zastávkou byl výběh tygrů, kde
už na ně čekal průvodce. Ze začátku jim
řekl zajímavé informace o tygrech. Další
zajímavou, roztomilou a taky trochu
„blééé“ zastávkou byly surikaty. Šesťáci
je měli možnost nakrmit potravou
„budoucnosti“ – červy.

Následující zastávkou byli pekari
bělobradí. Ty měli též možnost nakrmit,
ale tentokrát to nebyli červi, ale ořechy.
Dále navštívili pandy červené, které
nekrmili oni, ale paní chovatelka.
Předposlední
zastávkou
bylo
exotárium, kde mohli vidět různé druhy
ryb a plazů. K vidění bylo také nové
akvárium zobrazující současnou situaci
v oceánech znečistěných odpadky.
Jako poslední byly na řadě žirafy,
které si děti užily nejvíce. Měly možnost
je krmit přímo z ruky, což byl pro ně
nezapomenutelný zážitek. Pak už se jen
najedly, rozloučily se a vyrazily na cestu
zpátky.

Adéla Netíková, 6.B
Foto: Aleš Kadlec
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ŽÁCI ZE ZUŠ HRÁLI SVÝM
SPOLUŽÁKŮM V ZŠ
Ve středu 11. května 2022 se v naší
škole uskutečnily dva koncerty žáků ze
Základní umělecké školy.
První koncert začal před druhou
hodinou pro žáky 1. ročníku a mateřskou
školku.

Druhý koncert pro 2. – 9. ročník
začal okolo 11. hodiny. Chvíli nám trvalo,
než jsme se v tělocvičně poskládali a
utišili, protože tolik žáků je docela těžké
zkoordinovat. A mohlo se začít.
Koncert byl krásný, ale v tělocvičně
jsme všichni cítili tak trochu jako sardinky
v konzervě, nehledě na velké teplo, při
kterém bylo bohužel v tělocvičně téměř
nedýchatelno.

Kromě
flétnistů,
saxofonistů,
trumpetistů a jiných nám zahrál krásné
sólo na kontrabas jeden bývalý žák ZUŠ,
nyní student brněnské JAMU. V současné
době se ve Střelicích nikdo na tento
nástroj hrát neučí, ale odpoledne se tam
konaly přijímací zkoušky, tak třeba se
nějaký budoucí kontrabasista přihlásil.

Celý koncert zakončila skupina Big
Band Grupa, která nám zahrála docela
známé písně. Koncert skončil na konci
páté vyučovací hodiny.
Moc děkujeme ZUŠ, která nám opět
po dvou letech předvedla krásný výkon,
poklona patří i jejich učitelům.
Anna Martincová, 9.A, foto: Aleš Kadlec
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3
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ROZHOVOR S NAŠÍ PANÍ
ŘEDITELKOU HELENOU
FIALOVOU
Paní ředitelku Fialovou znají všichni na naší škole, vždyť většinu
z nich přivítala jako prvňáčky, když nastoupili do naší školy. Na
I. stupni se pak s ní setkávali na různých akcích, na II. stupni je
provází světem hudby jako učitelka hudební výchovy. Také se
obvykle věnuje našim deváťákům při nácviku jejich polonézy,
předváděné na školním plese. I když je velice vytížená, našla si
čas i na to, aby nám odpověděla na pár našich otázek.
Čím jste chtěla být jako malá?
Jako úplně malá jsem si ráda hrávala
na prodavačku. Ale ne na tu v dnešním
supermarketu! Ale na prodavačku, která
zboží vážila, měřila, balila atd.
Které školní předměty jste měla ráda
a které naopak ne?
Fyziku a zeměpis na základce i na
gymnáziu jsem vždycky jen přetrpěla.
Jediné téma, které mě ve fyzice na
gymnáziu nadchlo, byla optika.
Výuka zeměpisu byla v době mé školní
docházky poplatná tehdejší socialistické
době a orientaci na Rusko, a tak jsme se
učili hlavně o Sovětském svazu.
Naopak jsem milovala matematiku,
dějepis, angličtinu a v češtině větné
rozbory. Dějepis byl pro mě něco mezi
„pohádkami“ a logickým vyústěním
neočekávané situace. Prostě stále se
něco dělo.
Jaký byl váš nejhorší průšvih, který jste
ve škole měla?
V době, kdy já jsem chodila na základku,
8

byly průšvihy naprosto jiného charakteru
a méně nebezpečné než dnes.
Jednou jsem v hodině házela spolužačce
peněženku s třídním fondem a peněženka
proletěla
otevřeným
oknem
do
vypouštěcí okapové klapky a propadla
dále svodem neznámo kam na zahradu.
V této hodině suplovala maminka
dotyčné spolužačky. A tak nastaly nervy,
protože to uviděla a celou hodinu nám
nedovolila peněženku jít hledat. Urazila
se a pěkně nás v tom nechala vymáchat.
Ani omluvy nestačily! Musely jsme
požádat pana školníka a s ním peněženku
vydolovat. V té době jsme doma žádné
kapesné nedostávali, a tak i 30 Kč byly
pro nás velké peníze.
Chodila jste do nějakých kroužků? Jaké
byly Vaše záliby?
Chodila jsem dvakrát týdně cvičit do
Sokola. Měli jsme přísnou cvičitelku,
maminku jedné spolužačky, paní Aničku
Kiliánovou. Tam jsem se naučila veškeré
názvosloví jako výpad úkročmo vpravo,
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3

ROZHOVORY A ANKETY
upažit poníž apod., což jsem velice
ocenila při studiu vysoké školy. Zápočty
tělesné výchovy byly pro mě brnkačka.
Milovala jsem cvičení na nářadí.
Také jsem chodila do lidové školy umění
(nynější ZUŠ) na klavír. Měla jsem moc
ráda paní učitelku Sprengerovou a hru
z listu, což znamená hrát novou skladbu
bez přípravy.
Nějakou dobu jsem chodila do pionýra,
kde jsme vyráběli různé věci. Vedly nás
starší kamarádky a bylo to s nimi fajn,
protože byly šikovné, hodné a žádnou
ideologii po nás nechtěly.
Moc ráda jsem chodila ve škole do šití.
To, co jsem se v kroužku naučila od paní
učitelky Čechové, používám dodnes. Svým
dětem jsem ušila věci od potahů do
kočárku až po zimní bundy a oblečení pro
dospělé. Také moc ráda háčkuji, pletu a
vyšívám, zejména večer u televize.
V neposlední řadě jsem moc ráda chodila
zpívat do pěveckého sboru, ať už na
základní škole nebo později na vysoké.

Tak tuhle deku vlastnoručně
vyrobila paní ředitelka. A víte, pro
koho? Přece pro vnoučátko!

ŠKOLNÍ REVUE XVI/3

Co Vás přivedlo k tomu, že jste se stala
učitelkou?
V osmé třídě za mnou přišla paní učitelka
Fraňková a paní učitelka Schinzlová, jestli
bych nevedla pionýrský oddíl. Protože
mně bylo 14 let, vedla jsem oddíl pod
jejich dohledem.
V oddílu byli hlavně kluci sportovci,
fotbalisti, a jedním z nich byl pan učitel
Kučera. Díky němu jsme vyhrávali
všechny vědomostní soutěže. Já jsem jim
vymýšlela hry, jezdili jsme na zajímavá
místa a myslím, že jsme byli dobrá parta.
Stali se součástí mého života. O
prázdninách jsem bývala vedoucí na
letních táborech. Potom jsem také vedla
starší
žákyně
v Sokole.
Z těchto
praktických zkušeností vzešlo moje
rozhodnutí pro pedagogickou dráhu.
Jaké školy jste vystudovala?
Vystudovala jsem Gymnázium Julia
Fučíka v Zastávce u Brna a Pedagogickou
fakultu Jana Evangelisty v Brně, obor
I. stupeň základní školy se specializací
hudební výchova pro II. stupeň ZŠ. (Po
roce 1989 byly školy přejmenovány.)
V roce 2012 jsem studovala Funkční
studium pro ředitele škol. Na Gymnáziu
jsem maturovala z češtiny, ruštiny,
dějepisu a občanské výchovy (dnes
základy společenských věd). Státní
zkoušky na Pedagogické fakultě UJEP
jsem absolvovala z češtiny, matematiky,
pedagogiky a psychologie, marxismuleninismu a diplomovou práci jsem
obhajovala z hudební výchovy.
Jaké to bylo – postavit se poprvé před
třídu?
Díky mé dlouholeté praxi to pro mě nebyl
žádný problém. Děti jsem měla a mám
9
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stále ráda. Když jsem nastoupila,
neexistovaly pracovní sešity. Písmena
jsme museli každý den předepisovat.
Pomůcky jsme sami vyráběli, jednalo se
o velmi kreativní činnost. Nebyly kopírky,
papír, pomůcky žádné. Pouze tabule
a křídy a učebnice. Jedenkrát za týden
poslouchali žáci dvacetiminutové vysílání
v rádiu. Jinak nic
Ale žáci byli pozornější, vnímavější než
dnes a více si všeho vážili. Děti dřív žily
v sounáležitosti s přírodou, domácími
pracemi v zahradě, na poli, a tak se
spoustu věcí nemusely vůbec učit,
protože byly součástí jejich životů.
Například živočichové a rostliny.
Jste profesí učitelka, co to obnáší být
současně i ředitelkou školy? Jak to
zvládáte?
Je to psychicky náročná práce, složitá
na organizaci vlastní práce. Učím pouze
šest hodin týdně, ale i to je někdy velmi
hektické. Ráda bych vedla pěvecký sbor,
to však není možné. Ředitelování vyplňuje
celou pracovní dobu i mnoho volného
času.
Musím zabezpečit provoz pro 437 žáků
základní školy, 130 dětí v mateřské škole,
550 strávníků ve školní jídelně a 180 žáků
ve školní družině.
Obhospodařujeme 3 školní budovy. Jedná
se o spoustu práce a administrativy.
Každý den mě čekají různorodé úkoly, při
jejichž plnění skáču od jednoho
k druhému, a nejprve se snažím vyřídit ty,
které jsou nejnaléhavější.
Díky našemu skvělému pedagogickému
i nepedagogickému kolektivu pracovníků
mohu odpovědně říct, že mě manažerská
práce baví a naplňuje.
10

Co byste chtěla ve škole změnit
k lepšímu?
Chtěla bych přistavět další podlaží na
budově základní školy, kde by vznikly
moderní odborné učebny a prostory pro
větší dělení tříd. Dále bych si přála
vybudovat herny pro školní družinu, aby
žáci netrávili celé dny jenom v učebnách.
Do zahrady bych chtěla rozšířit prostory
pro školní kuchyni a jídelnu.
Ve stávajících prostorách bude nutné
vyměnit všechny zárubně a dveře a
dokončit rekonstrukci elektřiny na
chodbách a v šatnách. Hodila by se také
celková rekonstrukce budovy. Velkým a
mnohaletým mým přáním je instalace
předokenních žaluzií v celé budově.
Když hodně popustím uzdu fantazii, přála
bych si vybudovat sál s pódiem pro školní
vystoupení a na zahradě venkovní
učebny. Všechno záleží na finančních
možnostech obce.
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Jaké jsou Vaše záliby dnes? Co ráda
děláte, jak relaxujete?
Nejlépe relaxuji prací na zahradě, u
ručních prací, u klavíru a u zajímavé
knihy. No a v létě u moře!
Jací žáci Vás nejvíce trápí, zlobí?
Žáci, na které není spolehnutí. Nenosí
pomůcky, učebnice, práci odbydou a je
jim všechno jedno. A potom žáci sobci,
kteří hledí jenom na svůj prospěch.
Čím Vás žáci umí rozesmát, pobavit?
Vzhledem k tomu, že v ředitelně stále
řeším jenom problémy, nevadí mně
v hodinách vtipné poznámky některých
žáků. V 8. a 9. ročníku už to jsou parťáci.
V současné době se nejvíce nasměju
doma svým malým vnoučatům. Jejich
žvatlání a nápady jsou nepopsatelné.
Co byste vzkázala žákům?
Nesnažte se být co nejdříve dospělí.

Dětství vás formuje na celý život.
Nejdůležitějšími vlastnostmi do života
jsou skromnost, slušnost, pokora,
ohleduplnost, pracovitost a spolehlivost.
Chovejte se ke druhým tak, jak chcete,
aby se chovali oni k vám.
Telegraficky:
Oblíbený hudební žánr: POP, klasická
hudba, tenoři
Oblíbení interpreti: Daniel Hůlka, Dan
Bárta, Richard Krajčo, Barbra
Streisandová a mnoho dalších
Oblíbené filmy, seriály: České filmy a
seriály; od Slunce seno až po Bábovky
Oblíbená barva: Zelená
Oblíbené zvíře: Králík
Oblíbené jídlo: Kuřecí řízek s „brsalátem“
Oblíbená květina: Růže
Oblíbené místo: Stříbský mlýn
Adéla Netíková a Damián Smutný, 6.B
Foto: Helena Fialová, streliceubrna.cz

ANKETA NA FILMOVÉ TÉMA
MEZI ŽÁKY
Chodíš na filmy do kina?

Jaký filmový žánr máš rád/a?
Komedie
3%
Horor

5%
5%

Sci-fi
31%

35%
Ano

13%

Dobrodružný,
akční
Fantasy

13%

Drama

Ne
65%

15%

Romantický

15%
Triller
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Máš raději animovaný, nebo hraný film?

Jaké prostředí máš ve filmech rád/a?

16%

Město

25%
35%
9%

Hraný

Přírodu,
divočinu
Vesmír

Animovaný
19%

75%

Je to jedno

21%

Která země podle tebe točí nejvíce filmů?

Fantasy svět

Sleduješ i starší filmy?

2% 3%

15%

USA

33%

Indie

Ano

Japonsko
20%

Ne

ČR

60%

Čína

Jaký je tvůj oblíbený český herec?

67%

Jaká je tvá oblíbená česká herečka?
2%

O. Vetchý
13%

3%
2%

31%

E. Burešová

17%

D. Gránský

31%

V. Kotek
8%

E. Holubová

7%

V. Nejmar
J. Langmajer

8%
10%

20%

A. Polívková
A. Gaislerová

12%

Š. Kozub
Nevím

J. Bohdalová
L. Vondráčková

M. Donutil

5%

12

2%

I. Trojan

29%

Nevím
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MEZI UČITELI
Chodíte na filmy do kina?

Jaký filmový žánr máte rád/a?
Drama
7%
7%

Komedie
33%

33%
Ano

Dobrodružný,
akční

13%

Historický

Ne
13%

67%

Triller
Životopisný

27%

Máte raději animovaný, nebo hraný film?

Jaké prostředí máte ve filmech rád/a?

7%

12%

Přírodu,
divočinu
Město

Hraný

Animovaný

29%
59%

Fantasy svět
93%

Která země podle Vás točí nejvíce filmů?

Sledujete i starší filmy?

7%

21%
USA
Indie

Ano

Čína
72%

100%
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Jaký je Váš oblíbený český herec?

7%
I. Trojan

7%

V. Menšík
7%
43%

O. Vetchý
M. Donutil

7%

J. Dvořák
R. Hrušínský

14%

J. Kodet
15%

Jaká je Vaše oblíbená česká herečka?

Eliška Kremláčková,7.A, Eliška Šimáková, 7.B,
Foto: extra.cz

ZNÁME NAŠE UČITELE?
Opět jsme zapátrali, jak dobře znáte naše učitele, a udělali jsme
mezi vámi tipovací anketu o učitelích druhého stupně. Současně
jsme položili stejné otázky i učitelům. Tak se podívejte, jak to
s nimi skutečně je.
Správné tipy jsou zbarveny červeně.
14
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Kdo z učitelů nakupuje u paní Holešovské (ve spolku)?

Správně jste neodhadli
pana učitele Kučeru

S.Hradečná

Z Klimentová

V.Antošová

L.Beneš

J.Benešová

B.Dalecká

V.Sokolová

B.Veselý

Kdo z učitelů pravidelně sleduje sport?

Neodhalili jste sportovní
fanoušky mezi našimi učitelkami,
sport sledují í paní učitelky
Fialová, Hájková, Sázavská a
Benešová.

J.Beneš

V.Kučera

B.Veselý

A.Kadlec

M.Holešovský

M.Zatloukalová

Koho z učitelů rozpláče dojemný film?

U filmu občas zaslzí i paní
učitelky Pírková,
Hájková.

ŠKOLNÍ REVUE XVI/3
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Kdo z učitelů bydlí v bytě (ne v rodinném domě)?

Tady se to dalo tak trochu
odhadnout, podle toho, kde učitelé
bydlí – zda ve městě nebo na
vesnici, přesto jste se 3x netrefili.

Kdo z učitelů hraje nějakou počítačovou hru?

Tak tady jste byli nejvíc vedle,
správně jste tipovali jen 2x, naopak
jste neodhalili paní učitelku
Sokolovou, která hraje na PC karty.

Kdo z učitelů nepije kávu?
6
5
4

Tak tady to nebylo o moc
lepší, většina učitelů si
kávu dopřává.

3
2
1
0
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Kdo z učitelů poslouchá vážnou hudbu?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Neodhadli jste paní učitelky Antošovou,
Sázavskou a Benešovou, celkově ale mezi
našimi učiteli moc milovníků vážné hudby není.

Eliška Šimáková, Anna Mlčkovská, Václav Švestka a Jakub Holzer z 7.B

ANKETA MEZI PŘEDŠKOLÁČKY
Ve čtvrtek 14. dubna 2022 jsme se vydaly do mateřské školky V Cihelně popovídat
si s dětmi o tom, jak se těší do školy. Sedly jsme si ke stolečku a postupně jsme si zvaly
předškoláky, aby nám odpověděli na pár otázek. Potom jsme si s nimi šly hrát na hřiště
a malovali jsme kamínky jako velikonoční vajíčka. Hraní si s nimi bylo opravdu
zajímavé, každou chvilku jsme byly na zemi nebo nás nechtěli někam pustit, ale
postupně se z nás stala princezna a královna.
Odpovědi byly stručné, někdy až legrační, ale je zřejmé, že většina dětí se do školy
těší. Uvidíme, jak jim dlouho nadšení vydrží…
Otázky:
1. Jak moc se těšíš do školy?
2. Na co se těšíš nejvíc?
3. Těšíš se na svého patrona ve škole?
4. Na jaký předmět se těšíš nejvíce?
5. Na co se netěšíš?
Jozefinka
1. Dobře.
2. Na učení.
3. Jo.
4. Na písmenka.
5. Na nic.
Ondrášek
1. Hodně.
2. Na přírodovědu.
3. Jo.
4. Na fyziku.
5. Na nic.
ŠKOLNÍ REVUE XVI/3

Nelinka
1. Dobře, na všechno.
2. Až se naučím psát.
3. Jo.
4. Na výtvarku.
5. Na nic.
Mareček
1. Hodně.
2. Až se budeme učit číst.
3. Jo, těším.
4. Na fyziku.
5. Do 3. třídy se netěším.

Anetka
1. Těším se úplně na
všechno.
2. Na matematiku.
3. Těším se.
4. Na prvouku a
matematiku.
5. Na nic.
Eliška Šimáková a Anna
Mlčkovská, 7.B
Obr.: Eliška Šimáková a Anna
Mlčkovská, 7.B
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HOLKY VERSUS KLUCI
V kterém roce se potopil Titanic?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jaká je chemická značka stříbra?

Holky

Kluci

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Holky

Kluci

AG

ST2p

Seř3p

S

Nevím

Jaké je hlavní město Portugalska? (Lisabon) Jaký je nejmenší pták na světě? (Kolibřík)
12

12

10

10

8

8

6

Holky

6

Holky

4

Kluci

4

Kluci

2

2

0

0
LISABON

Portugalsko

Nevím

Kolibřík

Jak se jmenuje největší technologická
společnost v Jižní Koreji? (Samsung)
10
8
6
4

Holky

2

Kluci

0

Sýček

Vrabec

Jaký kov objevil Hans Christian Oersted
v roce 1825? (Hliník)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Holky
Kluci

Tak tentokrát byli jasně lepší kluci – 4x vyhráli, jednou remízovali
a jen jednou prohráli. Sedli jim víc otázky, nebo jim stoupá
inteligence? Kéž se jim to odrazí i na vysvědčení!
18

Miroslav Audy, 8.A
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POZVÁNKA DO KINA

FILMOVÉ NOVINKY ROKU 2022
V tomto roce vyjde spousta nových filmů, některé opožděně kvůli Covid-19.
Jedním z nich je i dlouho očekávaný Avatar 2. Marvel se tu taky jistě blýskne po
úspěšném minulém roce, ve kterém šly do kin vynikající filmy Spider-man: No way
home, Eternals, Venom 2: Let’s to be Carnage, Shang-chi a Black widow.

NA CO SE TEDY MŮŽETE TĚŠIT LETOS? TADY JE MALÁ OCHUTNÁVKA:
AVATAR 2
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy
USA, 2022
Režie: James Cameron
Hrají: Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang,
Kate Winslet…

DOCTOR STRANGE: V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční / Fantasy / Horor
USA, 2022
Režie: Sam Raimi
Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,
Benedict Wong, Xochitl Gomez…
THOR: LOVE AND THUNDER
Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2022
Režie: Taika Waititi
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Taika Waititi,
Christian Bale…

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2022
Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jake Johnson, Laura Dern, Sam
Neill…

ŠKOLNÍ REVUE XVI/3

19

ROZHOVORY A ANKETY
UNCHARTED
Akční / Dobrodružný
USA, 2022, 117 min
Režie: Ruben Fleischer
Hrají: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia
Ali…
ZTRACENÉ MĚSTO
Akční / Komedie / Romantický
USA, 2022
Režie: Aaron Nee, Adam Nee
Hrají: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Patti
Harrison…
SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE - PART ONE
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2022
Režie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson
Hrají: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Issa Rae, Jake Johnson…
PROMĚNA
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2022,
Režie: Domee Shi
Hrají: Sandra Oh…
Zlouni
Animovaný / Akční / Komedie / Krimi / Rodinný
USA, 2022
Režie: Pierre Perifel
Hrají: Sam Rockwell, Awkwafina, Craig Robinson, Marc Maron, Anthony
Ramos…
The Batman
Tak co, inspirovali jsme vás
k návštěvě kina?
Akční / Drama / Krimi
USA, 2022
Režie: Matt Reeves
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell,
Andy Serkis…
20

Eliška Kremláčková, 7.A
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RECENZE

DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ
MARGARET ROGERSONOVÁ: KOUZLA RODU THORŮ
Anotace: Fantasy kniha, ve které knihy žijí vlastním životem a
mohou i zabíjet. Elisabeth vyrůstala v jedné z austermérských
veleknihoven. Od malička procházela kolem spoutaných grimoárů
– kouzelných knih, které se po osvobození změní v běsnící
monstra z kůže a inkoustu. Když při útoku na veleknihovnu jeden
z nejmocnějších grimoárů uprchne, Elisabeth se ocitne uprostřed
gigantického spiknutí a je obviněna ze zločinu. A co hůř, k soudu ji
bude doprovázet čaroděj Nathaniel Thorn, který je ztělesněním
čirého zla… Nebo je vše jinak?
Naše recenze: Chvíli mi trvalo, než jsem se do příběhu začetla, ale autorka má velkou
fanatazii a svět, ve kterém knihy žijí vlastním životem, to je prostě bomba. Takový
nápad tu ještě nebyl, a proto je kniha tak zajímavá. Hlavní hrdinku Elisabeth jsem si
hned oblíbila, vedlejší postavy také nejsou vůbec špatné. Po trochu zdlouhavém
začátku se příběh začal vyvíjet rychleji, přibývalo akčních scén a napětí.
Kniha byla hezky zakončená, doporučuji ji spíše dívkám.

EMMA LORDOVÁ: CO SE STANE NA TWITTERU
Anotace: „Tweetování s nepřítelem by neměla být taková
zábava...“ Pepper je plavkyně a chronická snaživka. Její rodina se
sice rozpadá, zato jejich řetězec s rychlým občerstvením vzkvétá –
hlavně díky Peppeřinu sarkasmu na Twitteru. Jack je třídní šašek a
Peppeře leží v žaludku. K pomáhání v rodinném bistru má sice
hořkosladký vztah, ale urážky na Twitteru si líbit nenechá. Láska a
sýr světí prostředky – dokud se jejich roztržka nezmění ve virtuální
válku. A jak dlouho ti dva dovedou ignorovat vzájemné city?
Naše recenze: Do knížky jsem se rychle začetla, i když jsem si prvně myslela, že mě
nebude moc bavit, protože na sociální sítě chodím, tudíž to není úplně moje parketa.
Nakonec mě ale příjemně překvapila. Kniha je hezky zpracovaná a děj se odehrává
v moderní době, takže pro mě nebyl vůbec problém se do ní začíst. Hlavní hrdinka
Pepper mi ze začátku připadala jako upjatá citlivka, ale po pár stránkách mi začala být
sympatická. Jack byl pro mě sympaťák v podstatě od začátku. Celý příběh je originální
a rychle se odvíjí, nechybí ani vtipné hlášky, u kterých se opravdu zasmějete, ani
nějaká ta romantika. Trochu jsem se bála, jak to autorka nakonec rozuzlí, ale kniha je
zakončená pěkně. Takže super oddechovka.

Hodnocení:
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naVeronika Tomšů, 9.A, zdroj: albatrosmedia.cz
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LITERÁRNÍ KOUTEK

LITERÁRNÍ KOUTEK
TĚŠÍME SE NA LÉTO
LÉTO
Léto je nejlepší období ze všech.
Sluneční paprsky se dotýkají země, jako
kdyby ji hladily, a mě napadá tolik
možností, co můžu dělat. Lehnout si do
zelené přikrývky a pozorovat ptáky, jak
ve větvích stromů zpívají. Nebo hádat
jaké obrazy vytvářejí mraky na nebi
Když je venku krásně, zaklepu na
dveře svých kamarádů a jdeme ven.
Obvykle si nachystáme batoh a do něj
dáme všechny nezbytné věci, jako je
třeba dalekohled nebo svačina. Na tu si
všichni potrpí.
Naše oblíbené místo je takový malý
lesík, který krásně se zelená na kopci.
Říkáme mu remízek. Odtud máme krásný
výhled.
Sluneční paprsky a jasně modrá
obloha zvýrazňují střechy naší obce.
Nejhezčí je pro mě pohled na naši ulici,
která pro mě představuje to nejklidnější
místo na Zemi
V remízku máme náš oblíbený
strom, říkáme mu Starý dub. Vypadá
velice vyrovnaně, jak tam jen tak stojí a
usmívá se na sluníčko, jako kdyby si spolu
povídali. Rádi po něm šplháme a
zkoušíme se dostat co nejvýše do koruny.
Když se když dotýkáme jeho popraskané
kůry, která svou strukturou připomíná
hadí kůži, cítíme jako by byl živý.
Přichází letní noc. Na tmavé obloze,
vychází tisíce malých lampionů, které září
jak ty nejjasnější drahokamy. Je čas jít
domů.
Petra Malčicová, 9.B
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MOJE MILOVANÉ CHORVATSKO
Skončí škola a začnou prázdniny,
oblíbený čas skotačení. Sbalíme si kufry,
naložíme je do auta a vyjedeme do
Chorvatska. Cesta je dlouhá, ale mně to
připadá jako chvilka, která uběhne jako
voda. Dorazíme do apartmánu, vybalíme
kufry a já běžím, jak nejrychleji mohu,
abych se zase mohl po tom dlouhém roce
přivítat se svým dobrým kamarádem –
s mořem. Jak utíkám, vidím, jak na mě
mává vlnkami. Přiběhnu k němu a ono
vesele šplouchá a říká, jak se na mě
těšilo.
Další dny si užívám prázdnin. Skoro
každý večer jdeme na večeři do některé
z místních restaurací a po ní do kavárny.
Rodiče si dají dezert a já s bráchou
zmrzlinu.
Společně sledujeme, jak krásně je
zbarvená obloha, když slunce zapadá
za horizont. Takových západů uběhne
ještě několik a my už si musíme zase balit
kufry. Tentokrát ale na cestu domů.
Poslední večer se naposledy díváme, jak
zapadá slunce.
Brzy ráno se vzbudím a rychle běžím
k moři. Povídám si s ním, ale potom
přijde taťka s tím, že už musíme jet. Tak
se s ním rozloučím a ono mi slíbí, že rok
rychle uteče a zase se uvidíme.
Už nešplouchá tak vesele, jako když
jsem za ním přišel na začátku dovolené.
Šplouchá tišeji, tak nějak smutně. Když
odjíždíme, naposled mu zamávám a ono
mně taky.
Vítek Pelikán, 9.A
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MANŽELSTVÍ – ANO, ČI NE?
Nedávno se mě někdo zeptal, co si
myslím o manželství. V tu chvíli jsem
úplně nevěděla, co odpovědět. Po nějaké
době jsem o tom začala přemýšlet. Má
manželství smysl?
Podle mě určité výhody má,
například společné bydlení, vytvoření
rodiny, společné zážitky, a máte u sebe
člověka, kterému se můžete svěřit, opřít
se o něho. Jsou tu ale i nevýhody, jako
třeba neshody, rozdílné názory, z nichž
pak mohou vzniknout malé i velké hádky,
které někdy vedou až k rozvodu. No…
pojďme se nad tím trochu více zamyslet.
Já osobně zastávám názor, že
manželství je dobrá věc, pokud je to ale
zdravé manželství. Pokud je manželství
nezdravé a necítí se v něm partneři
komfortně, nemá smysl v něm dál
setrvávat, pokud to ale nebrzdí děti.
Je hodně hezké, když u starších lidí
slýchávám, že jsou spolu od svých raných
mladých let. Docela nechápu, jak to
všechno spolu mohli vydržet až doteď.
Zajímalo by mě, jak zvládali hádky, jestli
zažili nevěru druhého a další v manželství
ne moc příjemné věci.
Když mi někdo starší vypráví, jak
jsou se svou drahou „polovičkou“ už přes
padesát let, jediné, co jim na to řeknu, je,
že mají můj velký obdiv. Já osobně si
nedokáži představit být s někým tak
dlouhou a podle mě i jiní lidé to mají
stejně (samozřejmě ne všichni). Možná je
to dnešní dobou, možná také ne.
Toto všechno je ale každého věc, a
každého názor. Důležité je, aby si byl
člověk stoprocentně jistý, co chce.
Natálie Stopková, 9.A
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Nechtěl bych být ženatý, protože
nemám rád závazky. Chtěl bych cestovat,
poznávat svět a mít s sebou partnerku,
ale rozhodně ne manželku.
S manželstvím se mi hned spojí
založení rodiny, dům na bezpečném
místě, před ním dvě suvéčka, abychom
mohli žena i já vozit ráno děti do školy,
po práci s kamarády na jedno, maximálně
dvě piva, aby nebyl doma oheň na střeše.
No… mrazí mě na to jenom pomyslet. Už
jenom myšlenka, že nejspíš strávím celý
život na jednom místě, s těmi samými
lidmi a v celoživotním stereotypu, to není
nic pro mě.
A pak se zamyslím, jak by byl krásný
život třeba s karavanem v Jižní Americe,
obklopen krásnou přírodou a krásnými
holkami, pořád poznávat nové lidi,
parkovat u pláže a usínat u západu
hřejícího slunce. Tohle by byl život pro
mě, ale nejdřív bych musel našetřit dost
peněz na to, abych si mohl takhle zmizet
na pár let a pak se vrátit za rodinou
podělit se o své zážitky.
A jednou, až mi bude lehce
po čtyřicítce a budu znát holky dost
dobře na to, abych s nějakou založil
rodinu, tak se usadím, ožením a založím
rodinu a svým dětem budu vyprávět
o všem, co jsem zažil, a až vyrostou, tak
je vezmu na stejnou dobrodružnou cestu,
jakou jsem podnikl jako mladý.
Antonín Chmelíček, 9.A, obr: klipart
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JARNÍ TVORBA
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ZÁBAVA

FILMOVÝ KVÍZ
1. (Harry Potter) Jak se jmenují tři žáci Zmijozelské koleje, které Harry nemá rád?
a) Neville, Snape, Draco Malfoy
b) Crabbe, Goyle, Draco Malfoy
c) Neville, Goyle, Draco Malfoy
2. (STAR WARS) Kdo byl mistr Jedi Obi-wana?
a) Yoda
b) Qui-gon Jinn
c) Anakin Skywalker
3. (Piráti z Karibiku) V jakém městě se odehrává začátek Pirátů z Karibiku?
a) Port Royale
b) Singapoore
c) Ústí nad Labem
4. (Black Widow) Jak se jmenuje herečka, která hrála Black Widow?
a) Jeniffer Aniston
b) Scarlett Johansson
c) Natalia Portman
5. (Pán prstenů) Kolik prstenů bylo vyrobeno?
a) 1
b) 6
c) 20
6. (Jurský park) V jakém roce byl natočen první díl Jurského parku?
a) 1972
b) 1986
c) 1993
7. Jak se jmenoval první celovečerní animovaný film od studia Walt Disney?
a) Pepek námořník
b) Popelka
c) Sněhurka a sedm trpaslíků
8. Jak jmenuje zfilmovaná pohádka Boženy Němcové Sůl nad zlato?
a) Byl jednou jeden král
b) Anděl páně
c) Jak si zasloužit princeznu
Václav Švestka a Jakub Holzer, 7.B
Foto: denik.cz, starwars.com, kfilmu.cz, postavy.cz, wikipedia.com,maxi- karneval.cz, dvdinform.cz
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KŘÍŽOVKY
„Pane doktore, je pravda, že mě budou operovat studenti?“
„Ano, budou.“
A co když umřu?“
„………………………………………………. (tajenka).“
Čirá tekutina
Vodní zvíře, které staví hráze
Malý kus
Otec
Postní svátek muslimů
Země javorového listu
…a Zubejda
P. uč. Kadlece říká žákům…
Dýchací orgán
Křestní jméno herce Soboty
Trhavina i název nápoje
Obydlí slepic
Potřeba potápěče
Když se to vyhodí do vzduchu, je to hnědé, a když to spadne na zem, tak je to bagr.
Co je to? …………………………………………………………… (tajenka)..
Planeta nejbližší slunci
Malovaný příběh
Americký úřad pro letectví a vesmír
Hlavni město Španělska
Část dne
Maškarní bál
Sňatek
Anglicky auto
Březen, duben, květen…
Nástroj k zamykání
Obojživelník
Značka oblečení a obuvi
8. slovní druh
Řešení najdete na konci časopisu.
Václav Švestka, Jakub Holzer, Eliška Šimáková a Anna Mlčkovská z 7.B
Obr: Eliška Šimáková, redakční archiv
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PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Chlubí se chlápek: „Jsem stavbyvedoucí už
dvacet let a žádná stavba mi ještě
nespadla.“
„A co stavíš?“
„Silnice.“
„Horáku, co je to bajka?“
„To je ... třeba když se spolu baví
kůň a osel jako my dva, pane
učiteli.“
Mamka: „Jak bylo dnes ve škole?“
Já: „No… psali jsme test.“
Mamka: „Kolik otázek jsi věděl?“
Já: „Jednu.“
Mamka: „Jakou?“
Já: „Svoje jméno a příjmení.“
Aňa nabídla mamince, že
udělá sama rychlý kompot.
Když byl kompot na stole,
tatínek ochutnal, otřásl se a
pohlédl na maminku.
Maminka ochutnala, otřásla
se a pohlédla na Aňu: „Poslyš,
co tomu kompotu je? Umyla
jsi ovoce?“
„Ano, mami. Dokonce
mýdlem."
„Tak co, poslechl jste mne a spal
jste o dovolené při otevřeném
okně, pane Breburdo?“
„Ano, pane doktore.“
„A obtíže zmizely?“
„Ne, jen hodinky, peněženka
a jeden oblek.“

Žena se rozčiluje před otevřenou
skříní: „To je hrozné. Nemám nic na
sebe. Snad nechceš, abych šla mezi lidi
v těch příšerných šatech?!“
„To samozřejmě ne. Víš co? Půjdeme
do zoologické zahrady.“
Můj muž musí být jasnovidec! Když jsem
mu zavolala z mobilu mé kolegyně, řekl
mi: „Ahoj lásko, co potřebuješ?“

Starší paní z venkova přijela na dovolenou do
města ke své dceři. Jako naschvál nikdo nebyl
doma a na dveřích cedulka: Přijedeme zítra.
Co měla dělat? Odebrala se do ulic a chtěla
přenocovat v hotelu. Vrátný ji vede chodbou,
zastaví se u dveří a otevře.
Tetka se k němu otočí se slovy: „Abyste věděl,
pane, tenhle pokoj nechci. Člověk zaplatí
hříšné peníze a dostane takový kumbál jako
plivátko, s jednou židlí a zrcadlem. Ani spát tu
není na čem. Myslíte si, že když přijela bába z
vesnice, musí jí to stačit.“
„Ale paní, co se rozčilujete,“ povídá vrátný,
„vždyť jste teprve u výtahu.“
Běží dvě párátka do kopce a předběhne je
ježek. První pak říká druhému: „Hej, tos
nemohl říct, že nahoru jezdí autobus?“
Tatínek se ptá na třídních schůzkách: „Pane
učiteli, zlepšil se ten náš kluk aspoň trochu v tom
zeměpisu?“
„No, není to nic moc. Včera například hledal
Rimavskou Sobotu v kalendáři.“
Eliška Kremláčková, 7.A, zdroj: vtipy.net

Řešení kvízu: 1.b), 2.b), 3. a), 4. b), 5. c), 6.c), 7.c), 8 a)
Řešení křížovek: 1. – Dostanou pětku, 2. – Kinder vajíčko

