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Školní rok – 2021- 2020 

 

 

 

Vážení čtenáři,  

v tomto školním roce nám vydávání školního časopisu 

zkomplikovala koronavirová situace, proto nové číslo vychází až 
nyní. Doufáme, že se současné problémy již brzy vyřeší a vše se 

vrátí do normálních kolejí. 

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a optimismu. 
 

Redakční rada 
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ROZHOVOR  
 

s žáky 1. a 2. stupně  

 

Žákům jsme položili tyto otázky: 

 

1) Vyhovuje vám spíš normální nebo 

distanční výuka a proč? 

2) Vadí vám roušky ve škole nebo ne a proč? 

Žáci 2.A 

1) Ve škole, protože se toho víc naučím. 

2) Nevyhovuje, protože se blbě dýchá. 

Žáci 5.A 

1) Normální vídám se s kamarády a učiteli. 

2) Ano vadí, nemohu pořádně nadechnout. 

Žáci 7.A 

1) Normální, při distanční byl den jednotvárnej  

    a skoro nic jsme se nenaučili. 

2) Vadí, nedá se s ní dýchat a je nepohodlná. 

Žáci 9.B 

1) Normální, protože je lepší výklad při distanční 

     výuce je to ,,honem, honem.“                 

2) Ano vadí, protože se mlží brýle a špatně se  

    dýchá. 

 

         M. Štáfek 6.C, Z. Volmuthová, l. Jenčíková 7.A  

 

 

 



 

Stránka | 4 

ADAPTAČNÍ VÝJEZD 

 6. A,B 

 

Dne 3.9 2020 se třídy 6.A a 6.B zúčastnily adaptačního výjezdu do kempu v Oseku. 

Třídy si při příjezdu rozdělily, kdo bude první parta na oběd - byla to 6.B, 6.A si zase 

mohla vybrat chatky.  

Po ubytování jsme šli na oběd. Byl výborný, měli jsme kuře s bramborem. 

Po obědě byl polední klid, potom jsme si zahráli pár her a vyrazili jsme do 3D 

bludiště. 

V bludišti jsme si dostatečně zaskotačili. 

Potom následovala večeře a k ní špagety s omáčkou – opět skvělé. 

Večer jsme uspořádali party.  

Později jsme si šli všichni bez výjimky vyčistit chrup a převléknout se do pyžam. 

Večerka byla ve 22:00. 

Když jsme se chystaly do postele, objevila jsem v našem pokoji chlupatý přírůstek. 

Byl to osminožec - pokoutník stájový, který se zrovna kuklil do našeho okna.  

Zvolala jsem ,,HOLKY, je tady PAVOUK !!“  

Pavouk nám přes okno do rána upletl pavučinu. 

Potom následovala snídaně a hygiena, zahráli jsme si hry, vyklidili pokoje a šli  

na prohlídku města Osek. 

Viděli jsme Osecký klášter a zde protékající – Osecký potok. 

Odpoledne jsme jeli domů. 

Všem nám pobyt líbil. 

 

 

N. Ondřejková 6. A 
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PREVENCE NA NAŠÍ ŠKOLE 

Online rizika v době koronaviru 
 

Milí žáci,  

většina z vás tráví tyto dny více času doma a  patrně i více času za 

monitory počítačů či mobilů, což má své pozitivní i negativní dopady.  

Pozitivními dopady může být například to, že se naučíte distančnímu 

vzdělávání, vyzkoušíte si různé programy k učení a třeba se také 

zlepšíte ve vyhledávání informací na internetu. 

Naopak negativním dopadem může být samozřejmě zvýšené vystavení online 

rizikům, například online zraňujícím obsahům, problémům s osobními daty  

či v případě některých dětí může dojít i k nadměrnému online používání technologií 

a online závislosti. Jedním z rizik je také kybernenávist, kde se ukazuje, že jsou jí 

české děti vystaveny více než jejich vrstevníci v Evropě. 

Jak můžete rizikům předcházet? Jaké jsou hlavní zásady prevence rizikového 

chování na internetu? 

Ráda bych vám doporučila zkusit si například online kurz na ww.budsafeonline.cz. 

Případně se podívejte na jejich videa s Jirkou Králem, která jsou udělána pro 

dospívající přístupnou formou. 

Co může člověk dělat, pokud se již do potíží dostal? Například komunikoval s  cizí 

osobou, poslal jí své intimní fotografie a ona jej nyní vydírá nebo vyhrožuje? 

V první řadě by mělo dítě či dospívající jít za svým rodičem, popřípadě učitelem 

a probrat s ním celou situaci. Pokud již skutečně došlo k vydírání nebo vyhrožování, 

je samozřejmě na místě obrátit se na Policii ČR. Důležité je nic nemazat, schovejte si 

důkazní materiál! Pokud byste narazili na nezákonné obsahy, je možno využít 

formuláře projektu „Stop online“, který také spolupracuje s Policií 

ČR: https://www.stoponline.cz/cs/Přeji vám všem pevné zdraví a doufám, že vás 

žádné ze zmíněných rizik neohrozí, protože určitě již všichni víte, jak se bezpečně 

chovat na internetu. Pokud byste potřebovali jakoukoliv 

radu nebo konzultaci, napište mi mail  

na janickova@3zs.cz, ráda vám poradím. 

Mgr. Andrea Janíčková – školní metodik prevence 

 

http://www.budsafeonline.cz/
https://www.stoponline.cz/cs/
mailto:janickova@3zs.cz
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            M. Džurňáková, E. Chytrá 9. B 

 
 
 
 

 
 

L. Říhová, F. Mužík 9. B 



 

Stránka | 8 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením nemůže mít školní parlament normální 

schůzky.  

Sběr papíru  
Sběr papíru bude pravděpodobně v listopadu po ukončení nouzového stavu. Celá 

akce bude zorganizována jiným způsobem, než v předchozích letech. Výtěžek ze 

sběru papíru půjde  znovu na podporu Indické dívky Divyi. 

Nové háro  
Pokud bude dostatek financí ze sběru papíru, škola chce nově podpořit nadaci Nové 

háro. Nové háro je nadace, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům, aby se 

i přes svůj handicap cítili dobře.  

Pokud máte dlouhé vlasy a chtěli byste je darovat, můžete oslovit tuto nadaci. 

Požadovaná délka je minimálně 30 centimetrů. 

Každý, kdo má zájem, se může zapojit i do malování plakátu na toto téma. Inspiraci 

můžete najít a něco víc se o tom dozvědět na nástěnkách v druhém patře na chodbě 

k tělocvičně, kde se nachází třída č. 32. 

Třídnické hodiny  
V září proběhly volby do parlamentu 42 zástupců z 21 tříd. 

Každá třída o třídnickou hodinu bude probírat nápady na Indický týden. 

Vánoční výzva  
Zapojili jsme se do Vánoční výzvy a vytvořili jsme vánoční přáníčka pro seniory. 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

Bláhová Kateřina 9.B 
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Do tvorby vánočních přání se zapojily třídy:  

1. A, 2. B,C, 3. B,C, 4. C, 5. C, 6.B,C, 7. A,B 
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EKOTÝM 

 

Náš nový EKOTÝM (Markéta, Karolína, Pavla, Zuzka a Pavla ze 7.A) byl založen 

v minulém školním roce, kdy jsme měly naplánováno mnoho aktivit, které se díky 

situaci spojené s pandemií Covid-19 musely všechny zrušit, bohužel.  

Pro tento rok jsme si stanovily cíle menší, které chceme v průběhu celého školního 

roku zvládnout. 

Konkrétně se jedná o pomoc při organizaci akcí, jež budou v rámci environmentální 

výchovy v naší škole probíhat. 

 

Cíle pro první pololetí: 

• pomáhali jsme při celoškolní akci „Sběr kaštanů“ 

• připravujeme soutěž „Poznávačka přírodnin“ – která bude vzhledem k COVID 

opatřením probíhat formou prezentace 

• vytvoříme Ekokodex naší školy 

Že nevíte, co je Ekokodex? Jsou to pravidla, která bychom měli, jako škola, již není 

životní prostředí lhostejné, dodržovat. Takové desatero, kterým se máme všichni 

řídit.  

Tento Ekokodex bude umístěn v ekokoutku (modrá budova v přízemí) a zároveň 

v každé třídě naší školy. 

 

Cíle pro druhé pololetí: 

• příprava projektového dne ke Dni Země - den pro planetu Zemi na téma 

STŘÍDMOST a změna myšlení lidí 

• Lesní pedagogika v terénu – příprava soutěží pro žáky nižších ročníků 

 

Na všechny plánované aktivity se moc těšíme a věříme že jimi potěšíme i Vás 😊-. 

 

Vaše holky z Ekotýmu 
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RECENZE 

Hvězdy nám nepřály 

 
Hazel Grace pořádně nefungují plíce, a proto musí 

používat kyslíkovou bombu, díky které může dýchat. 

Chodí do podpůrné skupiny, kde má kamaráda 

Izáka který je slepí. Jednoho dne se tam objeví nový 

kluk jménem August, který má amputovanou nohu. 

Gus a Hazel se začnou kamarádit a díky knize 

jménem Císařský neduh jedou společně do 

Amstrodamu, kde spolu začnou chodit. Jak to s nimi 

dopadne?  

Kniha plná humoru a smutku pro teenagery.   

E. Chytrá 9.B 

Žáci 6. ročníků měli za úkol nakreslit erb, který by charakterizoval 
jejich třídu: 

6.B             T. Bruská      Z. Váchová 

 

 

 

 

 

 

 

6.C          D. Loosová             N. Rejčová 
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PRÁCE ŽÁKŮ 

Pohádka o princezně a pávech 

 

Bylo, nebylo, za mnoha lesy, 

mnoha řekami, a ještě dál držel 

černokněžník ve vysoké věži 

princeznu Karolínu. Celé se to 

vlastně stalo tak, že daleko od 

téhle věže byl zámek, kde žila 

princezna Karolína.  

Měla otce, pana krále, který byl 

hodný, ale trochu sobecký. Matku 

neměla, zemřela. Když jí bylo 18 

let, král ji nutil, aby si našla prince. 

Ona však nechtěla jiného než 

svého nejlepšího kamaráda Honzu. 

Pan král to ale zakázal, protože 

Honza nebyl urozený. Proto 

princezna utekla do lesa. Tam 

narazila na černokněžníka. Ten ji 

vzal na záda a díky kouzlu chtěl 

odletět. Jenže princezna byla moc 

těžká a černokněžníkovi se 

podlomily nohy. Černokněžník spadl i s princeznou, která si při pádu zlomila nohu  

a nemohla utéct.  

Černokněžník Karolínu uvěznil ve své věži, a když to král zjistil, vyhlásil pátrání. 

Nikdo ji ale hledat nešel. Ani král. Když se to dozvěděl Honza, jako jediný ji šel 

hledat. Princezna ve věži myslela na pana krále, Honzu a své nejmilovanější růžové 

pávy. Je to vzácný druh, jsou jako lidé, jen neumí mluvit.  

Honza šel přes lesy, přes řeky, až najednou uviděl věž. Když k ní přišel, zjistil, že tam 

černokněžník není. Byl mezitím na houbách. Honza vzal princeznu, ale když se 

vraceli zpět, narazili na černokněžníka. Ten jim řekl, že buď tam princezna zůstane, 

nebo jí vezme všechny pávy. Věděl, že mají pávy drahé a dobře by se prodávali. 

Honza s Karolínou došli na zámek a dali mu všechny modré pávy, aby ho oklamali. 

Honza s Karolínou nakonec dostali svolení od pana krále a vzali se. Všechno dobře 

dopadlo.  

Na motivy Jana Skácela napsala Viktorie Lálová, 7. B, 

ilustrace: K. Jasanská, L. Trauberová 7.B 
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Babička 

 

 

E. Havlínová 4.B       E. Burešová 4.B 

 

 

 

Vánoční příběh z družiny😊 
 

Když se Klárka probudila, tak uviděla, jak za okny padá sníh a rozhodla se, že se 

půjde projet na saních. Oblékla se a jela. Jela na dráze dlouhé 800 m. Cestou viděla, 

jak prodávají kapry. Měla na něj strašnou chuť. Sice z dálky, ale i tak viděla, jak mají 

krásné šupiny. Když Klárka dojela na konec, vzpomněla si, že je Štědrý den, tak šla 

domů. Už bimbá zvon. To znamená, že je 8 večer a přichází Ježíšek.  

Klárka dostala krásné dárky. 

H. Šulcová, 3. C 
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Angeličin příběh 

   Je sobota ráno. Únavou si promnu opuchlé oči. Jakmile se proberu, vzpomenu si, 

proč jsem celou noc probrečela. Hned mi je znova do breku. 

   Před třemi týdny mi napsal jeden kluk, Kamil, že se mu líbím a že by se chtěl 

spřátelit. Byl moc hezký a zalíbil se mi. Chvíli jsme si jen tak psali, ale pak chtěl 

poslat fotku jen ve spodním prádle. Zamyslela jsem se nad tím a řekla si proč ne, 

vždyť o nic nejde a je to jen mezi námi. Tak jsem mu ji poslala.  

   V ten moment jsem se odsoudila na smrt. Kamil mi začal vyhrožovat vylepením 

fotek po celé škole a přeposláním rodičům. Psal, že když si zahrajeme jednu hru, tak 

to neudělá. Neřekl, o co jde, princip prý pochopím brzy. Nevěděla jsem, co dělat, tak 

jsem do toho šla.  

   Tu jeho hru hraji doteď. Jde o to, že budu dělat, co řekne, jinak všichni uvidí moje 

fotky. A jestli to někomu řeknu, tak udělá to samé. 

    Se skleněnýma očima a bolestnou grimasou v obličeji se podívám na mobil. 

Nepřečtená zpráva od Kamila.  

   Ahoj zlato, máš tu další den, a to znamená další úkol. Tvoje mamka kouří, viď? 

Musíš jí ukrást cigaretu, zapálit si a pošli mi fotku v plavkách, jak kouříš <3 

   Rozplakala jsem se na plno. Kouřit jsem nikdy nechtěla a krást už vůbec ne. Nedá 

se nic dělat, musím to splnit. 

   Fotku jsem poslala, mamka naštěstí spala. Musím si dát sprchu, ten kouř hrozně 

páchne. 

   Vylézám z koupelny a opět slyším cinknout můj mobil. 

   Jsi šikovná a posloucháš, tak mi teď pošli fotku, kde ti jde o život ;) 

   Nezbývá než poslechnout. Bydlíme kousek od nádraží, fotka na kolejích by šla. 

Tiše se vyplížím z domu a vydám se na místo. Jsem kousek za nádražím a sedám si 

na koleje. Zapínám mobil a hledám fotoaparát. Vyfotím jednu fotku, druhou, ale ani 

na jedné nejsou vidět koleje.  

   Vtom se ozve nesnesitelný rachot a troubení. Ohlédnu se za sebe  

a spatřím vlak. Nebezpečně rychle blížící se vlak. To je nápad! Selfie s  vlakem! To se 

Kamilovi bude líbit. Možná mě pak nechá být. Určitě to stihnu, musím to stihnout. 

Vyfotila jsem to a poslala, jenže bylo příliš pozdě…… 

   Konec hry, puso ;)     

          K. Franková 8. A 

 

Tento příběh byl oceněn jednou z hlavních cen v soutěži vyhlášené 

Ministerstvem vnitra České republiky. 
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Čarodějnice Líza 

 

1. kapitola Létání na koštěti 

V jedné chatrči bydlela čarodějnice jménem Líza. 

Jednoho dne se Líza rozhodla, že se naučí létat 

na koštěti. První věc, kterou musela udělat, aby 

mohla lítat, je to, že si musela vyčarovat koště. 

Tak se šla kouknout do kouzelných knih. Našla to 

v knížce Pokročilé čarodějnice na straně 37 a bylo 

to zaklínadlo FIXUS TUTUS. Podařilo se jí to 

napoprvé. Vyčarovala ho hnědé, ale Líza ho 

chtěla fialové, tak řekla AFO FIALO. A pak řekla 

B2LA SOSI. A tím na něm udělala bílé proužky. 

Koště bylo hotové. Sedla si na něj  

a řekla VEMOSA OPO. Tím se vznesla  

a aby letěla rovně, tak musela říct LETA ROVNO. 

Šlo jí to dobře a Líza věděla, že bude muset ještě 

trénovat. 

2. kapitola Čarodějnický turnaj 

Je úplněk a Líza si připravuje kouzla na turnaj. 

První zaklínadlo bylo LAMASA KUKU a to 

znamenalo, že vzlétneš bez koštěte. Druhé 

zaklínadlo bylo ALAKAR LUSA a to znamenalo, 

že můžeš pohybovat věcmi všude kolem. Třetí 

bylo FIFI SOKOSI a to znamenalo ohňostroj. 

Čtvrté bylo LUKASA KOKA a to znamenalo 

neviditelnost. Páté bylo LASKA LUSI a to 

znamenalo přemístění. Šesté bylo TIC TAC a 

znamenalo, že se vám v puse ocitne bonbon, 

Když si to vyzkoušela podesáté, věděla, že už je 

dost připravená na turnaj. Turnaj se konal 

v Abracích na poli s abrakou kouzelnou. Líza se 

lekla, když uviděla tolik čarodějů. Ale když viděla svoji kamarádku Lunu, byla 

v pohodě. Turnaj se konal na dvě kola a obě Líza vyhrála, takže byla moc spokojená. 

 

 

                                                                                               H. Šulcová 3.C 

                                                                                               ilustrace E. Kejvalová 3.C 
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Mikolášková 3.C 
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Nguyen Kimi 


