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....PÁR SLOV NA ÚVOD

Milí čtenáři,
za normálních okolností byste už pročítali náš časopis ve třídě,
na chodbách, nebo kdekoliv jinde v prostorách školy.
Nyní nastala výjimečná situace. Chodby ve školách zejí
prázdnotou, neslyšíte pravidelné zvonění na hodinu a trávíte
čas převážně ve svém domě či bytě.
Ale ani tato situace nás nezastavila, abychom vám přinesli nové
číslo našeho školního časopisu.
Výjimečnost tohoto vydání spočívá nejen v existenci pouze online vydání, ale také v novém designu, který vás snad zaujme.
Těšit se můžete na spoustu zajímavých článků z prostředí školy
i mimo něj.
Teď už nezbývá nic jiného, než otočit list a začíst se.
Pěkné čtení přeje celá redakce.

Monika Sekelová
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ŽIVOT NA ŠKOLE

Ředitelem se nestanete hned.
Musíte mít vysokoškolské vzdělání
a pracovat nějakou dobu jako učitel.
Práce ředitele Vám přinese radost, když
jste pracovití, zodpovědní, odvážní,
empatičtí a máte rádi lidi. Měla jsem
štěstí, že jsem se stala paní ředitelkou
právě na Krestovce, protože jsou zde
milí žáci ale také pracovití a tvůrčí
zaměstnanci.

INTERVIEW
S
OSOBNOSTMI
NAŠÍ ŠKOLY

Čím jste chtěla být jako malá?

Odmalička jsem chtěla být paní
učitelkou, protože mě v 1. třídě učila
velmi inspirativní paní učitelka, která
pro nás vyráběla užitečné pomůcky, aby
nás všemu co nejlépe naučila. Vymýšlela
pro nás hry, soutěže, a dokonce s námi
hrála i divadlo. Řekla jsem si „Taková
chci být!“ a šla jsem za svým snem.

Pro tentokrát vám
přinášíme rozhovor
s osobou, která má na
starosti chod naší školy,
a to s paní ředitelkou
Mgr. Věrou Rymiecovou:
Kdybych chtěla být paní ředitelkou,
co bych pro to musela udělat?

Každý učitel, který pracuje a má rád

Je to obrovský dar, když člověk může
v životě dělat to, co ho baví, a zároveň
přispívat k něčemu užitečnému jako je
vzdělávání.

„Odmalička jsem chtěla být
paní učitelkou, protože mě

svou práci, dříve či později přemýšlí o

v 1.třídě učila velmi

tom, že zaujme režisérské křeslo. Je to

inspirativní paní učitelka….“

jedinečná možnost, jak tvořit školu dle
svých představ.
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Kdybyste měla jedno přání a mohla
byste si přát cokoliv, co by to bylo?

Přála bych si pro všechny zdraví,
protože od něho se odvíjí náš postoj
k životu a naše duševní pohoda. Myslím
si, že nic se neobejde bez našeho úsilí a
málokdo si váží toho, co má zadarmo.
Nebudu si tedy přát nic a pokusím se
každý den žít tak, abych byla zdravá a
šířila na naší škole úsměv a co
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět

nejpozitivnější náladu.

na základní škole?

Na základní škole jsem měla až na pár
výjimek stejně kvalitní učitele jako máte

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně

vy na Krestovce. Uměli žáky pro svůj

štěstí ve Vašem osobním i pracovním

předmět nadchnout, a proto mě bavily

životě!

všechny předměty. Mezi nejoblíbenější
patřily jazyky a výtvarná výchova. Náš
pan učitel výtvarné výchovy nám už od
šesté třídy vyprávěl o výtvarnících a
ukazoval nám nejrůznější díla českých i
světových malířů. Díky němu chodím
dodnes na výstavy a zajímám se o
výtvarné umění.

„Na základní škole jsem
měla až na pár výjimek
stejně kvalitní učitele jako
máte vy na Krestovce."
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ELIŠKA P. A NIKY K.

ŽIVOT NA ŠKOLE

PŘÍBĚH Z
REÁLNÉHO
ŽIVOTA

Tak schválně…Kolik lidí z naší školy se
trápí kvůli kluka/holky? Je nás na této
škole celkem dost. V této době je
trápení kvůli opačnému pohlaví
celkem rozšířenou záležitostí. Já
myslím, že s tím mám celkem velkou
zkušenost a každý si tím určitě někdy
prošel nebo projde.

Ale teď rovnou k věci …

Jedna má velmi blízká osoba se také trápila kvůli kluka. Ach ano, je jí přece třináct! Ale myslíte,
že věk v tom hraje nějakou roli? Ne, nehraje. Každý má své právo mít cit.
Jednoho dne, když ji někdo seznámil s dotyčným klukem, tak se do něj hned zamilovala. Jak se
říká: „Je ve znamení býka a býk je citlivý a snadno se zamiluje….“ Svým zamilováním udělala
největší chybu ve svém prozatím krátkém životě. Říkala, že ji tohle moc mrzí, nechodila skoro
ven, ztratila kvůli toho nejlepší kamarádku. Ta jí slíbila, že ať se děje cokoliv, tak s ním chodit
nebude. Díky těmto slovům další den zalhala a řekla: ,,Nemiluji ho a už se s ním nechci bavit“.
Tím udělala největší chybu: dotyčná kamarádka využila situace a na pátek třináctého s ním
začala chodit. Od té doby ta holčina už věří na pátek třináctého.
Úkolem přátel je v takové situaci umět utěšit. Je to sice nuda, ale za radost pro přátele to stojí
zato.
Vztah kamarádky s dotyčným klukem také nevydržel dlouho. Potom všem přišla za námi s tím,
že už s ním nechodí a je jí to strašně moc líto. Ovšem některé věci se neodpouští a my jsme ji
mezi nás už nechtěly přijmout: „Ublíží se jedné, ublíží se všem.“
Rada do života…

„Nikdy neříkejte něco, co by vám mohlo obrátit celý život naruby.“
CAROL K.
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ŽIVOT NA ŠKOLE

JAK
ZVLÁDNOUT
KAŽDÉ
POLOLETÍ

Máte špatné známky ve škole a chcete
je mít na konci roku lepší? V tomto
článku se dozvíte jak na to?!?
Určitě znáte ten pocit, když se vůbec
nestíháte učit a najednou zjistíte, že
se blíží pololetí. Někteří lidé si chtějí
najít způsob, jak se něco naučit tak,
aby si to dobře zapamatovali, a
někteří lidé si to dělají po svém.

Učení na poslední chvíli:

Pokud jste typ lidí, který si vše
zapamatuje velmi rychle, učení
na poslední chvíli pro vás
nebude problém. Pokud jste ale
typ lidí, který si musí stokrát říct
jednu větu, tento typ učení pro

DOPORUČENÍ:
Tento typ na
učení není moc
dobrý a
doporučuji
nějaký jiný.

vás nebude tak dobrý. Pokud se
aby

vyzkoušel.

vás
Stačí

mu budete snažit na otázky
odpovídat.
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způsobem se nemusíte učit na
testy a zkoušení. Stačí si učivo

máte

nějaký

podle zápisků zkoušet a vy se

pro všechny typy lidí. Tímto

Samozřejmě je těžší, když

někdo

kamarád, který vás bude např.

Učení z hodiny na hodinu je asi

jen zopakovat a máte hotovo.

takto chcete něco naučit, je
dobré,

Učení z hodiny na hodinu:

různé

kroužky

atd.

Záleží ale na tom, jaký je to
DOPORUČENÍ:
Tento typ
doporučuji, i
když ho sama
nevyužívám,
protože na to
nemám čas.

kroužek. Pokud to je trénink,
jste po něm docela unavení, a
to je jeho nevýhoda. Pokud to
je jiný, ještě se učení dá
zvládnout.

Referát:

Pokud

vám

vychází

špatná

známka, zeptejte se učitele,
jestli si můžete opravit známku
referátem. Referát je popis
nějaké věci, zvířete, osoby atd.
Za

referát

jedničku

můžete

a

tím

si

dostat
opravit

známku, která vám vychází.
Ústní zkoušení:
DOPORUČENÍ: Tento typ
vám doporučuji.
Nedoporučím pouze
v případě, když byste si
vyhledáváním na internetu
pouze text doslova opsali.
Podle mě je lepší si to
přečíst a pak to napsat
vlastními slovy.

Ústní zkoušení záleží na učiteli. Pokud napíšete
špatně nějakou písemku, je lepší se nechat
ústně vyzkoušet. Tento typ je pro lidi, co si
chtějí vylepšit známky z písemek atd. Je dobré
se na ústní zkoušení naučit více věcí než na
písemku, protože se učitel vždy neptá na stejné
otázky, které byly na testu.
DOPORUČENÍ:
Tento typ
doporučuji, ale
nedělá to každý
učitel, a tak je
podle mě lepší
referát.

Učení předem:

Tento

typ

je

hlavně

pro

ty,

kteří

mají

dlouhodobou paměť. Pokud dlouhodobou paměť
nemáte, nevadí. Můžete se to naučit předem a
např. den před zkoušením nebo testem si to
zopakovat, a pak vám to také může vyjít. Jde jen
o to, že když si to zopakujete, tak si trochu
vzpomenete na ten den, kdy jste se učili předem.

Vyzkoušejte si tyto typy učení a uvidíte,
který je pro vás nejlepší. Pokud vám
vyhovuje více typů, je dobré jich
využívat více. Doufám, že se vám
závěrečné vysvědčení povede!
Ahoj!

DOPORUČENÍ:
Tento typ
docela
doporučuji, ale
záleží na tom,
kdy vám o tom
vyučující řekne.

KATKA M.
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NOVINKY ZE SVĚTA

POŽÁRY
V
AUSTRÁLII

Ahoj! Nevím, jestli víte, že v Austrálii
vznikl obrovský požár, který už trvá asi půl
roku.

Uprostřed

mučících

pekel

už

zemřelo přes 230 lidí. Zároveň oheň zabil
více než miliardu zvířat. Je tam přes 50˚C.
Dokážete si představit, jakou bolest musí
ta nebohá zvířátka a lidé prožívat, když se
snaží uniknout před smrtícími plameny?!?
I v takto temném čase se však píšou i
krásné a dojemné příběhy: Jedni majitelé
měli fenku, která se jmenovala Asha.
Jednou manžel zavolal na manželku, aby se
šla podívat před dům. Našli tam jejich
fenku, jak má na zádech malou koalu.
Manželé ji odvezli na záchrannou stanici.
23.ledna začalo v Austrálii pršet. Kromě
kapek

jsme

mohli

spatřit

vylézající

pavouky. Plameny začaly ustupovat a za
chvíli vyšla na internetu zpráva, že hasiči
mají plameny pod kontrolou. Vědci však
oznámili, že bude i hůř…
Co můžeme očekávat příště?
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TERKA L. A KÁČA B.

NOVINKY ZE SVĚTA

SOCIÁLNÍ
SÍTĚ

Ahoj, máte nějakou oblíbenou sociální síť? Pokud ne, tento článek je pro vás.
V tomto článku najdete spousta různých sociálních sítí, které znám. Najdete u
nich popis, jak je tato aplikace oblíbená, či jaké je moje hodnocení?

Tato sociální síť je velmi oblíbená. Můžete
zde sdílet fotky, přidávat svůj příběh
nebo si psát se svými přáteli.
Tuto sociální síť používalo v roce 2019 2,
375 miliard lidí.
některé hry se

živé vysílání

dají hrát jen na

hraní her

PC

hraní miniher

některé hry se

se svými

nedají spustit na

přáteli
hry jdou dát
na plochu

horších PC

Můj názor
Tuto sociální síť jsem dříve
používala, ale teď ji zapnu,

nejdou zde
upravovat fotky

jen když si chci změnit
profilovou

fotku

kvůli

messengeru. Tato aplikace je
dobrá, ale nepoužívám ji.
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Tato sociální síť je na sdílení fotek, příběhů, stavů atd.
Jdou tu zapnout i zprávy. K Instagramu jsou i dodatkové
aplikace, jak např. IGTV, kde jdou dělat delší příběhy.
Tuto sociální síť používalo v roce 2019 1 000 milionů lidí
psaní zpráv

nejdou do zpráv

živé vysílání

přidávat

doplňující písně

kontakty

k příběhům

nejdou zde

úprava fotek

přidávat filtry
v živém vysílání

Můj názor
Tuto aplikaci hodně používám,
protože je tam od všeho něco.
Můžu si tam psát s kamarády,
můžu přidávat fotky i dělat živé
vysílání. Tuto aplikaci mám
hodně ráda.

Tato aplikace je na bezplatné posílání
zpráv jen na wifi. Tuto aplikaci vlastní
Facebook, takže se můžete přihlásit na
messenger pomocí účtu z Facebooku.
Tuto sociální síť používá 1 300 miliard
jdou tam hrát hry

lidí.

jdou tam tvořit skupiny
jdou tam filtrovat chaty

nejde tam dělat
živé vysílání

Můj názor
Tuto aplikaci velmi hodně používám a mám ji ráda. Líbí se
mi na ní, že tam jdou posílat giphy a jsou tam hezké filtry na
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chat. Líbí se mi také, že tam je i černé pozadí.

Tato aplikace je na bezplatné psaní s lidmi, na
které máte číslo v telefonu. Zde můžete jen
posílat zprávy a aktualizovat si příběh.
Tuto aplikaci používá 1 600 miliard lidí

jdou tam posílat giphy
jdou tam posílat přímo
vyfocené fotky
jdou tam posílat fotky

není tam živé

z galerie

vysílání

jde tam aktualizovat

nejde si tam

příběh

psát s jinými

jde tam filtrovat pozadí

lidmi než
s těmi, co
máte uložené

Můj názor

ve vašich

Tuto aplikaci už moc nepoužívám, ale dříve jsem ji

kontaktech

používala nejvíce.

Tato aplikace je na čtení a psaní příběhů. Můžete zde
psát svůj příběh, který si sami vymyslíte, nebo číst

jdou tam dát značky, které se

příběh od někoho jiného. Tato aplikace je docela

používají při vyhledávání

neznámá, a proto jsem ji sem dala. Nevím, kolik

příběhů

uživatelů používá tuto aplikaci? Aplikace má také

vlastní knihovna pro zpětné

placenou verzi, která má různé výhody, např. můžete
mít placený příběh.

přečtení nedočteného
příběhu
seznam oblíbených příběhů
na vlastním účtu - doporučíte

za některé příběhy

je tak ostatním

musíte platit

můžete pro příběhy hlasovat

když si chcete

pod příběhy jde dát komentář

s někým napsat přes
wattpad zprávu,
zveřejní se a všichni
to mohou vidět

Můj názor
Tuto aplikaci používám asi ze všech nejvíce. Ráda píšu a
ráda čtu. Je tu spousta příběhů s mými oblíbenými tématy.
Myslím, že si tu každý dokáže najít to své.
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Youtube
Hurley,

založili
Steve

Chad

Chen

můžete si tím

a

Jawed Karim v roce 2005.

najdete tam

Nejprve

návody

byla

služba

koncipována

jako

videoseznamka.

Pro někoho práce, pro někoho

vydělávat

oblíbená videa, na která se může
dívat. Myslím, že tuto sociální síť

je tam živé vysílání

Prvním

krátké

nebudu psát, o čem to je. Zkusím
napsat pár zajímavosti.

snímkem na YouTube se
stalo

zná asi každý, a proto tu úplně

Tuto aplikaci používá 2 375 mld.

video

lidí.

natočené v ZOO v San
Diegu. Za kamerou stál
Yakov Lapitsky, před ní

může vás tam

spoluzakladatel

někdo ponížit

Jawed
vzadu

Karim

portálu
a

skupina

indických.

úplně
slonů

Můj názor
Tuto aplikaci jsem používala velmi často, ale teď už
ji tolik nepoužívám, protože jsem se začala věnovat
více Wattpadu a Messengeru.

Aplikace na dělání krátkých videí ve
kterých hraje hudba. Tato aplikace
se proslavila dříve jako musical.ly, to
bylo v době, kdy jsem ji používala. Po
čase

Live.ly

nějakém

se

funguje jen

přejmenovalo na Tik tok.

Musical.ly

na Iphone

jdou tam dávat srdíčka na
ostatní
pomocí aplikace live.ly se

některé

tam může streamovat

písničky se

můžete používat písničky,

mohou

které dali na svá videa

zablokovat

ostatní

Můj názor
Tuto aplikaci jsem používala jako Musical.ly, ale po čase
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jsem ji přestávala používat.
KATKA M.

FILMOVÁ RUBRIKA

INTERVIEW
S
FILMOVÝM
REŽISÉREM
Přinášíme vám exkluzivní
rozhovor s režisérem Petrem

mám malou firmu na drony a inovace pro
ně. Nicméně již od čtrnácti let jsem věděl,
že bych chtěl točit filmy a za tímto snem
jsem si začal pozvolna kráčet.
Jak jste se dostal k režírování?

Nijak jinak než tvrdou prací. Od čtrnácti let
jsem každý volný víkend běhal ven s

Kubíkem, jehož pohádka

kamerou a na internetu se učil, jak se točí,

Princezna zakletá v čase půjde

stříhá, a co je pro vyprávění příběhu

letos úspěšně do kin. O tom, jaký

důležité. Od krátkých filmů, dokumentů a

je život režiséra, si můžete přečíst

sportovních videí se natáčení přirozeně

v našem článku.

přeneslo až do režie celovečerních filmů.

Když jste byl malý, jaké jste chtěl mít
povolání?

Za úplného mládí jsem chtěl být technikem

„Nicméně již od čtrnácti let

a inženýrem. V dnešní době by se to dalo

jsem věděl, že bych chtěl točit

asi nejvíce připodobnit Tonymu Starkovi.
Někým, kdo dokáže porozumět vědě a

filmy a za tímto snem jsem si

technice. Opravit ji, naprogramovat ji a

začal pozvolna kráčet.“

případně postavit něco nového. To mi
částečně vydrželo jako koníček dodnes:
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V kolika letech jste začal
režírovat?

V návaznosti na mou předchozí
otázku se nedá odpovědět
jednoznačně. Spousta režie byla již při
drobných spotech nebo reklamách, ale
skutečným zlomovým rokem byl rok
2013, kdy jsem režíroval svůj první
film Montenegro a hned v zápětí
Kanadský film Lost Legion, který byl
prodán do Hollywoodského studia
Lions Gate.
Podporuje vás v režírování rodina?
Mám to štěstí, že ano. Moje přítelkyně
společně s nově narozeným synem
jsou mi velkou oporou. A ač v
posledních měsících nebylo tolik času
zůstávat doma ani o víkendech, vždy
se mi dostane neuvěřitelné podpory.
Ale asi Vás bude zajímat i podpora
rodičů na mých začátcích. Zde jsem
měl také štěstí, a to i přesto, že můj
otec si ze mě přál mít spíše stavebního
inženýra.
Jak dlouho trvá natočit jednu

nápadu. Od prvních řádků na papíře, přes
první draft scénáře až po jeho finální
verzi. Ale nebylo to jen o scénáři. Musel
jsem od začátku osobně připravit
prezentaci svého nápadu, který se u filmu
dělá formou takzvaného promobooku cca deseti stránková prezentace námětu,
herců, režijního pojetí, filmového CV aj. S
tímto promobookem jsem následně
oslovoval krajské i městské fondy,
investory i další obchodní partnery (u
filmu nazývané jako investory).

pohádku?

„Osobně jsem si prošel celým

To je pro mě strašně obecná otázka, na

procesem nápadu. Od

kterou jsou dvě možné odpovědi.
Pokud bych měl brát otázku doslova,

prvních řádků na papíře, přes

odpovědí by bylo 25 dní. Pokud

první draft scénáře až po jeho

projektově, musel bych odpovědět dva
roky.

15

Osobně jsem si prošel celým procesem

finální verzi."

Nikdo vám nedá nic zadarmo. Vše je jen

Chtěl jste s tím někdy přestat?

otázkou vaší přípravy a důvěry v to, co

Nesčetněkrát. Obzvláště po několik

děláte. Od začátku se rovněž musíte

zamítnutých projektech a následných

připravit na to, že se projekt s největší

finančních problémech. Pokaždé jsem si ale

pravděpodobností nepovede, vy se poučíte

připomínal, že to nevzdám. Že přece jen

z jeho chyb i úspěchů a ty vložíte do

pracuji na svém snu, a to mnohdy i dvacet

projektu dalšího. Po spoustě nevydařených

hodin denně, sedm dní v týdnu… Nikdy

projektů jsem však s pohádkou konečně

jsem si nechtěl ani ve skrytu duše připustit,

dospěl k projektu, kde vše zapadlo do sebe

že by mé rozhodnutí stát se režisérem bylo

jako ta nejlepší truhlářská práce.

mylné.

Jak dlouho trvá sestříhat jednu

Podle čeho si vybíráte herce?

pohádku?

Některé herce znám již z mých studijních

Se střihem filmu jsme začali už během

let. Když pak píši scénář, do některých rolí

samotného natáčení pohádky a stříhali

si už s předstihem představuji dané herce.

jsme bezmála sedm měsíců. Někdy

Na ostatní pak probíhá casting formou

intenzivněji, někdy jsme si dávali odstup od

vybrané castingové agentury. Nezáleží

samotné tvorby

mnohdy ani na kvalitě herce, nýbrž na tom,
jak si rozumí s režisérem.

Měl jste někdy strach, že se vaše práce
nebude někomu líbit?

Jak říká s oblibou Arnold Schwarzenegger:
„Pokud není nikdo, kdo vás nemá rád,
děláte něco špatně”. To samé si myslím, že
platí v převzaté formě i o uměleckém díle.
Nikdy se nemůžete zavděčit všem a proto
rád říkám, že vždy točím filmy, na které
bych sám rád zašel do kina.

„Nikdy se nemůžete zavděčit
všem, a proto rád říkám, že
vždy točím filmy, na které bych
sám rád zašel do kina.“
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Když bychom měli zájem hrát ve
vašem filmu, tak co bychom
museli umět, abyste nás vybral?

Je to stejné jako u jakéhokoliv jiného
oboru. Člověk na sobě musí
pracovat, zlepšovat se a zkoušet své
dovednosti. Chodit na castingy, a i
když mu to ze začátku nepůjde,
nevzdat se, říct si nahlas chyby, které
udělal a jít znovu. Většina castingů
se dnes vypisují online a jsou
dostupné skrze sociální sítě. Tak se
nebojte! Ze začátku to nepůjde, ale
postupně se budete zlepšovat a

Petr Kubík
Český scénárista a
režisér.
Mezi jeho prvotiny patří
studentský film Den draka.
Nechyběly i projekty
dokumentární.
Mezi jeho neznámější
počin řadíme film
Montenegro z roku 2016.
Nyní se do kin řítí
pohádka Princezna
zakletá v čase, která
slibuje překvapivou
podívanou!

zlepšovat. Hrát větší a větší role, až
se nakonec dostanete na filmová
plátna.
My za celou redakci děkujeme za
ochotu při poskytnutí rozhovoru a
doufáme, že po skončení karantény
zhlédneme váš filmový počin.

NIKY K. A ELIŠKA P.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO

DEN BLBEC

Prosím, berte to s humorem...

rr..crrr..právě jste se vzbudili, sáhli jste po budíku, ale místo toho,
abyste to příšerné zvonění vypnuli, tak jste zapadli za postel.
Pak jste šli do kuchyně připravit si snídani, ale zjistili jste, že
neumíte krájet pečivo. Vaše pravá ruka držící nůž se
vymkla kontrole a přejíždí pomalu, ale jistě po vaší levé
ruce.
Chtěli jste si vzniklou ránu ošetřit, ale bohužel jste zjistili, že nemáte
čím?! Vzali jste si napůl vykuchanou housku, do které jste vložili vaši
levou ruku a zabalili alobalem. Nějak jste to zvládli a následuje oblékání…
Uvidíme, jak to zvládnete…?!
Právě jste si chtěli obléci spodní prádlo, ale zjistili jste, že je všude děravé. Řekli jste si, že je
to stejně pod kalhotami, tak jste to neřešili. Dále jste si oblékli další části vašeho oblečení a
vyrazili jste do školy.
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Jdete cestou do školy a najednou ..BUM!...BÁC!... Právě jste kvůli
vašemu neustálém koukání do mobilu narazili do sloupu a rozbil se vám
váš milovaný telefon.
Dorazili jste do školy a začala první hodina výtvarné výchovy. Učitel přichází
k vám s negativním pohledem ve tváři a oznámí vám, že jste dostal za pět. Vám je
to vlastně celkem jedno a nic si z toho neděláte.
Po hodině jdete po schodech a z ničeho nic uklouznete… . Gratulujeme,
právě jste si zlomili ruku. Bohužel si vás nikdo nevšiml. Už tady ležíte pár
hodin, ale stále nikomu nechybíte

Konečně si vás někdo všiml…byl to pan školník, který opravoval topení. Zavolal vám pomoc.
Přijela pro vás sanitka, která vás odvezla do nemocnice. Další den ležíte v nemocnici a
koukáte se z okna a čekáte, kdy vás pustí. Z té hrozné nudy jste usnuli…
Právě jste se probudili a zjistili jste, že to byl pouhý sen a tento den se vůbec nestal.
GRATULUJEME, ŽE JSTE SE KONEČNĚ VZBUDILI!

ELIŠKA P. A NIKY K.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO

SRDCE
PUNKERA
Dej si tu bundu a vypadni ven,
realita je krutá, žij si svůj sen.
Buď sám sebou a klidně si zanadávej
Naše škola má spousty žáků, kteří si

o tom, že tenhle ten svět není tak krásnej,

píší tzv.do šuplíku nejen prozaické

a že ten kluk, kterým si byl,

příběhy, ale také poezii.

je navěky ztracenej jako Divoký Bill.

Četba poezie není v dnešní době
nejpopulárnější, nicméně své

Vyhol si hlavu a kup si řetěz,

příznivce si vždy najde.

celej ten systém je jen podělaná veteš.

poetiky naší studentky Katky

Kašli na ně a běž si za svým,

Nouzákové.

budeme stát za tebou,

KRESBA: TERKA V.

Přinášíme vám pravidelnou dávku

punkáči jsou tým.

Možná by to nebylo tak zlý,
kdyby všichni viděli ty myšlenky mý.
Vlaky jezdí a lidi stárnou,
máma strachuje se o budoucnost mou
zdárnou.
Dnes popadnu batoh a vyrazím do školy,
i přesto budu prát se za svoje názory,
že život je nanic, když ho žiješ sám.
vezmi ten kámen a rozbij ten rám.
Doporučení: Báseň je vhodná pro děti od 13
let a výše.
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KULTURNÍ RUBRIKA

DEN
SVATÉHO
VALENTÝNA

Valentýn je dnem, který se každoročně slaví
14. února. Jedná se o svátek lásky a
zamilovaných. Den, kdy se tradičně posílají
různé dárečky jako kytice růží, bonboniéry a
další cukrovinky, pohlednice se srdíčky a
mnoho dalších.

Historikové předpokládají, že byl odvozen od svátku Lupercalia, který se slavil ve
starověkém Římě. Váže se k tomu také legenda:
Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se zasnoubili, nebo dokonce ženili.
Obával se, že by chtěli zůstat doma a věnovat se rodině, a proto by tak nešli do boje.
Kněz Valentýn však vládci tajně vzdoroval a mladé páry oddával. Později ho zatkli a dne 14. února
popravili.
K Valentýnu se váže také zvyk uzamykání „zámečků lásky“, tato tradice ale původně s tímto
svátkem lásky vůbec nesouvisí.
Tak co, měli jste letos někoho, komu jste dali nějakou hezkou Valentýnku? Bonboniéru?
Lízátko ve tvaru srdíčka? Ne?! Tak na to nezapomeňte aspoň příští rok. Danému člověku
uděláte radost, a když on/a má radost, vy budete mít taky radost, nebo ne?

KÁČA B.
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KULTURNÍ RUBRIKA

MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN

Mezinárodní den žen,
někdy také známý pod zkratkou MDŽ,
se slaví 8. března.

Mezinárodní den žen má svůj původ v

Proč se tento svátek slaví?

době sociálních krizí a příprav států na

Ačkoliv se Mezinárodní den žen slaví

nadcházející světovou válku.

každý rok 8. března, základní myšlenka

V této

době se začaly ženy zasazovat o svá

tohoto svátku není dnes už tolik známá.

práva a pronikat tak do veřejného života.

Pro některé muže je 8. březen dnem, kdy
koupí květinu či čokoládu své přítelkyni,

Počátky můžeme spatřovat v roce 1907,

manželce či kolegyni, nebo jim alespoň

kdy se konal první Mezinárodní sjezd

popřejí, pokud vůbec.

socialistických žen ve Stuttgartu. Právě
zde padl návrh, aby se ženy v určitý den v

Proč však v tento den obdarovávají své

roce scházely a požadovaly volební

drahé polovičky, už dnes ví jen málokdo

právo. Této konference se účastnilo

z nich, a nevědí to dokonce ani samy

téměř šedesát delegátek z patnácti zemí.

ženy…

Důvodem, proč se měly ženy v boji za
svá práva scházet v jeden určitý den,
byla

snaha

upozornit

na

tuto

problematiku širokou veřejnost – ženy i
muže zároveň.
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MÓDNÍ RUBRIKA

MOJE ROUŠKA
CHRÁNÍ TEBE,
TVOJE
ZASE MĚ

Rouška je v současné době nejen
nezbytnou zdravotní pomůckou, ale
také se začíná řadit mezi každodenní
módní doplňky. Pojďme si něco o nich
povědět.

Roušky máme různé. Některé se

textilie,

používají ke křtu v kostele. Legenda

odsává tekutinu a díky hladkému

také

povrchu se nelepí na ránu.

praví

o

Veroničině

roušce.

potažená

hliníkem,

dobře

Ostatně samotné jméno Veronika
vzniklo spojením slov „vera“ (pravá) a

Nyní

„icon“ (tvář). Dohromady tvoří pojem

zdravotní rouška, která se používá

veraikon – tzv. pravá tvář Kristova,

nejčastěji ve zdravotnictví, a dále

protože podle církevní legendy se na

respirační

látku k otření potu otiskla tvář Krista.

bakteriím.

Mužské

bederní

roušky

jsou

je

ale

aktuální

rouška

proti

především

virům

a

u

Dneska slyšíte v celé zemi jen o

některých národů nezbytný doplněk

rouškách kvůli pandemii koronaviru,

mužského oděvu.

který způsobuje nemoc COVID-19.
V tomto případě se jedná o roušky,
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Popáleninová sterilní rouška (na krytí

kterými chráníme sebe, ale také své

popálenin) je vyrobená z netkané

okolí.

Lidé šijí roušky snad po celém světě a u
nás se kvůli epidemii stávají pomalu
módním doplňkem všech barev a
motivů.
Nejlepší materiál na roušku je 100%
bavlna a já vám přidám pár návodů, jak
si roušku ušít, popřípadě jen tak
vyrobit, když vám třeba šití zrovna
nejde.

CAROL K.
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DO IT YOURSELF

VAJÍČKO
S
PŘEKVAPENÍM

Ahoj, jaro už je skoro tady a taky se blíží
Velikonoce!!! Holky většinou malují vajíčka
a kluci pletou pomlázky. Ale co rodiče? Co
od vás dostanou? Já mám naštěstí nápad,
jak to napravit. Naučím vás dělat:
VAJÍČKO SE VZKAZEM

CO BUDEME POTŘEBOVAT?
vyfouknutá vejce
temperové barvy
štětec
špejli
hrneček nebo něco jiného, co
poslouží jako stojánek
tenký papír
nůžky
fixy nebo pero

25

A JDEME NA TO!
1.
Nejprve natřeme vajíčko barvami. Poté si
vajíčko napíchneme na špejli. Bude se lépe
natírat barvou ze všech stran. Vajíčko na špejli
také postavíme na hrnek jako stojánek, aby
uschlo. Nechte ho schnout asi 15 min.

2.

3.

Asi po 15 minutách můžeme začít zdobit.

Proužek se vzkazem srolujeme přes špejli do

Zdobit můžeme temperovými barvami nebo

úzké roličky.

fixem. Než vajíčko úplně zaschne, připravíme si
úzký proužek papíru. Na papír napíšeme
osobní vzkaz, nějaké moudro nebo vtipnou
radu vztahující se k jaru. Je to čistě na vás,
podle toho, komu chceme vajíčko darovat.

5.
A je hotovo! Teď můžete udělat radost
každému, ať mamince či tatínkovi nebo
kamarádovi. Doufám, že se vám tohle DIY
4.

líbilo. Tak zase příště ČAU!!!!

Čím delší proužek, tím větší otvor do vajíčka
potřebujeme, abychom mohli vzkaz otvorem
zasunout dovnitř vajíčka.

TERKA L.
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KOMIKS

VELIKONOCE
2020

PŘEDSTAVA
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REALITA

PŘEDSTAVA

REALITA

ELIŠKA P.
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KOMIKS
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KARANTÉNA
2020

TERKA V.

ČASÁK
KASAČ
4. ročník

3. číslo duben 2020
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U DALŠÍHO ČÍSLA
AHOJ!

