ChOOL

Časopis ZŠ U Vršovického nádraží v Praze, který vás zahřeje a rozpálí nejen v mrazu
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Text: Kateřina Juránková, foto: Adam Kabát

M

ám ráda zimu, protože je sníh
a můžeme stavět sněhuláky.
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„Proč jdu pozdě?
Nóóó, něco jako
zaspáníííčko.“

Redaktor David Hlaváček je mistr
pozdních příchodů na schůzky
časopisu sChOOL. Naposledy přišel
dokonce o hodinu později, protože
se prý „zakoukal do matematiky“.

Proč miluju zimu

sChOOL čtení pod lavici
(strany 14–15)

Foto na titulní straně: Adam Kabát

V ČÍSLECH

sC
KALEhNOOL
DÁŘ

Slavíme

K zimě samozřejmě patří Vánoce, oslavy
konce roku, Tři králové, Masopust, ale taky
láska! Věnujeme se jí i v rubrice sChOOL
POPRVÉ na straně 9.
14. února

Komentujeme
ŠKOLNÍ ŘÁD

Svátek zamilovaných

V našem školním řádu se píše: „Pro žáky
platí přísný zákaz jakékoliv manipulace
s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.“

Takže grilování si bohužel budeš muset nechat
na doma. Neplatí to zřejmě pro učitele, takže chce
to dobré vztahy s třídním – a když ucítíš z kabinetu
klobásku, lísej se, lísej se, lísej se. «
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Hodně lidí ho považuje za moderní americký svátek – ale
my v redakci víme, že jeho základ leží už v antice. Valentýn
byl totiž mnich, který ve starověkém Římě oddával zamilované páry navzdory zákazu císaře. Byl to opravdu hrdina,
tedy přesněji světec. Zemřel mučednickou smrtí 14. února
269, proto se valentýnky dávají právě v tento den.
Na14. února spadá Světový den léčby zvukem. Co takhle
oboje spojit a svou lásku vykřičet, vyzvonit, vytroubit nebo
vyzpívat do světa? «

Zprávy
zprávičky

sChOOSL
NEW

sChOOL
NEWS

V Národním divadle
Text: Kateřina Juránková

S

Paní
5. A jsme jeli do Národního divadla.
ímu
odn
Nár
se
že
a,
učitelka nám řekl
h
divadlu říká Zlatá kaplička. Na stropec
by.
mal
byly malby, vlastně všude byly
začala staPrvní budova Národního divadla se
Národní
a
a
ořel
vyh
pak
e
vět v roce 1868, jenž
d vedle
Hne
t.
tavi
pos
vu
zno
elo
divadlo se mus
derní
mo
ní vznikla Nová scéna, tak se jmenuje
víc.
líbí
mi
se
Ta
budova dostavby divadla.
Výlet byl super! Chtěla bych tam
někdy zajít na operu. «

Mezi seniory

Text: Eliška Horváthová

V

ROZRUC
H

V PARLAMENTU

listopadu jsme potěšili obyvatele
domu pro seniory. Vstoupili jsme
do vrátek a já byla moc překvapená.
Čekala jsem malý, chudý dům, ale
tam byl veliký dvůr a spousta domů.
Chvíli
jsme hledali ten správný a nakonec
našli...
V místnosti sedělo zhruba třicet sen
iorů, kteří
se těšili na naše vystoupení.
Předvedli jsme jim vánoční koledy,
tancovali jsme, zpívali, hráli na hudebn
nátroje a dokonce jsme ukázali i bale í
t.
Na konci jsme dostali mikulášskou nad
ílku
se spoustou drobných dobrůtek. Bylo
to
celkově hezké, ale měla jsem takový
divný
smutný pocit, dodnes nevím proč. «

Najdi 10 ROZDÍLŮ

Vánoce v redakci

Text: Tatiana Bobáková,
Eliška Horváthová, Kateř
Juránková
ina
Foto: Alena Bartošová

N

aše poslední redakční sch
ůz
proběhla takto: Jedli jsm ka před Vánoci
e cukroví, které
přinesla Táňa, pili jsme ná
poje z luxusních
plechovek, které dodala
ba
bička Davida
Hlaváčka. Trochu jsme i
pracovali, ale jenom tro
chu.
Fotili jsme totiž pro vás rub
No a taky jsme fotili NAJD riku sChOOL TYPOLOGIE.
teď řekneme. Dostali jsm I 10 ROZDÍLŮ. O tom vám
e
padlo nás vyfotit se před totiž od Aleny dárky a narozbalením a po rozbalen
Trochu jsme ty fotky zaš
modrchali. Poznáte jak? í.
«

Nastartovaní parlamenťáci prezentovaliv lednu programy svých
tříd. Víte, co bude letos náš žákovský parlament prosazovat?
Text: redakce sChOOL
Foto: Bohumila Boháčová

N
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Řešení: Vlevo jsou dárky zabalené, vpravo rozbalené, vlevo je Eliška nahoře
uprostřed a má tykadla, vpravo naopak nemá tykadla Káťa a uprostřed
nahoře stojí Tamča (s tykadly). Obrýlené dívky si na druhé fotce vyměnily brýle.
Vlevo má David hlavu vzhůru. Táňa vlevo nemá tykadla a má jinou polohu.
Vpravo si Káťa čte. Eliška vpravo má rozevřenou knihu.

a začátku ledna proběhlo v aule setkání
parlamenťáků. Všichni za svou třídu sepsali
nebo vykreslili návrhy, co by chtěli v naší
škole zlepšit nebo prosadit. Před sálem plným
diváků to pro někoho bylo těžké a dostavila
se i tréma. Koordinátorka parlamentu Věra
Adamová, předsedkyně Tamara Macková,
místopředseda Adam Kabát a tiskový mluvčí David Hlaváček účastníky během jejich prezentací podporovali.
A jaká hesla na zasedání zaznívala? Třeba: „lepší toaleťák
na WC“, „elektronická žákovská“ nebo „muzika místo zvonění“.
Parlament se pak sešel a následně odhlasoval, že se
letos tedy bude věnovat právě vylepšení školního
zvonku. Časopis sChOOL navrhuje na začátku hodiny
pustit Ne, pětku ne!, na konci hodiny by přestávku mohl
ohlašovat třeba Jožin z bažin. Oběd by jistě výborně
navodil song Což takhle dát si špenát? Nebo by bylo
lepší Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky? «
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sChOOLZA
EXPERTI

á
k
c
á
Kuliš

KULICHOVÉ
REKORDY
Text: David Hlaváček

« Nejmenší kulich na světě měří 10
milimetrů a upletla ho Češka Blanka
Böhmová z Plzeňska.
« Nejvíc kulichů na jednom místě se
sešlo 2. prosince 2017 na náměstí T. G.
Masaryka V Sedlčanech. Bylo jich tam
893! To u nás v družině se nám jich
do záběru vešlo třiadvacet. «

P

ěkně narostlý KULICH
se tyčí do výšky 559
metrů nad mořem
a najdete ho v Lužických horách. KULICH
křestním jménem Miloš je český basketbalista a taky nebude zrovna mrňous
– to basketbalisti prostě nebývají.
Zato KULÍŠEK zase teda moc
nenarostl. Tahle roztomilá sovička
neměří ani dvacet centimetrů.
No a pak tu máme KULICH veliký
přesně tak akorát, který pěkně
zakryje naše kebule.
Co o něm náš vědecký tým zjistil?
Zde je přehled závěrů:
1. Kulich ti vždy vylepší účes. Zapomeneš-li se ráno učesat, čepice
tě vkusně „ublízá“.
2. Kulich tě zahřeje, když venku mrzne. Může tě i přehřát, ale
díkybohu za to. Co víc si přát, když
je venku pod nulou?
3. Do kulichu si můžeš schovat
svačinu, když nechceš, aby ti příliš
vychladla.
4. Kulich opticky protáhne
postavu – člověk v něm vypadá
štíhlejší.

5. V kulichu se dobře daří vším
a hnidám. Kdo má rád malá zvířátka, bez čapky se neobejde.
6. Výraznější barvy čepice zvyšují bezpečnost na ulici. Žádný
řidič tě v růžovce nepřehlédne.

K zimě prostě patří . Je prostě dobré mít čepici – ale i pod čepicí.
K tomu dospěla naše sChOOL EXPERTIZA.
Text: redakce sChOOL, foto: Adam Kabát

7. Pokud toho moc nemáš
„pod čepicí“, tedy v hlavě, můžeš to dohnat právě pokrývkou hlavy. Zjistili jsme, že i ten
největší blbec vypadá v kulichu
roztomile.
8. Kulich svádí k tomu dělat
kulišárny. Hlavně když je sníh.
9. Náš vědecký tým jednoznačně prokázal, že bez čepice
s bambulí chodí v zimě jedině
poťouchlí bambulové. «
-6-

VÍTE, ŽE...
existuje knížka, která se
jmenuje Anděl v kulichu?
Napsal ji Otfried Preussler a obsahuje
sedm příběhů
z Jizerských
hor. «

sCh
EXPEROTOL
IZA

KULICHOMÁNI
E
Světový den kulichů

VÍTE, ŽE...
montrealský gólman
Michael McNiven chytá
v klasické masce, která
ale vypadá jako vlněná
čepice? Vyzdobila mu
ji šikovná výtvarnice, takže přilba
vypadá opravdu
jako pletená. «

ů, který
Oslavte s námi Světový den kulich
endáře!
tímto slavnostně zavádíme do kal
OOL
Z rozhodnutí redakce časopisu sCh
připadá třebaaaaa – na 30. února.
ou
Nasaď si na hlavu tu nejhezčí pleten
oť se
a barevnou věc, co doma najdeš, vyf
ool.
in.c
a pošli na adresu redakce magaz
ka
school@gmail.com. Nejvtipnější fot
získá cenu! «
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sChOOL
LIDI

NEJ

P. P.

Foto: Adam Kabát

Co dělá radost vychovatelce v družině Petře
Padyáskové? Zjistili jsme, že se právě teď připravuje
na zkoušky na vyšší odborné škole, kde studuje
speciální pedagogiku.

Nejoblíbenější kniha: Memento
odejdu
Nejoblíbenější film: Bez dcerky ne
Nejoblíbenější činnost: spánek
Nejoblíbenější roční období: zima
Nejoblíbenější počasí: když sněží
Nejoblíbenější barva: tyrkysová
ne)
Nejoblíbenější den: pátek (odpoled
když
Nejoblíbenější nápoj: cocacola (i
bych ráda uvedla vodu)
Nejoblíbenější jídlo: smažený sýr
Nejoblíbenější zvíře: lev
Nejoblíbenější rostlina: kaktus
ha, ale
Neoblíbenější místo na zemi: Pra
i kdekoli u moře
Neoblíbenější kout doma: gauč

NEJ

Ptali se: Adam Kabát a Tamara Macková
Foto: Adam Kabát

J. J.

J

Jak dlouho na naší škole pracujete?
Pracuju tady už přes dvacet let a pořád mě to baví,
i když občas si říkám, že bych chtěla dělat něco
jiného.

Hádanka pro vás. Poznáte podle
následujících údajů, které paní
učitelky se týkají?
Tajemná ilustrace: Kateřina Juránková

Štvou vás děti, když po sobe dělají nepořádek?
Za ty roky, co tady pracuju, tak už
ani moc ne. Ale to víte, občas,
když mám blbou náladu,
uklízet po nich mě baví
o něco míň než obvykle.

Nejoblíbenější den: sobota
Nejoblíbenější měsíc v roce: květen
Nejoblíbenější zvíře: náš pes Timy
Nejoblíbenější rostlina: jabloň
Nejoblíbenější jídla: tatarský biftek,
z dezertů štrúdl, z ovoce kaki
Nejoblíbenější nápoj: sodovka
nebo minerálka a rozličné čaje
Nejoblíbenější činnosti: procházky,
poslech hudby nebo zpěv
ve sboru Byzantion
Nejoblíbenější barva: zelená
Nejoblíbenější osobnost: Karel Kryl
Nejoblíbenější kniha: Máchův Máj
Nejoblíbenější film: Jentl od Barbry
Streisand
Nejoblíbenější místa na zemi:
naše zem, zejména hrad Bezděz
s Máchovým jezerem
Nejoblíbenější kout doma: moje
křeslo

Je něco, co vás při uklízení
přímo i odpuzuje?
Ucpané záchody, ale bohužel
v popisu práce mám i úklid
WC.

Víte, co má rád školník Jaroslav Jantač?
Vzpomínáte na rozhovor, kde prozradil, že
miluje tramvaje a vlaky?

NEJ

???

ak jste vlastně přišla k práci uklízečky?
Jako slepý k houslím. Když jsem měla doma
malé miminko, chtěla jsem si něčím přivydělat, a tak mě napadlo jít dělat třeba uklízečku...

Co třeba?
Chtěla bych mít třeba nějakou malou kavárnu. Jenomže nejsou finance a půjčku si
brát nechci. Snad to někdy vyjde.

Foto: Adam Kabát
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s paní uklízečkou Ivetou Šimrovou, která
udržuje čistotu na prvním stupni.

Řešení: Jde o paní učitelku Lenku Chocholoušovou.

Nejoblíbenější den: sobota
Nejoblíbenější roční období: jaro a léto
Nejoblíbenější zvíře: prase (je z něho
spousta dobrého masa) – ale teď vážně:
rybičky v akváriu
Nejoblíbenější rostlina: tráva
(myslím tu, co žere kráva)
Nejoblíbenější jídla: vepřo, knedlo, zelo
nebo řízek
Nejoblíbenější nápoj: ráno čaj, jinak pivo
Nejoblíbenější činnost:
modelářství železnice nebo řízení tramvaje
Nejoblíbenější barva: modrá
Nejoblíbenější osobnosti: Havel a Sáblíková
Nejoblíbenější čtení: cokoliv dobrodružného
Nejoblíbenější film: Dobrodružství
Poseidonu
Nejoblíbenější místa na zemi: Česká
republika a Lefkáda
Nejoblíbenější kout doma:
křeslo před televizí

Na slovíčko s...

sChOOL
LIDI

Prozradíte, která
třída je nejčistější
a nejpořádkumilovnější?
Rozhodně třída
paní učitelky Evy
Červové,
která učí
2. A. Tam
je vždycky všechno v naprostém
pořádku.
-9-

sChOOLÉ
POPRV

PRVNÍ

sC
TYPOhLOOL
OGIE

VELKÁ

ŠKOLNÍ LÁSKA

V rubrice sChOOL POPRVÉ se tentokrát pěkně „po valentýnsku“ věnujeme lásce.
Třídní učitelka 2. A Eva Červová se svěřuje, koho ve škole milovala.
Text: Eva Červová, anketa: redakce sChOOL
Foto: Adam Kabát

B

„Ve druhé třídě jsem ,se
zamilovala do kluka
který s námi chodil
na hřiště. Připadal mi
hezkej a kamarádka,
která s ním chodila i chytrej.“
do béčka, říkala, že je

ylo to asi v páté třídě.
Moje první láska
byla krásná, zalitá
sluncem, s lehkým
chvěním v celé
oblasti srdečního ústrojí. A naprosto platonická. (Čili bezdotyková a bezpusinková.)
Jmenoval se Jirka K. Byl štíhlý, opálený,
modrooký, blond. Šílela po něm většina
holek a mně se líbil až do osmičky.
Ve třídě jsme byly čtyři Evy. Na rozlučkovém večírku se ke mně přitočil a položil
mi záludnou otázku: „Víš, která Eva se
mi vždycky líbila nejvíc?“ Začala jsem
sondovat a rudnout: „Eva Pa.?“ Ne. „Eva
Pr.?“Ne. „Eva H.?“ Taky ne. Atmosféra
zhoustla. Zbývala jsem jenom já. Než
mi to stačil potvrdit, zavolal ho nějaký
kamarád a můj ideál odběhl řešit jakýsi
veledůležitý chlapecký problém. Blbeček. Nikdy jsme náš rozhovor nedokončili. Já odešla na gympl a on bůhví kam.

Kristýna Matičková, 3. A

„Jmenoval se Jiřík. Já chodila do
první třídy a on už do třetí! Dnes vím, že
se mi moc líbil asi taky proto, že byl
podobný mému tátovi. Ale tehdy jsem
nad tím nijak nepřemýšlela. Prostě byl
krásnej! Černovlasej, štíhlej a vysokej.
Byl sportovec, skvěle hrál fotbal
a vybíjenou. Všude byl vidět! A na
třeťáka - ohromnej džentlmen! K holkám
se choval hezky a pomáhal jim. Zkrátka
v první třídě jsem snila o tom, že mi Jiřík
dá pusu a budu jeho princezna jako třeba
Zlatovláska nebo Lada v pohádce
O princezně se zlatou hvězdou
na čele, tu dávali v televizi
a já se na ni dívala celé
dětství. Ale Jiřík o mně
nejspíš ani nevěděl,
přes prázdniny se odstěhoval a pusa nebyla!“
Věra Adamová, třídní učitelka 6. A

Ptáte se, co z toho bylo? Nic. Tedy něco
přece jenom ano. Velice rychlý nárůst
hodnoty známek a přátelské setkání
mých rodičů s paní třídní učitelkou,
na kterém se probíralo, jak se mi „zapalujou lejtka“. Tehdy jsem začala tušit, že
to, jak kluk vypadá, fakt nestačí. A že to
s tou láskou nebude taková sranda – což
se mi v životě taky potvrdilo. «

„Poprvé jsem se zamilovala
ve druhé třídě do kluka, který
strašně moc mluvil – jako já. Byl
hezkej, hubenej a blonďák. On
mě myslím taky miloval, protože mi dal prstýnek. Ale už ho
nenosím, protože to vyprchalo.
Zamiloval se do Johanky.“

TYPOLOGIE
UČITELŮ
Byla to sranda. Nafotili
jsme pro vás čtrnáct
typů učitelů a učitelek!
Napište nám, který učí
právě vás!
Text: redakce sChOOL
Foto: Adam Kabát

2

VŠEMOCčitelky bývá velmi

u
Tento typ
zotročit
Dovede si
.
ý
k
řs
á
k
it
ž
po
é žáky.
všechny sv

PROSTĚ SYMPOŠ

Chceš ho mít doma. Vysvětlí,
pomůže, pochválí.

Kateřina Savina, 3. A
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VNA
NÁ KRÁLO
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1

PŘETRHNE SE

3

ZÁKEŘNÁ

prostě
Postaví se na hlavu, dá si nohu za krk,
čila.
udělá všechno proto, aby tě něco nau

4

Číhá za tabulí, i když
ji čekáš
před
tabulí.
K nevíře.

10

DRTIČ

Rozmáčkne tě jako houbu.
Často při drcení dost rudne,
proto se mu přezdívá „rajčatový protlak“.

SPRÁVŇAČKA

Tahle učitelka je
přímá, laskavá,
spravedlivá.

9
11

5

12

ČARODĚJKA

Kouzelná bytost, nebo čarodějnice?

DRSOŇKA

Lehce extravagantní a lehce
nevyzpytatelná. Bere to
hákem.

DVOJÍ
TVÁŘ

7
JDE PO VÝKONU

6

Dril a honička. Chce tě dostat za hranice možností.

Liché hodiny
hodná, sudé
krutopřísná.

VYHNI SE JÍ

Bývá dost
nespravedlivá –
klidně si na tebe
zasedne...

SLADKÁ ROZDÁVAČKA
JEDNIČEK

Ťu, ťu, ťu, všichni jsou roz
tomilí a všichni
si zaslouží pochvalu. Vylož
eně hravý typ.

13

VŠE DOVOLENO

í autorita, stává se
Když pedagogovi scház
obětí kruté zvěře.

14
KILL BILL

8
- 12 -

Agresivita jak na Divokém Záp
adě. Pokud chodíš na karate, bát se
nemusíš.
- 13 -

sChOOLLAVICI
ČTENÍ POD

Když
Pánbůh
stvořil

ŠKOLU

Text: Adam Kabát, Tamara Macková,
Tatiana Bobáková, Eliška Horváthová,
Kateřina Juránková
Foto: Adam Kabát

Zamysleli jste se někdy nad
tím, jak vznikla škola?

K

dyž Pánbůh
stvořil školu, asi
zrovna nebyl
ve své kůži. Podíval se dolů na ten
barák s mnoha
okny a připadal
mu prázdný. A tak tam nasypal nějaké učitele. Malé, velké,
tlusté, tenké, nemyté a nečesané, i načančané, nažhavené
i ledově znuděné.
To se mu zdálo málo, a tak
tam přihodil žáky. Malé, velké,
tlusté, tenké, nemyté a nečesané, i načančané, nažhavené
i ledově znuděné. Řekl učitelům: „Běžte a učte.“
Ani žáky nechtěl připravit
o poselství, a tak jim řekl: „Ať
- 14 -

každého učení láká.“
Jenže! Pánbůh asi šeptal, protože učitelé rozuměli „Běžte
a mučte.“ A žáci zase slyšeli
„Ať každý učení fláká.“
•••
Ve školách po celém světě se
Jeho slov všichni drželi. Učitelé ta muka vzali vážně a žáci
se také flákali o sto šest. Nikdo
totiž nechtěl zpochybňovat
Boží slova.
Až jednoho dne se Bůh probral z hlubokého zimního
spánku a šel se pokochat, jak
stvořil školu.
„Ježišikriste,“ vzal své Boží
jméno nadarmo. „Co to je? Co
to má znamenat?! Tohle že má
být učení?“
Jelikož Bůh nemívá špatné
nápady, bylo mu jasné, že
chyba je na straně lidí. Povolal si k sobě zástupce školství
a požadoval vysvětlení. Pídil
se, pátral, dumal nad tou pohromou. „To se musí napravit,“
zařval.
A proto stvořil ušní lékaře,
aby lidi lépe slyšeli, brýle, aby
do školy lépe trefili, a ostré
zuby, aby školu víc žrali.

Zrcadlo, zrcadlo,
pověz...
Jednoho dne se ve třídě, kde se schází
redakce časopisu sChOOL, objevilo
záhadné zrcadlo. Využili jsme toho.
Dohodli jsme se, že každý mu položí jednu
palčivou otázku – a zrcadlo zašpitalo
odpověď...
Text: redakce sChOOL, foto: Adam Kabát

„Zrcadlo, zrcadlo, po
věz,
proč si myslím, že
zářivá budoucnostmě čeká
?

Adame, zářivost je
veličina, definovan radiometrická
ličina zářivého tokuá jako měrná veúhlu. Díváš-li se do v prostorovém
lehce šikmo, vždy budoucnosti
cky září.

Ale Eliško, vždyť škola je
hra! Jmenuje se Člověče,
nezlob! a vyhrávat v ní
můžeš každý den.

o, po„Zrcadlo, zrcadlch
odit
ím
věz, proč mus chem?
Ca
s
y
do tříd

tě
Isabelo, protože cosílí!
po
nezabije, to tě

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz, proč

jsem tak krásný a moudrý?“
Děkuji za krásnou a moudrou otázku.
Davide, je to záhada. Zeptej se hvězd.

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz,
proč se musíme ve škole
učit blbosti, které v životě
nebudeme potřebovat?

Stello, s blbostí se v životě budeš
potkávat neustále. Trénuj!

„Zrcadlo, zrcadlo, po
proč existuje zrcadlo?věAz,pr
oč
ho máme i ve škole?

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz,
proč existují pětky?“

Tamarko, aby každý uměl vytočit
záchrannou službu 155.

•••
Stejně to nepomohlo. Když si
totiž lidé na něco zvyknou, ani
Pánbůh s nimi nehne.
A tak Bůh přejmenoval školu
na „Peklo na zemi“ Ale to už
nikomu radši neřekl. (On by
tomu stejně zase někdo špatně rozuměl.) «

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz,
proč existují učitelé? Proč to
nejsou třeba hráčitelé, abychom si mohli jenom hrát?“

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz, proč
dostáváme domácí úkoly, když
ve škole trávíme tolik času?
Aby měl tvůj křeček od tebe
chvíli klid, milá Táňo.

- 15 -

Aby ses měla v krizových
koho ptát, milá Nancy. Tě chvílích
se někdy příště na viděn ším
ou.

13

nejhorších
holčičích prohřešků
L
sChOOM
POHRO Y

V nové rubrice sChOOL pohromy se kriticky zaměřujeme na všelijaké záležitosti. Minule se
útočilo na kluky, teď se úder vrací holkám. Čím štvou dámy pány?

NÁZOROVIŠTĚ
Prostor pro názory – jedna ožehavá otázka a dvě
protikladné odpovědi. Co si myslíte vy?

ANO!

Text: Adam Kabát
Ilustrace: Stella Polláková

Je

Eliška
Horváthová

„Slovní hodnocení je podle mě zbytečně dlouhé a každý ho nemusí
pochopit.
Známka je
jasná.“ «

1

1
2
3
4

7

Když jsou přemóděné. I pod
krásnou slupkou se může
skrývat shnilé jablko.
Když jsou přemalované.
Možná si hrajou na indiány,
co myslíte?
Když si hrajou se slizem. Vždyť
je to slizké. (Existují bohužel
případy, že i holky jsou slizké.)

Když nevědí, co chtějí. „Jo,
s tebou budu chodit.“ O pět
minut později: „Už tě nechci.“
O pět minut později: „Ale jo, šikl by
ses.“ O pět minut později: „Nikdy
tě nechci vidět.“

5

Když se chovají jako královny.
Asi si zpívají: „Teď královnou
jsem jááááá!“

9
10
11
12

Když rády nakupují. Vždyť
nakupování je otrava
nejotravnější!

5

6

Když si myslí, že jsou
dokonalé. Musejí si připadat,
jako nějaký produkt v televizní
reklamě, protože tam, jak víme, je
dokonalé všechno.

7
8

Když se vytahují. A jsou
i případy, že jsou pak vyšší než
žirafy. Všimli jste si?
Když jsou převoněné. Jako
jinde i zde platí, že čeho je
moc, toho je příliš.
- 16 -

Když chodí jako
modelky. Stejně každý
ví, že z nich modelky
nebudou.
Když šíří falešné
drby. Jsou pak prostě
a jednoduše drbny.

Když si vybírají oblečení
podle značky. Kluka to
nezajímá, raději se dívá
holce do očí nebo na zadek – a ne
jakou má cedulku na oblečení.

13

Když musí být středem
pozornosti. Kluci, tak je
nechte – ať si to užijou! «

sChOO
NÁZO L
RY

Je dobře, že
se ve škole
známkuje
od 1 do 5?

Appky
Snad každý člověk nad osm let už
má svůj dotykový chytrý telefon.
Jaké aplikace vám zpestří život?

U

Text: Adam Kabát

rčitě máte každý svoje oblíbené aplikace. Já jich také pár
mám. Například jsem si stáhnul
appku, která za mě rozhoduje.
Jmenuje se Decision Roulette.
Sám jsem si v ní nastavil třeba takové „kolo
štěstí“, které mi poradí, co dělat ve volném
čase. Kliknu na kolo, to se roztočí – a pak
nastane okamžik pravdy. Vylosuju si třeba
možnost: „Dojdi nakoupit!“ „Chvilku se uč!“
nebo „Dej někomu pusu!“
Pak jsem si stáhnul třeba appku Find Phone. Když nemůžu najít mobil, zapískám
a on se mi ozve.
A konečně vám doporučuju aplikaci
Bunny in Phone. Díky ní mi občas po obrazovce přeběhne králík. Ze začátku je
to roztomilé, ale po čase vám to možná
poleze na nervy. «

NE!
Kateřina
Juránková

„Čísla se mi moc nelíbí,
radši bych měla známkování jako v Americe
od A do F. Je mi to prostě
sympatičtější.“ «

Recenze

Máme rádi filmy. Které doporučujeme?

Čertí brko
Doporučuje: Tatiana Bobáková

N

a Čertí brko jsme se do kina vypravili
v prosinci s paní učitelkou Tukovou.
Bylo to o čertovi, který chytil poezii
(to není nemoc, ani alergie!) a o dívence,
která neměla žádné, ale vůbec žádné hříchy!
Prozradím, že pak měli svatbu. Jste naštvaní,
že teď víte, jak to dopadne? Snad jste
nečekali pohádku se špatným koncem? «

Bohemian Rhapsody

Hodnocení:

90 %

Doporučuje: Adam Kabát

T

uhle jsme si s redaktorem Davidem
vyrazili do kina. Úplně náhodou jsme si
vybrali film Bohemian Rhapsody, aniž
bychom tušili, co to je za pecku. Ale!!! Při
sledování nám dvakrát tekly slzy, a když
film skončil, seděli jsme jak opaření, než
dojely všechny titulky. Hrála totiž hudba
Hodnocení:
kapely Queen. Když jsme pak přišli domů,
tak já i David jsme rodičům řekli jediné slovo:
„Wow!“ «

100 %
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sChOONL A
PORAD

Téma pro školní psycholo
žku

DEPKA
Z POLOLETÍ

Odbornice Daniela Hruškovicová radí, jak si poradit
z pololetní krizí.
Vyptávali se: členové redakce sChOOL
Foto: Adam Kabát, ilustrace: Kateřina Juránková

„Do konce roku zbývá
dost času změnit to,
s čím v pololetí nejste
spokojení.“

J

ednomu našemu kamarádovi
se známky opravdu moc nevyvedly. Že ale nemusí propadat
panice? Že má šanci do konce
roku si výsledky opravit?
Určite, panika ničemu a nikomu nepomůže. Je důležité zastavit se, zrekapitulovat, co se povedlo i nepovedlo.
Do konce roku ještě zbývá dost času
na to, abychom změnili, s čím nejsme
spokojení.
Právě k tomu asi pololetní vysvědčení
vlastně je...
Přesně tak. Dává nám příležitost
uvědomit si, že máme za sebou už
polovinu roku. Můžeme si říct, jak jsme
na tom, a podle toho se zařídit v dalších měsících.
Některým dětem vysvědčení pokazila jedna jediná známka, a to navíc
z „méně důležitého předmětu“. Jaký
je na to váš názor?

Je jasné, že jsou předměty, které
nás baví víc a které méně nebo
vůbec. Máte-li na mysli předměty,
které mají ve svém názvu „výchova“,
pak rozumím zklamání žáka z horší
známky. Chápu, že když někdo zpívá
falešně, neudělá kotoul nebo jeho
výtvarné schopnosti nejsou ohromující, ale třeba je skvělý v matematice,
dějepisu nebo biologii a dostane
na vysvědčení horší známku, je to
nepříjemné.

NEJLEPŠÍ RELAX
A jak nejlépe odpočívat, abyste nabrali
co nejvíc energie do druhého pololetí?
„Nejlepším odpočinkem po náročné
mentální práci, jakou pololetní testy
a zkoušení bezesporu jsou, je fyzická
činnost - sport, jít ven s kamarády,
vyrazit na hory na lyže nebo snowboard, stavět sněhuláka, jít si zaplavat
nebo se jenom proběhnout se psem,“
vyjmenovává školní psycholožka. Sezení
u počítače, sledování youtubu na mobilu, ani chatování se za odpočinek podle
ní považovat nedá. „A už vůbec vám tyto
činnosti nedodají sílu,“ dodává. „Spíš
naopak, nenápadně o sílu obírají a v konečném důsledku velmi vyčerpávají.“
- 18 -

sChOO
HOBB L
Y

Krasobruslení

Hobby

podle Adriany

POTŘEBUJEŠ POMOC?
Nebo máš pocit, že by po
moc
potřeboval tvůj kamará
d?
Zajdi za školní psycholož
ko
Danielou Hruškovicovou u
.

DIVADLO

Text: Tamara Macková

STAČÍ JEDNODENNÍ
PRÁZDNINY?
Hlavně děti na druhém stupni
bývají po šňůře čtvrtletek a testů
dost unavené. Kde vzít novou sílu
k učení? Stačí jednodenní prázdniny
k odpočinku? „Jednodenní prázdniny
určitě nestačí,“ myslí si psycholožka
Hruškovicová a dodává: „Kdyby bylo
na mně, jsou alespoň čtrnáct dní!“
Ale nebojte, za chvilku tu jsou jarní
prázdniny!
Myslíte, že by se „výchovy“ neměly
vůbec známkovat?
Existují školy, kde hudební, výtvarná,
tělesná výchova nejsou hodnoceny
známkou, ale slovně. Podle mě by se
měla v těchto předmětech hodnotit
hlavně snaha.
Děti se taky dost často porovnávají
mezi sebou a někdy jim hodnocení
připadá divné a nespravedlivé. Ptají
se: „Jak to, že spolužák dostal dvojku,
když já mám trojku, a přitom jsme
měli oba téměř stejné známky?“ Co
s tím?
Někdy prostě má pan učitel nebo paní
učitelka svoje důvody, proč dá za zdánlivě stejné známky rozdílné konečné
hodnocení. Některého žáka chce třeba
povzbudit, motivovat a jiného upozornit na to, že má na víc, že něco zanedbává, že to není jeho obvyklý výkon.
A jindy to opravdu může být jenom
omyl, chyba. I učitelé jsou jenom lidi
a mohou se mýlit. Možná se stačí jenom
slušně zeptat, ukázat výsledky, poprosit
o vysvětlení... «

naší školy

Minule jsme vám
představili hledání kešek,
teď se v rubrice sChOOL
HOBBY podíváme na led.
Text: Nancy Ese Ewere
Foto: Stella Polláková

V

šimla jsem si jedné
dívky, která pořád chodí
ze školy dřív. Tak jsem
se jí zeptala proč. Zjistila
jsem, že dělá krasobruslení. Zaujala mě, a proto jsem
pátrala dál.
Jmenuje se Adriana Santorová, je
jí jedenáct a chodí do páté třídy.
Bruslí už sedm let. Jako malá prý
viděla krasobruslení v televizi
a moc se jí to líbilo. Rozhodla se, že
to zkusí taky. Rodiče jí od začátku
podporovali.
Ptala jsem se jí, co jí na ledě jde
a co jí naopak dělá problémy. „Moc
mi nejde dvojitý flip, ale docela mi
jde trojitý toeloop.“
Má opravdu hodně povinností,
tréninky zaberou dost času. Před
časem měla Adriana dokonce pocit,
že s krasobruslením skončí. Ale rozhodla se, že u něho ještě zůstane....
Nechcete zkusit taky piruetky
na ledě? «

Chodím na kroužek Mladý div
adelník, který vede paní učitelka Chocholoušová, a moc
mě to tam baví. Cvičíme tam
různé divadelní scénky a něk
dy si taky trénujeme artikulac
i,
třeba na různých rychlých bás
ničkách. Chodí tam ještě dva
kluci z osmičky a dvě spoluž
ačky ze 7. A.
Na Vánoce jsme měli vystou
pení v domově důchodců.
Já osobně si myslím,
že se nám to povedlo
zahrát dobře, jelikož
jsem se v huňatém
kožichu cítila jako
chlupatá ovce. «

TANCOVÁNÍ

Text: Stella Polláková
Foto: Adam Kabát

Chodím ve škole na kroužek
tancování. Danceway je sup
er,
protože nás tam učí tance, kte
ré jsme třeba ani nikdy
neviděli, a tancujeme při skv
ělé hudbě, nejčastěji ve stylu
break dance. To mě baví. Ch
odí nás tam tak dvanáct holek
a jeden kluk. Takže chlapi, hla
ste se! «

SOUTĚŽ!

Odpověz na naše tři záludné otázky
a napiš e-mail na magazin.cool.school@ OOL
gmail.com nebo vyplň dotazník u našich sCh
krabic na vrátnici.
dokonce
Třeba získáš odznak sChOOL, nebo se
e holky ze 3. A!
za odměnu objevíš na titulní straně jako tyhl

1. Kde leží hora Kulich? (Podívej se na stranu 6.) a moře?
2. Má paní družinářka Petra Padyásková rád
(Podívej se na stranu 8.)
zemi“?
3. Proč Bůh přejmenoval školu na „Peklo na
(Podívej se na stranu 14.)
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sChOOLA
ANKET

„Nejčatěji maluju západy
Slunce, protože ho umím
a líbí se mi. O přestávkách
mě ale dost často obtěžuje
Honza – furt za mnou chodí.“

„Hraju si s kámoškama novou hru s malými sněhuláky, která se jmenue Hrábni
si. Nebo si kreslím obrázek
pro kámošku nebo pro
maminku – třeba motýla.

Bára Strnadová, 4. B

Štěpánka Knechtová, 1. A

„Jdu si koupit něco s holka
– většinou je teda jenom ma
provodím, ale nic si neko doupím.
Nebo svačím – třeba rohlí
k. “
Antonie Glaterová, 1. B

„Svačím, nebo
si hraju – nejvíc
s kostkami
a molitany.
Každý den
se u toho
pohádáme.
Ostatní prohrajou, jenom
já vyhraju.“
Ondra Pokorný,
0. A

Co děláš
o přestávce?
A na konec je tu vaše oblíbená anketa.
Text: redakce sChOOL, foto: Adam Kabát

ma, nejčas„Občas si hraju s holka
kreslím.
těji s kostkami, nebo si šk
y. “
Portrétuju třeba kámo
Anička Václavková, 2. B

„Taky většinou svačím,
nebo si hraju s molitany – jako Ondra.
Matyáš pořád hází s tím
kulatým molitanem...
Taky někdy jdeme
na záchod.
Kuba Křepelka, 0. A

„O přestávce
si jdu buď
koupit
na vrátnici
mlíčko
za šest
korun nebo
nějakou
svačinu, nebo si
hraju s dětma.“
Kačka
Urbanová, 1. B
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