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Editorial
Milí čtenáři,
nedávno jsme přivítali nový rok 2014. Jistě jsme všichni

zvědaví, jaký bude, co nám všechno přinese, jaké budeme
mít úspěchy. My z redakční rady Vám do tohoto nového
roku přejeme nejen hodně štěstí, zdraví a lásky, ale také
mnoho studijních úspěchů. 

V tomto číslo si například společně zavzpomínáme na
Školní akademii,  podíváme se do Brazílie nebo zjistíme,
jak  to  chodí  na  kroužku  keramiky.  Svými  články  také
přispěli  žáci,  kteří  nejsou  našimi  redaktory  a  za  to  jim
velmi děkujeme.

Dana Machurková
šéfredaktorka

dana.machurkova@seznam.cz

_________________________________________________
"Pláčeš? I v slzách je síla, tak jdi a žij!" 

(autor neznámý)
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Události a akce ve škole
Království železnic

Během podzimu jsme se my ze školních družin a OTY
několikrát vypravili do muzea Království železnic, které
se nachází  kousek od Anděla.  Jeli  jsme tam autobusem
a tramvají a pak šli kousek pěšky. V muzeu jsme dostali
k dispozici šatnu, kde jsme si odložili věci a pak jsme se
rozprchli  po  celém  muzeu.  Muzeum  je  dvoupatrové
a opravdu veliké. Vedle modelů nejrůznějších vláčků jsme
obdivovali  i  letiště,  metro,  autíčka,  autobusy,  nákladní
auta  a  lodě.  Kromě  toho  jsme  viděli  i  zmenšené
zajímavosti  a  památky  z  celé  České  republiky,  např.
Žižkovskou věž, Ještěd, Karlštejn, Trosky, Konopiště, našli
jsme i cirkus nebo kemp u rybníka. 

Mimo  tyto
nádherné
modely
a městečka
jsme  se
podívali  i  na
stavby
z jiných
stavebnic,
třeba z Lega
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a  Merkuru,  a  také  na  malou  výstavku  panenek
s porcelánovými  hlavičkami  z  dob  našich  babiček
a možná i prababiček.
Také jsme si mohli vyzkoušet řízení lokomotivy. 
Návštěva  muzea  se  některým  tak  líbila,  že  muzeum
navštívili  opakovaně.  A  domů  jsme  vždycky  všichni
odcházeli plni dojmů...

Text a foto: Dana Machurková

Ohlédnutí za školní akademií

My z 5.B jsme na besídce hráli a tancovali na písničku
"Buchet je spousta" z filmu "Kouzla králů". Nacvičovali jsme
ji  asi  měsíc  předem.  Všichni  z  naší  třídy  museli  mít
zástěru,  bílé triko a vařečku. Po našem vystoupení jsme
rozdávali tvarohové a povidlové buchty. Druhý den nás
naše paní učitelka pochválila.
Besídka  se  mi  moc  líbila.  Nejvíce  se  mi  líbilo,  že  jsme
u vystoupení 9. třídy mohli vylézt na pódium a tancovat,
potom jsem všichni skočili dolů.

Text: Jirka Radoušek, Z5B
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Společenský den

Den,  kdy se  rozdávalo  pololetní  vysvědčení,  vyhlásila
naše  škola  jako  "Den  společenský".  Pro  všechny  žáky
a učitele to znamenalo přijít  slušně oblečen a dodržovat
zásady slušného chování. I když jsme se ten den neučili,
přesto jsme se dozvídali mnoho nového z etikety. Hned
po příchodu do školy jsme byli rozděleni do skupin po
sedmi.  Každá  skupina  dostala  jeden  pracovní  list,  na
kterém byly tyto úkoly:

1. odpovědět na otázky týkající se společenského dne,
2. rozluštit  větu  a  namalovat  komiks  týkající  se

významu  té  věty  (naše  skupina  měla  větu  "když
vejdeme do dveří, pozdravíme se stiskem ruky"),

3. uvázat kravatu.

Když jsme vše dodělali, dostali jsme bonusový úkol a to
vymyslet básničku. 

Chvíli po desáté hodině jsme se sešli v učebně MUF, kde
jsme odevzdali pracovní listy. Zatímco jsme se dívali na
"Etiketu"  pana  Špačka,  paní  učitelky  pracovní  listy
vyhodnotily.  Po  sečtení  všech  listů  se  vyhlásila  "Lady",
kterou se stala Sára Zikanová ze třídy Z5B, a "Gentleman",
kterým se stal Jáchym ze třídy Z8.

Ukončením  tohoto  dne  bylo  pro  některé  pěkné
vysvědčení.

Text: Adam Vaněček, Z6A
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Rozhovor s učitelem
Mgr. Jana Králová

Tentokrát  jsme  vyzpovídali  paní
učitelku Janu Královou, která na naší
škole učí na prvním a druhém stupni i
na střední škole.

Jak dlouho učíte na naší škole?
Učím tady čtvrtým rokem.

Jaké učíte předměty a v jakých třídách?
Učím od 5. třídy na ZŠ až do 1. ročníku na SŠ a učím pracovní 
činnosti, zeměpis, informatiku, občanskou výchovu, výtvarnou 
výchovu a Evropu v souvislostech.

Vedete na škole nějaký kroužek?
Ano, vedu kroužek keramiky.

Kde jste studovala?
Studovala jsem na Technické univerzitě v Liberci.

Jaký byl Váš oblíbený předmět ve škole?
Můj nejoblíbenější předmět byl zeměpis.

Co děláte ve volném čase?
Ve volném čase ráda čtu, vyrábím bižuterii, pletu a chodím 
cvičit.
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Jaká je Vaše oblíbená knížka nebo spisovatel?
Moje oblíbená spisovatelka je Karin Slaughter.

Učíte zeměpis, takže určitě ráda cestujete. Kde jste byla 
třeba minulý rok?
Minulý rok jsem byla v Chorvatsku, na Slovensku se zastávkou
v Bratislavě a dvakrát ve Vídni.

Kam byste se ráda podívala?
Ráda bych se podívala na Nový Zéland, do Irska, do národních 
parků v USA a na další zajímavá místa.

Máte nějaké oblíbené jídlo?
Mám ráda boloňské špagety.

Děkujeme za rozhovor.
Adéla Wimmerová, Z5B
Simona Malkovská, Z5B

_________________________________________________
"Život je pes a proto žít je psina." 

(autor neznámý)
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Na návštěvě v zájmových útvarech
Keramika

Každé úterý od 14 hodin chodíme na kroužek keramiky
v naší škole, který vede paní učitelka Jana Králová. 
Když  přijdeme  do  dílny,  připravíme  si  věci  na  výrobu
keramiky  -  podložku,  kalíšek  s  vodou,  skalpel,  perko,
váleček a nůž. Potom nám paní učitelka vysvětlí, co máme
vyrábět.  Každou hodinu vyrábíme něco jiného -  jednou
z tmavé hlíny a jindy zase ze světlé. Světlá hlína je moc
fajn, protože na ni můžeme malovat glazurou a pak jsou
výrobky ještě krásnější. Sice nám paní učitelka zadá určité
téma, ale naší fantazii nechá prostor. Když úkol vyrobíme,
můžeme  dělat  libovolný  výrobek.  Někdy  se  místo
vyrábění  glazuje  a  to  tehdy,  když  jsou  výrobky  jednou
vypálené. Glazování je vlastně barvení výrobků. Poslední
chvilky děláme to nejhorší - úklid.
Moc se nám tam líbí a už se  těšíme, až budeme vyrábět
na téma Velikonoce. 

Text: Nikola Hejčová, Z4A
Barbora Topolová, Z5A



Strana 10 - Poznáváme naší vlast

Poznáváme naší vlast
Jezero Laka

O prázdninách jsem byl s rodinou na Šumavě a mimo
jiné jsme si udělali výlet i k jezeru Laka. Jezero Laka leží
5,5  kilometru  od  Nové  Hůrky  a  je  nejmenší  a  zároveň

nejvýše  položené
ledovcové  jezero  na  české
straně  Šumavy. Nachází se
pod  horou  Debrník  (též
nazývanou  Plesná).   Má
rozlohu  2,5  hektaru  a  je
hluboké  skoro  4 metry.

Jezero je odvodňováno Jezerním potokem, který se vlévá
do  říčky  Křemelné.  Na  hladině  jezera  plavou  ostrůvky
s rašeliníkem,  borůvkami  a  brusinkami.  Jezero  leží
v I. zóně národní přírodní rezervace Šumava.

Text: Jirka Radoušek, Z5B
Foto: www.cestovani.idnes.cz

Zdroje:
Wikipedia.cz [online]. c2014 [cit. 26.března 2014]. Dostupný na World Wide 
Web: http://www.wikipedia.org/
Šumavaregion.cz [online]. c2014 [cit. 26.března 2014]. Dostupný na World 
Wide Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=13 
Českéhory.cz [online]. c2014 [cit. 26.března 2014]. Dostupný na World Wide 
Web: http://jezero-laka.ceskehory.cz/
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Z deníku cestovatele
Vánoce v Brazílii

Celé vánoční prázdniny jsem strávila se svou rodinou v
jihoamerickém  státě  Brazílie.
Zatímco my tu máme zimu, oni tam
mají  léto.  Vánoce  jsou  tam  velmi
neobvyklé,  ale  také  velmi  hezké.
Hodně jsme cestovali a na Nový rok

jsme byly v Riu de Janeiro,
kde  se  konal  jeden
z nejhezčích  a  největších
ohňostrojů  na  světě.
V jiném  období  se  tam
koná  také  jejich

nejslavnější svátek - světoznámý karneval. 
Text: Mariana Součková

Foto: www.statnivlajky.cz
www.ceskatelevize.cz

_________________________________________________
"Jen tři slova v srdci měj - miluj, pros a odpouštěj." 

(autor neznámý)
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České osobnosti
Dominik Hašek

Dominik  Hašek  je  bývalý  český  hokejový  brankář
s přezdívkou "Dominátor". 

Jeden z nejlepších gólmanů v historii
se narodil 29. ledna 1965. Pardubický
odchovanec  se  v roce 1990 vydal  do
zámořského NHL (Národní hokejová
liga).  Začínal  na  ledě  Chicaga,  dále
chytal  za  Detroit  a  Buffalo.
S Detroitem  vyhrál  v  letech  2002  až
2008  Stanleyův  pohár.  V  roce  2010
vyhrál s Pardubicemi Český pohár. Po
další  sezoně  strávené  v  týmu  KHL

(Kontinentální  hokejová  liga) Spartak  Moskva  ukončil
definitivně kariéru. 

Hašek  je  šestinásobný  držitel  ceny  Vezina  Trophy,
dvakrát  vyhrál  Hard  Trophy.  V  České  republice  byl
vyhlášen hokejistou století.  V letech 1994 a 1998 vyhrál
anketu Sportovec roku.

Text: Jirka Radoušek, Z5B
Foto: www.ctsa.cz

Zdroj:
Sport.atkuálně.centrum.cz [online]. c2014 [cit. 5. ledna 2014]. Dostupný na 
World Wide Web: http://sport.aktualne.centrum.cz/
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Sport
Zimní olympijské hry v Soči

XXII. Zimní olympijské hry se konaly od 7. do 23. února
2014  v  Rusku.  Rozhodl  o  tom Mezinárodní  olympijský
výbor již v roce 2007 v Guatemale.

Soutěžilo se v 15 sportech a 98 disciplínách. Celkem se
ZOH  zúčastnilo  2783  sportovců,  Českou  republiku
zastupovalo 88 sportovců.

Mottem  ZOH  v  Soči  bylo  "Brána  do  budoucnosti".
Maskoty byli vybráni sněžný levhart, bílý medvěd a zajíc. 
Zimní  olympijské  hry  se  konaly  v  ruském  pobřežním
městě Soči a horském středisku Krasnaja Poljana.

Předzvěstí  každých  olympijských  her  je  olympijský
oheň. Ten byl vyslán 6. října 2013 z Athén. Začalo tak čtyři
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měsíce dlouhé putování, během kterého oheň zavítal do
dvaceti tisíc měst, pohyboval se nejen po zemi, železnici,
ale  i  ve  vodě,  na  saních  tažených  sobem,  po  horách,
v letadle  i  ve  vesmíru.  Oheň urazil  dohromady 65  tisíc
kilometrů.  Do  cíle  dorazil  7.  února  2014.  Nejvíce  mne
zaujala  informace,  že  oheň  byl  vyvezen  i  na  oběžnou
dráhu do vesmíru a putoval vesmírem. 

Čeští  sportovci  si  přivezli  celkem osm medailí,  což  je
nejvíce v historii zimních olympijských her. Zlato získaly
Eva  Samková  (snowboardcross)  a  Martina  Sáblíková
(rychlobruslení). Stříbro získali Martina Sáblíková, Ondřej
Moravec (biatlon), Gabriela Soukalová (biatlon) a smíšená
štafeta  (O.  Soukup,  G.  Soukalová  a  V.  Vítková).
A bronzové  medaile  získali  Jaroslav  Soukup  (biatlon)
a Ondřej Moravec. 

Text: Jirka Radoušek, Z5B
Foto: www.ceskatelevize.cz
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Kultura a umění
Balet Šípková Růženka

Nedávno  jsem  s  rodiči  navštívila  baletní  představení
Šípková  Růženka  v  Národním  divadle.  Balet  Šípková

Růženka  je  u  nás  premiérou.
Hudbu  složil  Petr  Iljič
Čajkovskij,  který  složil  např.
i Labutí  jezero  a  Louskáčka.
Šípková Růženka patří  k jeho
hudebně  nejdokonalejším
baletním  opusům.  Známá
pohádka  vypráví  o  dívce,

která  se  píchne  o  trn  a  usne  na  sto  let.  Choreografii
tanečníky  učil  Mexičan  Javier  Torres.  Kromě  Šípkové
Růženky a prince můžeme v představení vidět neobvyklé
postavy např. Růženčinu sestřenici, Jednorožce, vílu lásky
a další. Celé představení, které trvá 2 hodiny 15 minut, je
velmi  zajímavé  a  dramatické.  Sice  se  tam  nemluví,  ale
tanec vyjádří vše, co byste řekli slovy. 

Text:  Adéla Wimmerová
Foto: www.narodni-divadlo.cz

Zdroj:
Operaplus.cz [online]. c2014 [cit. 23. února 2014]. Dostupný na World Wide 
Web: http://operaplus.cz/narodni-divadlo-variace-na-sipkovou-ruzenku/
Narodnidivadlo.cz [online]. c2014 [cit. 23. února 2014]. Dostupný na World 
Wide Web: http://narodni-divadlo.cz


