
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAFČÁK 
ZIMNÍ VYDÁNÍ 2023   

 

 

Se třídou SC3 jsme si v rámci mediální výchovy připravily časopis Kafčák. 

       V časopisu se dozvíte řadu užitečných informací. U nás najdete všechno a ještě více. 
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Co se u nás stalo 
 

 

Na naší škole se děje spousta akcí, proto vám je chceme přiblížit. 

 

V tomto čísle časopisu Kafčák si připomeneme akce, které již proběhly v období Vánoc a 

v průběhu ledna.  

Dále se dozvíte o akcích, které vás anebo ostatní třídy na střední škole čekají. 

 

 

 

  



 

MATURANTI ZAZÁŘILI VE VELKÉM SÁLU LUCERNY 

 

Zdařilý ples letošních maturantů a imatrikulace prvních ročníků proběhly v pátek 

13. 1. 2023 od 19:00.  

První na programu byla imatrikulace prváků, poté byl slavnostní a originální nástup 

maturantů na plac. Po skončení nástupu S4B následovalo tančení na parketu s rodiči.  

Po dotančení maturanti nastoupili s plachtami, do kterých jim hosté i učitelé přispívali 

(nejen) drobné částky.  

Po této akci se na parketu rozjela diskotéka, která hostům krátila chvíli při čekání na 

půlnoční překvapení, které bylo završením pátečního večera. 

Ples byl opravdu povedený, užili si ho jak hosté, tak maturanti i zúčastnění učitelé.  

  

S naším maturantem Maturant s kamarády 

Házení mincí pro maturanty Nástup maturantů 



 

STUDENTSKÉ VOLBY 2023 

 

Letos se naše škola rozhodla zapojit do projektu s názvem Studentské volby.  

Tento projekt zaštiťuje organizace Člověk v tísni a cílem tohoto projektu je nastínit 

studentům, jak takové volby probíhají.  

Samotné volby proběhly na všech zapojených středních školách ve dnech 12. a 13. 

prosince. Na výběr byli opravdoví kandidáti na prezidenta 2023.  

 

My vám přinášíme žebříček nejvíce volených kandidátů v rámci naší školy! 

 

Umístění Kandidáti 

1. místo Danuše Nerudová (104 hlasů) 

2. místo Petr Pavel (44 hlasů) 

3. místo Andrej Babiš (7 hlasů) 

4. místo Marek Hilšer 

5. místo Josef Středula, Pavel Fisher, Jaroslav 

Bašta 

6. místo Tomáš Zima, Denisa Rohanová 

 

Toto jsou výsledky na naší škole. 

Děkujeme za vaši účast v tomto projektu. Zúčastnilo se vás neskutečných  

165 studentů z 279. 

 

Celé volby u nás proběhly díky pomoci studentů S4A pod vedením paní učitelky 

Měšťánkové, za což jim tímto děkujeme!   

S4.A v roli volební komise 



 

SLAVÍME ADVENT S TĚMI NEJMENŠÍMI 

 

Od prváku slýcháme, abychom šli mladším příkladem a vedli je tím nejlepším směrem, 

který jen známe. S1A si 9. 12. vyzkoušela, co to znamená v praxi. 1. – 4. vyučovací 

hodinu strávili v jednotlivých třídách a vzali na sebe funkci učitele.  

Učitelky prvákům před hodinami připravily podklady na vyrábění, ale samotná výroba 

s dětmi už byla v rukou studentů. Výrobky, které děti vytvořily, putovaly na vánoční 

jarmark.  

 

Jednoznačně nejčastěji používanou pomůckou byla role od toaletního papíru, která 

tvořila například tělo andělíčka, či po nastřihnutí a dalších úpravách originální 

kytičku. Efektivní využití věcí, které by skončily v popelnici.  

V 5.B se zase krásně využily přírodní materiály, ke své výrobě totiž žáci použili 

kameny, na které kreslili temperami.  

 

Akce se nakonec opravdu vyvedla, studenti měli šanci se vrátit do svých žákovských let 

a děti se mohli učit od starších. 

  

Studenti S1.A pomáhající na prvním stupni s přípravou Vánoc 



 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA KAVKÁCH 

 

V minulých letech jsme vlivem covidu Mikuláše, čerta i anděla mohli potkat leda tak na 

Teamsech, letos je ale distanční výuka pouze nic nemohoucí noční můrou učitelů a 

nesplnitelným snem studentů. Tudíž nám výuka jede naplno ve vší parádě.  

Co by to ale bylo za školní rok bez pořádné oslavy sv. Mikuláše? 

Studenti 4. a 3. ročníků vyrazili v nám všem známých kostýmech do tříd, aby zjistili, 

zdali najdou nějakého nezbedníka mezi dětmi 1. a 2. stupně základní školy.  

Učitelky jim připravily sladkosti přede dveřmi tříd, aby andělé mohli po dobře 

odrecitovaných básních děti odměnit.  

Po pár hodinách na ZŠ se parta vydala do mateřské školy, kde už však museli být vůči 

dětem výrazně mírnější. 

 

Studentům děkujeme za účast a těšíme se na příští rok!  

 

  

Čert a Mikuláš na prvním stupni ZŠ 



 

TŘÍDA S2.C ŘEŠILA OTÁZKY ROVNOSTI VE SPOLEČNOSTI 

 

6. prosince zavítaly do S2C Barča s Verčou z organizace Amnesty International.  

Našim studentkám osvětlily základní cíle a poslání organizace, poté se vrhly na 

základní pojmy, jako je např. diskriminace, lidská práva, všeobecná deklarace lidských 

práv. 

 Nesměl chybět ani zábavný program, kdy byly uděleny studentkám určité role lidí z 

odlišných sociálních vrstev, s odlišnými příběhy a národnostmi. Jejich úkolem bylo 

představit si život člověka v dané situaci, kterou jim Barča s Verčou nastínily. Podle 

toho studentky rozhodovaly, zdali k tomu daný člověk přístup má, či nemá, co může a 

nemůže. Na základě rozhodnutí pak postupovaly o krok vpřed, nebo naopak dozadu.  

Výsledkem toho bylo, že některé studentky zůstaly na startovní linii, některé se 

posunuly více vpřed. 

 

Díky tomuto skvělému programu, který organizace Amnesty International připravila, 

si S2C uvědomila, že práva ve společnosti jsou velice aktuální otázkou, na kterou byste 

neměli zapomínat ani vy.   



 

SBÍRKA DĚTI DĚTEM 2022 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA 

 

Na závěr rubriky bychom rádi poděkovali všem, kteří podpořili sbírku Thomayerovy 

nemocnice a donesli nějaký z požadovaných předmětů.  

Každý kus pomáhá a jsme šťastni, že naše škola vystupuje v těchto sbírkách v tom 

nejlepším světle, co jen dokáže. 

  

Společné focení účastníků sbírky 



 

DRUHÉ KOLO STUDENSTKÝCH VOLEB OVLÁDL PAVEL  

 

V prvním kole studentských voleb byla favoritkou paní Danuše Nerudová. Danuše však skončila 

v celostátních volbách na 3. místě. Jelikož se ve druhém kole mezi sebou mohou utkat pouze 

kandidáti, kteří obsadili 1. a 2. místo, musela bát Danuše vyřazena. 2. kolo studentských voleb totiž 

probíhalo dle výsledků celostátních voleb. V těch uspěli generál Petr Pavel a poslanec Andrej Babiš. 

Všem studentům bylo tedy umožněno hodit svůj hlas jednomu z nich dne 28. 1. 2023 v opět 

předem připravených učebnách, které sloužily jako volební místnosti.  

Výsledek studentských voleb na naší škole je shodný s výsledky všech zapojených škol i 

s celostátními volbami. Jednoznačně nejen pro studenty, ale i pro celou naši zemi zvítězil Petr Pavel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři: D. Čiháková, N. Hauková, E. Hejzlarová, B. Králová, K. Macháčková, K. Roubíčková, L. Řechtáčková 

Nově zvolený prezident Petr Pavel 

Zdroj: 

https://www.nyrany.cz/data/editor/116cs_2_bi

g.jpg?gcm_date=1674924629 



 

Na slovíčko s… 
 

Chcete vědět, jací byli a čím chtěli být naši učitelé v našem věku?  

Pak je tento článek přímo pro vás!  

 

PANÍ UČITELKA ŠÍBOVÁ 

 

Jak dlouho učíte? 

• Kolik let? Učím minimálně pětadvacet let.  

 

Jaká jste byla studentka na střední škole? 

• Šprtka, ale visela jsem na nástěnce, měla jsem samé jedničky,  

ale byla jsem rebelka na tělocvik, protože jsem nesnášela ty  

modré trenýrky. Vím, že jeden rok mi hrozila i třídní důtka 

nebo dvojka z chování, protože jsem to sabotovala, pořád jsem  

nosila tepláky. 

 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byla malá? 

• Já jsem chtěla být zdravotní sestra. Moje maminka byla  

zdravotní sestra, tak já jsem chtěla být také zdravotní sestra.  

 

 

 

PAN UČITEL RUND 

 

Jak dlouho učíte?  

• Ve školství jsem sedm let a pět let z toho učím jako učitel. 

 

Jaký jste byl student na střední škole?  

• Já si myslím, že poctivý, za školou jsem byl jenom jednou na hodině tělocviku, 

kvůli dívce, a jinak normální, prolézal jsem. Žádný premiant jsem nebyl, ale do 

školy jsem chodil, škola mě bavila.  

 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl malý? 

• Vysněné povolání? Já asi nevím. Prezidentem jsem chtěl být, to se mi nepovedlo, 

ale na to mám čas ještě do čtyřiceti. Co není, může být! 

 

 

 „Co není, může být!“ 



 

 

PANÍ UČITELKA MĚŘINSKÁ 

 

Jak dlouho učíte? 

• To bych musela počítat. Přes třicet let.  

 

Jaká jste byla studentka na střední škole? 

• Já jsem byla takové to vzorné dítě, částečně vzorné dítě. Jednou jsme dostali 

ředitelskou důtku celá třída, tedy ne celá třída, ale celý pěvecký sbor našeho 

gymnázia. To byl ještě minulý režim, naše paní ředitelka se dozvěděla, že jsme 

byli zpívat jako sbor na půlnoční mši, tak to naší hudebkářku málem stálo místo. 

Takže jsme všichni dostali ředitelskou důtku, protože jsme se nechovali tak, jak 

jsme se chovat měli, jako vzorní studenti. 

 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byla malá? 

• Já jsem vždycky chtěla zpívat, můj tatínek byl sólista opery Národního divadla. 

Učil mě zpívat, ale říkal, že na sólovou dráhu to není a ve sboru bych nebyla 

spokojená, což měl pravdu. A druhá věc, která mě bavila byla práce s dětmi, ta 

kantořina, a vlastně ta hudební výchova jako aprobační předmět, byla naprosto 

automatická. Já vlastně ani nevím, jestli jsem uvažovala o něčem jiném, když 

jsem přišla na to, že nebudu světová operní zpěvačka, což teda bych nebyla ani 

náhodou. Já mám pocit, že jsem nikdy neuvažovala o něčem jiném. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Autoři: E. Kopicová, V. Tancheva, N. Zemanová 

„Já jsem vždycky 

chtěla zpívat.“ 



Kdo je nej…? 
 

HODNOCENÍ UČITELŮ NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

Kdo je nejoblíbenější učitel/ka na střední škole? 

A kdo je naopak dle studentů tím nejpřísnějším učitelem? 

Na tyto otázky jsme se zeptali každého z vás a prostřednictvím hlasování jste nám 

sdělili váš upřímný názor. 

V této rubrice naleznete výsledky prvních pěti umístěných obou kategorií. 

 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITELÉ 

 

1. místo 

JOSEF NOVOTNÝ 

    Pan učitel Novotný zastává roli školního poradce, tudíž se 

    svými problémy můžeme zajít právě za ním. Můžete se s ním 

    dále setkat na svých hodinách angličtiny nebo pedagogiky. 

 

 

 

 

2. místo 

DAVID RUND 

Pan učitel Rund vyučuje primárně na základní škole, ovšem na  

střední vyučuje v mnoha třídách hodiny dějepisu. Naleznete jej na  

patře druhého stupně základní školy v kabinetě na konci chodby.  

 

3. místo 

    JAN BARTOŠ 

Předmět biologie a ekologie vyučuje na střední škole pan 

učitel Bartoš. S oblibou při svých hodinách využívá názorné 

pomůcky (viz mozek v rohu fotografie) a videa. Téměř každý 

den ho zahlédnete s vtipnými ponožkami na nohou. Jsme si 

jisté, že ho nepřehlédnete.  

 



  4. místo 

JIŘINA ŠÍBOVÁ 

Bývalá zdravotní sestra a nynější učitelka, která bere obor  

sociální péče upřímně vážně. Výuku obohacuje o naučná videa  

týkající se zdravotních postižení, aby studentům sociální činnost  

představila víc z blízka. Empatická, milá a vtipná, to je paní  

učitelka Šíbová.  

 

4. místo 

    KATEŘINA MĚŠŤÁNKOVÁ 

    Třídním učitelem letošních maturantů veřejné správy je paní 

    učitelka Měšťánková. Na naší škole vyučuje právo, veřejnou 

    správu a praktika veřejné správy. Naleznete ji na v kabinetě 

    na konci chodby patra střední školy. Dle ostatních učitelů se 

    vždy usmívá a každému pomůže. 

 

5. místo 

VANDA HRBKOVÁ  

Nejmladší učitelkou na střední škole je paní učitelka Hrbková.  

Setkat se s ní můžete na hodinách tělocviku, českého jazyka  

a ve 3. ročníku na mediální výchově. Dokáže vám naslouchat a  

určitě od ní obdržíte užitečnou radu. Právě díky paní učitelce  

Hrbkové mohl tento časopis vyjít.  

 

 

 

 

NEJPŘÍSNĚJŠÍ UČITELÉ 

 

 

1. místo 

    MILAN ŠLAMIAR 

    Pan učitel Šlamiar nám bohužel svoji fotku poskytnout  

    nechtěl, konstatoval, že se nikdy neúčastní ani třídních nebo 

    maturitních fotografiích a v tomto případě nehodlá dělat  

    výjimku. Dle pana učitele je „přísný učitel“ člověk, který dbá 

    na řádné dodržování školního řádu, chce, aby studenti plnili 

    své povinnosti a včas odevzdávali domácí zadání. Pan učitel 

    učí VES, PRA, PEK a IKT. Naleznete ho v kabinetu u      

počítačových učeben. 



2. místo 

BLANKA KRCHOVÁ 

Taktéž od paní učitelky Krchové se nám nepodařilo získat fotografii. 

 Obor sociální činnosti se s ní setká na hodinách sociální politiky  

a dále studenti, kteří byli zařazeni na volitelný předmět správní  

agendy, se s ní potkají 3x týdně. Doporučujeme Vám nezapomínat 

se připravit na ústní zkoušení během kterékoliv její hodiny.  

 

3. místo 

    JANA VRBOVÁ 

     Třídním učitelem S2.A je paní učitelka Vrbová. Na naší škole 

    vyučuje hodiny českého jazyka, ruského jazyka a základy 

    společenských věd. Její kabinet najdete naproti ředitelně. 

v přízemí.    Paní učitelka dokáže být doopravdy přísná a stát si za svým.  

 

 

4. místo 

HANA ŽANDOVÁ 

Dalším vyučujícím anglického jazyka je paní učitelka Žandová. Za  

každou cenu po vás bude také požadovat dost, stejně jako další  

učitelé v této kategorii. Avšak i přes to si někteří studenti myslí,  

že jim tato příprava pomůže u maturitní zkoušky. 

 

4. místo 

    MIROSLAVA DVOŘÁKOVÁ 

Třídím učitelem S3.C je paní učitelka Dvořáková. Může Vám 

připadat neškodně, ovšem podle výpovědí studentů jsme 

zjistili, že dokáže být opravdu přísná a požadovat po Vás dost 

informací v předmětech, které vyučuje. Konkrétně tedy český 

jazyk, francouzský jazyk a základy společenských věd. 

Vzhledem k tomu, že čeština je maturitní předmět, bude toho 

požadovat dost.  

 

            5. místo 

ALENA CILCOVÁ 

Paní učitelka Cilcová sídlí v kabinetě s paní učitelkou Krchovou  

u počítačových učeben. Její třídou je S3.A a vyučuje předmět  

ekonomiku, PEK, účetnictví a správní agendy. Radíme vám,  

dávat si pozor, jak před paní učitelkou mluvíte. 

 

 



 

 

POČTY ZÍSKANÝCH HLASŮ 

 

 

 

NEOBLÍBENĚJŠÍ UČITELÉ Počet hlasů 

Josef Novotný 71 

David Rund 47 

Jan Bartoš 43 

Jiřina Šíbová  40 

Kateřina Měšťánková 40 

Vanda Hrbková 30 

 

 

 

NEJPŘÍSNĚJŠÍ UČITELÉ Počet hlasů 

Milan Šlamiar 127 

Blanka Krchová 64 

Jana Vrbová 41 

Hana Žandová 27 

Miroslava Dvořáková 27 

Alena Cilcová 17 

 

 

 

 

Moc děkujeme všem studentům, kteří se do hlasování zapojili a učitelům za jejich 

působení na naší škole. 

 

Veškeré fotografie učitelů byly pořízeny s jejich svolením, taktéž byli srozuměni se 

zveřejněním výsledků ankety ve 2. čísle školního časopisu Kafčák. 

 

 

 

Autoři: E. Čapková, L. Ibrjamová, M. Kvasnicová, E. Matůšková, T. Stránská, D. Vlachová 

 

 



Pečeme pro Petera 
 

 

Několikrát za rok u nás probíhá tradiční pečení pro Petera, do kterého  

se může zapojit každý.  

 

Nevíš, co upéct?  

Nevadí, máme pro vás pár tipů na výborné a jednoduché cukrovinky. 

 

 

První z nich je čokoládový dort rozplývající se na jazyku. 

Druhým receptem jsou chutné Rafaelo kuličky, které jsou lepší než ty z obchodu. 

 

 

 

  



 

OCHUTNEJ NÁŠ ČOKOLÁDOVÝ DORT 

 

 

Ingredience  

• Těsto  

o 160 g hladké mouky 

o 200 g cukru 

o 70 g másla 

o 70 g bílého jogurtu 

o 120 ml vody 

o 20 g kakaa 

o 1 lžička jedlé sody 

o 1 vejce 

o 1 prášek do pečiva 

o 3 lžičky vanilkového cukru 

• Poleva 

o 300 ml smetany  

o 300 g čokolády na vaření 

 

 

Postup 

Nejdříve smíchejte vodu, máslo a kakao. Poté v další misce smíchejte mouku, cukr, 

prášek do pečiva a jedlou sodu. Dále obě směsi smíchejte dohromady a vyšlehejte. 

Následně přidejte vejce, jogurt, vanilkový cukr a opět promíchejte. Těsto vylijte do 

formy s pečícím papírem.  

 

Pečeme 30 minut na 180 stupňů. 

 

V rendlíku si ohřejte smetanu a přidejte čokoládu. Počkejte až se rozpustí.  

Poté čokoládovou polevou polijte dort (můžete korpus rozdělit na dvě poloviny a 

čokoládou prolít).  

Zdobení už je jen na vás. 

  

Hotový čokoládový dort 

Foto: K. Jiříková 



 

RAFAELO, KTERÉ ZVLÁDNOU I TI NEJMENŠÍ 

 

 

Ingredience 

• 1 plechovka kondenzovaného mléka 

• 200 g kokosu (a další na obalování) 

• Mandle 

 

 

Postup 

Plechovku kondenzovaného mléka nalijte do mísy, 

 přidejte kokos a vytvarujte těsto, které nechte  

odležet 1 hodinu v lednici.  

 

Z hotového těsta vytvořte malé kuličky, do kterých  

můžete zapracovat mandle, a obalte v kokosu. 

 

 

       

 

        

Nyní už víte, co péct v případě, že vám dochází fantazie. 

 

Zisk z prodeje vždy poputuje na úhradu školného pro Petera. 

Jsme moc rády a děkujeme, že se do tradičního pečení pro Petera zapojujete, jak 

už pravidelně nebo ojediněle. 

 

 

 

 

 

 

Autoři: T. Houdková, K. Jiříková, A. Nykodémová, K. Sandnerová, V. Svrčková 

Jednoduché rafaelo kuličky 

Foto: K. Sandnerová 



 

Naplň svůj volný čas 
 

V této rubrice se dočtete o různých akcích a místech, které podle nás stojí za návštěvu.  

Zamířit na ně můžete s rodinou i přáteli.  

 

 

 

Máš rád/a procházky, vyhlídky anebo koně? 

Tím pádem bude rezervace koní tvůj šálek kávy. 

 

Jsi kreativní, rád/a se inspiruješ anebo rád/a nakupuješ originální věci? 

Výstava Dyzajn market je dělaná přímo pro tebe. 

 

Jsi romantik, který má rád klasiku, anebo nevíš, kam pozvat svoji přítelkyni? 

Znovu promítání filmu Titanic tě zachrání. 

  



 

REZERVACE KONÍ PŘEVALSKÉHO NA DÍVČÍCH HRADECH 

 

 

Téměř dvacetihektarová pláň na Dívčích hradech v Praze je domovem menšího stáda 

koní Převalského. Koně pocházejí z chovné stanice Zoo Praha v Dolním Dobřejově. 

Jejich úkolem je spásat travní porosty a přispět tak k tomu, aby se sem vrátila původní 

společenstva rostlin a živočichů. 

 

Návštěvníci je mohou sledovat ze tří vyhlídek s bezbariérovým přístupem. Jedna z nich 

je vyvýšená, a poskytuje tedy nejen ojedinělý pohled na samotné koně, ale také na 

panorama Prahy. 

 

 

Trasa 

• Pokud se rozhodneš k rezervaci vyrazit, doporučujeme jet autobusem č. 153 a 

vystoupit na zastávce Nad Dívčími hrady. Odtud tě čeká už jen cca 15 minut 

chůze a k rezervaci dorazíš. 

 

Vstup 

• Zdarma 

 

 

 

  

Zdroj: Zoo Praha 



 

DYZAJN MARKET JARO 2023 

 

 

Největší a nejnavštěvovanější víkendová událost v Čechách, kde si autorskou tvorbu a 

design nejen prohlédnete, ale i nakoupíte. Jde o výběrovou prodejní výstavu, kde se 

navíc dobře najíte a napijete u vyhlášených streetfoodových stánků. 

 

Prohlížet i nakupovat můžete spousty originálních šperků, oblečení, doplňků, kabelek a 

batohů, porcelánu, dekorací, hraček nebo papírenského zboží.  

Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, 

Rakouska a Německa. 

 

Součástí Dyzajn marketu je bohatý kulturní program, který zahrnuje divadelní 

představení nejen pro nejmenší, kreativní koutek pro děti, workshopy pro dospělé, 

koncerty začínajících i známých kapel a písničkářů a v neposlední řadě DJs s 

pohodovými hudebními sety dotvářející atmosféru akce. 

 

 

Kdy 

• 11. – 12. 3. 2023 

 

V kolik 

• 10:00 – 18:00 

 

 

Kde 

• Výstaviště Praha, Holešovice 

 

Vstup 

• Zdarma  

  

Zdroj: Dyzajn market   Autoři: K. Fialová, A. Hochmanová, M. Ježková 

 



 

Víme své 
 

Připravili jsme si pro vás novou formu sdělení problémů, pochval či zajímavostí, které 

víte a chtěli byste se s nimi podělit. 

 

 

Stále nám můžete anonymně napsat prostřednictvím QR kódu. 

V dalším čísle časopisu možná vybereme právě tvou zprávu, tak neváhej a napiš nám!  

  



 

ANONYMNÍ OTÁZKY STUDENTŮ A NAŠE ODPOVĚDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři: T. Dolejšová, B. Králová, M. Přibková 

Výbornou variantou jsou brigády! 

Doporučujeme aplikaci 

FajnBrigady. V aplikaci si 

prohlížíte inzeráty na různé 

pozice. Můžete si zde vytvořit i 

vlastní životopis. Tato aplikace 

vám usnadní mnoho času 

 

Tento problém trápí snad každého 

středoškoláka. Téma toaletní papír se řeší 

na schůzích, kde se navrhovalo koupení 

toaletního papíru studenty do svých tříd. 

Jak toto dopadne, nechme se překvapit. 

Podobně jako u toaletního papíru. Je 

pravděpodobné, že se utěrek už 

nedočkáme. Doporučujeme u sebe nosit 

kapesníčky 

Bohužel je teplota ve třídách stanovena 

od MŠMT. Doporučujeme nosit deky 

nebo objemné šály. 

Podle školního řádu žáci nesmí opustit 

objekt školy v době vyučování.  



 

Problematika s důvtipem 
 

 

Závěrem prvního vydání časopisu Kafčák za třídu S3.C jsme si pro vás připravily 

fejetony, které vtipně poukazují na skutečnosti, které se u nás ve škole dějí. 

Za ostatní studenty/studentky a učitele střední školy prosíme, aby se lidé, kteří se 

v těchto slovech vidí, zamysleli, zda je tyto činnosti opravdu nutné provádět ve škole. 

 

 

 

FOTBÁLEK NA CHODBĚ JE POCHOPITELNÝ JAK PRO KOHO  

 

Když se řekne fotbálek, určitě se vám vybaví křik a hluk z rozehrané hry. Někteří z 

toho mají určitě skvělý požitek, ale pro ostatní je to narušení jejich vyučovací aury. 

Nejsme sice fotbaloví nadšenci, ale dokážeme pochopit tu euforii z trefného gólu. Méně 

už je nám pochopitelné nepřátelství, které takové fandění provází. I přes opakované 

napomínání učitelem, které ruší ohlušující křik davu shromážděného okolo stolku s 

figurkami, jsou hráči stále zapáleni do probíhající hry.  

 

„Nejlepší, co můžeš pro okolí udělat, je být ticho.“  

 

E. Klégerová, B. Králová 

 

 

 

PÁREČKY SE VÁŠNIVĚ LÍBAJÍ NA CHODBÁCH 

 

Jak sladké a vášnivé je pro každého z nás dotýkat se svými rty rtů našeho partnera či 

partnerky. Je ale na zamyšlení, jestli jsou tyto projevy náklonnosti vhodné na všech 

veřejných místech.  

Tento milostný ale zároveň trapný zážitek vidíme každý den. Na ulicích, v baru, doma, 

ale hlavně na našich školních chodbách.  

Mohli bychom polemizovat, jestli jsou tyto činy pohoršující ve stínech kina, divadla či 

tmavých uličkách, ale není pochyb o tom, že ve školách nemají líbačky své místo.  

Proto se zamysleme nad tím, co svými neadekvátními činy předáváme mladší generaci 

a jestli právě my nejsme ti, kdo chtějí snižovat úroveň morálky. 

 

,,Moudří lidé svou lásku považují za soukromou záležitost, nikoliv za něco, co je pro 

druhé hodno obdivu."  

 

 

T. Houdková, M. Ježková, A. Nykodémová, K. Sandnerová, V. Svrčková 

 

 



 

 

ŠUP NA TOALETU 

 

Když po nekonečných 45 minutách konečně zazvoní a máte možnost jít na záchod, jsou 

tu možné situace, se kterými se setkáte.  

Tak nejprve se zařadíte do fronty v přeplněné místnosti, nebo skončíte u školní jídelny 

v zástupu čekajících lidí na záchod. Když se konečně dostanete na řadu, vejdete do 

intenzivně zapáchajícího stísněného prostoru, ve kterém se nachází plno pokladů. 

Útržky toaletního papíru, kapky krve, moč na prkýnku či koš v záchodové míse. To je 

jedna varianta, zdá se, že hůř už být nemůže.  

Ale víte, k čemu slouží záchody? Ke kouření. Ano, je to to správné místo k hromadnému 

kouření. Máte aspoň čas pokecat a zanechat za sebou lehce zapáchající stopu.  

Já bych doporučovala nechat kouření na ven, ušetříte si tím možný problém a nemusíte 

se schovávat. Jo a taky někomu ušetříte cestu do obchodu pro nové kalhoty. Proto se na 

školních záchodech chovejte tak, jako se chováte u sebe doma. Nebo radši líp! Vyjádřete 

respekt paním uklízečkám a slušně pozdravte, když některou potkáte. 

 

D. Vlachová 

 

 


