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Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři, 
dostává se vám do rukou první číslo našeho třídního časopisu. 
Vydání tohoto časopisu je pro školu úplnou novinkou. 
Tento výtisk vychází v době covidové, tedy v době, kdy je škola 
zcela prázdná a my všichni trávíme hodiny studia u monitorů 
našich počítačů.
Nápad vytvořit tento časopis přišel ve chvíli, kdy jsme už téměř 
všichni touto dobou vyčerpaní, kdy nám chybí spolužáci, 
učitelé a vůbec veškerý kontakt se společností.

Karolína Němečková
šéfredaktorka

“

Všichni jsme se snažili, aby námi vložené a napsané články 
a příspěvky minimálně zaujaly, potěšily, inspirovaly a třeba 
i poučily a zároveň abychom odlehčili a zpříjemnili dlouhé 
chvíle.
Byl to dobrý nápad a věřím, že se uchytí a stane se třeba 
tradicí. 

Všem přeji příjemné listování a počtení v tomto prémiovém 
čísle.
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Úvod

Před rokem touto dobou jsme se téměř bezstarostně 
chystali na pololetní vysvědčení a plánovali program 
na jarní prázdniny. To, že o pár měsíců později přijde 
lockdown, nikdo netušil. Ale přišel a náš život obrátil 
vzhůru nohama – místo běžné školní docházky jsme 
všichni skončili u počítače a s domácími úkoly. Nikdo 
z nás nečekal, že tato situace bude přetrvávat po celý 
rok. Jak se naše třída vyrovnává s těmito omezeními?

Přinášíme vám několik historek a úvah, 
které pobaví nebo donutí k zamyšlení.
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Jelikož chodím do práce, tak nemohu říct, 
že se v karanténě nudím. Karanténa mi 
dává dostatek času na domácnost. Udělala 
jsem spoustu věcí, které jsem dlouho 
odkládala, například úklid skříně, žehlení, 
úklid koupelny. A vlastně mě to ani nebavilo. 
Život ve dvaceti už není, co býval. Začala 
jsem krmit venkovní ptactvo jako správný 
důchodce. Snažíme se trávit čas v přírodě 
a držíme si odstup od alkoholu. Chceme 
si pročistit těla od všeho nežádoucího. 
Když už byla řeč o přírodě, v prosinci jsme 
se s přítelem a kamarádem rozhodli, že 
pojedeme na výlet. Jeli jsme 3 s foťákem 
a s úmyslem, že si to tam sami opravdu 
užijeme. Když jsme dojeli, bylo tam asi sto 
lidí. Všude byl led, všude, naprosto všude. 
U vodopádu se mi to smeklo. Málem jsem 
jela od zábradlí až k vodě a myslíte, že mi 
někdo pomohl? Ne! Jinak jsme si to opravdu 
užili, ještě do nedávna mě bolelo břicho od 
smíchu.

Autor: Jitka Kredbová
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Karanténa, asi každý jsme v ní byl. Na jednu 
stranu je super. Nemusím vstávat před 
šestou, mám na všechno dost času, můžu 
spát celý den. Na druhou stranu je to děs. 
Trávit tolik času doma, pořád v kontaktu s 
rodinou. Na mě se poslední dobou začaly 
projevovat negativní výsledky karantény, 
jako je například podrážděnost, bezdůvodná 
naštvanost a nepřiměřené reakce. Mám 
pocit, že až tohle skončí, neukážu se doma 
minimálně dva měsíce. Myslím, že mám 
štěstí, že bydlím v malém městě. Můžu jít 
ven do lesa, kde nikoho nepotkám, takže se 
můžu pohybovat bez roušky. Jenže i chodit 
ven mě přestalo bavit a už nevím, co mám 
doma dělat. Už jsem uklidila celý pokoj, 
vytřídila skříň i kosmetiku, utřela veškerý 
prach. Dokonce mám strach, že utopím 
kytky, což je pro člověka, kterému uschne 
i kaktus, velký pokrok. Prostě důkaz toho, 
že už vážně nemám co dělat. Jako zázrak 
však beru to, že jsem (zatím) doma nikoho 
nezabila, ale nikdo neví, co se ještě stane, 
tak snad už to rychle skončí.

Autor: Veronika Kuchtová
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Další den kolem dopoledne jsme si také sedli, povídali si a hráli různé hry, jako 
minulý den. Testy pořád nikde, ale už jsme si z toho nic moc nedělali, naopak 
většina rodiny si z toho dělala srandu. Bylo to vcelku zajímavé, jak vystresovaní 
z toho všichni byli ze začátku a potom ke konci ten stres úplně opadl a vystřídal 
ho klid. „Výsledky stejně nezměníme, tak proč se teď stresovat? Času na to 
bude potom dost...” nadhodil tehdy někdo u stolu. 

Ty dva dny, které jsme spolu strávili, nakonec byly opravdu hezké. Ačkoliv tu 
pořád byla ta myšlenka, že dost možná právě všichni máme koronavirus, tak 
jsme si zvládli ty chvilky, kdy jsme byli pospolu, užít. Ještě ten večer jsme se 
dozvěděli výsledky. Sestra byla naštěstí negativní. Ulevilo se mi, to ano, ale 
i tak nelituji toho, že jsme museli čekat na výsledky tak dlouho. Koneckonců 
bylo to skvělé si po dlouhé době takhle hezky sednout, jen si povídat a hrát 
spolu hry. .. 

Autor: Kateřina Krmenčíková

Bylo to zrovna ze začátku této karantény, když se to stalo. Sestra se před 
nějakou krátkou dobou viděla s její kamarádkou, která se jí později ozvala, že 
má ona a její rodina pozitivní výsledky na koronavirus. Sestra to okamžitě řekla 
její mamce a o pár dní později jely na testy. 

Čekání na výsledky testů bylo dlouhé, a ačkoliv uběhly dva dny po době, kdy 
nám měly přijít výsledky, výsledky jsme stále neměli. Všichni jsme už začínali 
být velice nervózní, protože jsme nevěděli, zda rodiče mohou do práce, nebo 
ne. Pokud by sestra byla nakažená, pak by to znamenalo, že bychom s velkou 
pravděpodobností byli i my. 

Jednoho dne nás přestalo bavit vystresovaně čekat, až nám přijdou výsledky, 
a tak jsme si všichni jen tak spolu v klidu sedli ke stolu, nalili jsme si pití a 
povídali si spolu. Potom jsme si spolu zahráli různé hry jako například: „Člověče, 
nezlob se“, „Jméno, město, zvíře, věc“ a podobně... 
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Každý student byl ze začátku plný radosti z uzavření škol, jak budou mít čas 
jen pro sebe a dělat si co chtějí, ale ti chytřejší časem pochopili, že škola 
je pro nás velmi důležitá už jen tím, že nám dává do života řád. A to je další 
výhoda karantény a zároveň velké uvědomění pro každého!

“

Distanční výuka, karanténa a jiný životní styl. 
To vše mi do života přineslo dobré i špatné 
zážitky. Obecně jsem se dle mého posunul 
o krok dopředu, ale předcházelo tomu 
spoustu chyb. Věřím, že chybami se člověk 
učí a posouvá dál své rozsahy. Tak to dle 
mého platí i u mě.

Hlavním pozitivním prvkem distanční výuky 
je tedy určitě uvědomění a čas, se kterým 
můžeme naložit dle svého. Například 
rozplánovat si den podle sebe, jít si zacvičit, 
uklidit nebo si přečíst knihu. Jak tvrdí náš 
pan ředitel, v  téhle době je důležité mít 
denní plán, což je naprostá pravda! Škoda 
jen, že jsem na to přišel o něco později. 

Člověk se bez denního řádu a každodenní 
komunikací s  lidmi dostane do různých 
situací, poté záleží už jen na nás, jak s tím 
naložíme.

Autor: Martin Kunst
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Život v karanténě není nějak extra zajímavý 
a naplňující. Každopádně člověk má více 
času věnovat se sobě a rozvíjet se. Ale 
co se týče mě, tak být zavřená doma, mi 
absolutně nedává žádnou motivaci cokoli 
dělat. Karanténou jsou omezené veškeré 
aktivity i kontakt s lidmi. Je to pro mě dost 
těžké, jelikož poslední roky, se ze mě stal 
velký extrovert, který kolem sebe potřebuje 
společnost a hodně aktivity v kolektivu.

Každý den se stává stejným, jako by 
se opakoval stále dokola. Ráno vstanu 
a zamířím do koupelny, kde si vyřídím 
běžnou hygienu. Snídaně je základ, takže 
se nasnídám a v 8:00 už sedím u počítače, 
připravená na video výuku. Vždy, když mi 
skončí poslední video hodina, jdu se projít 
ven do přírody a snažím se pochytit pozitivní 
energii a přijít na jiné myšlenky. 

Příroda mi vždy pomáhá zlepšit náladu a u 
našeho domu, je přírody naštěstí spoustu. 
Miluji dobré jídlo, takže když mám špatný 
den, objednám si nějaký výborný oběd 
i s dezertem z mé oblíbené restaurace. 
S  kamarády se kvůli této době vídat 
nemohu, ale díky sociálním sítím, si s nimi 
mohu aspoň psát a volat téměř každý den.  

Díky karanténě a této nemilé době, 
jsem si uvědomila mnoho věcí, 
které mě stoprocentně posunuly 
vpřed.

“

Autor: Eliška Kožená
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Jednoho dne jsem se dozvěděla, že můj táta přišel v práci do styku s nakaženou 
osobou, se kterou pracoval. Jednalo se o kolegu, naproti kterému seděl. 
Museli jsme se doma všichni izolovat, každý mít svoji místnost i koupelnu. 10 
dní jsem tátu vůbec neviděla, ale slyšela jsem pořád, jak nadává, že už ho 
to nebaví být pořád zavřený v jedné místnosti a stále jenom ležet, když mu 
určitě nic nebylo. Na testy šel táta za tři dny, výtěr mu dělali jak z nosu, tak 
z pusy. Když jsme se druhý den dozvěděli, že je nakažený, byli jsme všichni 
smutní, ale neměl žádné příznaky a nic mu nebylo. 

Já a mamka jsme šly na testy zhruba za další tři dny, jely jsme autem, já 
seděla vzadu a mamka vepředu, abychom byli co nejdál od sebe. Zaparkovaly 
jsme naproti nemocnici v Mladé Boleslavi, a šly na odběrové místo. Bylo tam 
hodně lidí i plno malých dětí, kterých mi bylo moc líto. Když jsem šla na řadu, 
tak jsem si sedla na křeslo, otevřela pusu a zdravotní sestra vzala vatovou 
tyčinku a strčila mi ji do nosu. Všichni se smáli a já nakonec taky, protože jsem 
čekala, že mi budou brát výtěr stejně jako tátovi jak z pusy, tak i z nosu. Byla to 
podpásovka a já v tu chvíli byla úplně v šoku. Ale sranda i v téhle divné době 
musí být. Za dalších pět dní jsme se dozvěděly výsledky, byla jsem negativní 
stejně jako mamka. 

Dodnes nevěřím, že byl táta opravdu pozitivní, protože neměl žádné příznaky. 
Seděla jsem s ním v obýváku asi 4 hodiny v kuse vedle něho, kdyby byl 
nakažený, tak bych byla minimálně já taky, ale to už nikdy nezjistíme, protože 
testy nejsou bohužel přesné a dost často označí pozitivního člověka, který 
pozitivní ve skutečnosti vůbec není, a my si myslíme, že tohle byl i náš případ.

Autor: Eliška Bišická
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Na počátku minulého roku jsme si 
neuvědomovali, co se ve světě začíná dít a 
slovo „pandemie“ byl zcela nový pojem.

Když začala karanténa, tak jsem ze začátku 
ani moc nevěděla, o co se jedná. Nejprve 
jsem měla radost, že nebudu muset většinou 
brzy ráno vstávat a chodit do školy, ale na 
druhou stranu mi chybí se vídat s přáteli, se 
kterými nemám možnost se sejít. Návštěva 
kina či divadla, není sice věcí, kterou člověk 
nutně potřebuje, ale když není možná, tak 
mu prostě schází.

Vyhovuje mi se učit doma, jelikož na učení a 
úkoly máme převážně více času a můžeme 
si je lépe rozvrhnout na celý týden. Kvůli 
karanténě jsem o trošku línější, což se 
snažím změnit. Do obchodu ani nechodím, 
bývám častěji a déle kolem domu či na 
zahradě a mám více času trávit s rodinou. 

Během distanční výuky můžeme být 
v klidu ve svém pokoji, či kdekoliv jinde, 
kde chceme být, a také máme skoro vždy 
přístupný internet po ruce. 

Když někomu není dobře, může si doma 
odpočinout nebo se poradit se svými 
blízkými.

Pochopili jsme, že zdraví je velmi 
vzácné a křehké. Nedá se ničím 
nahradit a je třeba pevně jej chránit. 
Nejen to naše, ale i druhých.

“

Autor: Adéla Balcarová
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V karanténě často nemám moc dobrou náladu, ale kdo by také měl? Jsou ale 
momenty, které mi pomáhají zlepšit tyto pochmurné dny. Ať už to je procházka 
na čerstvém vzduchu, poslouchání hudby, či sledování mých oblíbených 
filmů a seriálů. Nejšťastnější jsem díky mé nejlepší čtyřnohé kamarádce Belle 
(Bellí). 

Nejlepší chvilky jsou, když se jí začnu schovávat po bytě a ona mě pak hledá, 
nebo když se honíme okolo stolu. Stává se, že jedna z nás nevybere zatáčku 
a vrazí do stěny. Když s ní jdu ven, nahání všude zajíce, a když zrovna potkáme 
jiného psa s páníčkem, je ráda a běhá mety jako o závod. Já se vždy moc 
dobře bavím. 

Jednou jsem šla venčit Belle se svou mladší sestřičkou a nejlegračnější chvíle 
byla ta, když se zamotala během běhu do vodítka, které ji podseklo nohy a 
ona už ležela na zemi. Naštěstí se jí nic nestalo, ale podívaná to byla perfektní. 
Jsou dny, kdy se Belle rozhodne rýt čumákem v zemi jako pštros, protože cítí 
všelijaké zvířátka pod půdou, nebo v trávě. To pak má celý čumák od hlíny, 
špinavý a potom kýchá.

Ale moment, kdy jsem se bavila nejen já, ale i celá rodina, je k nezaplacení. 
Jeli jsme v autě a chtěli si udělat procházku v zasněženém lese. Jak jsme jeli 
autem, máme takovou tradici, kdy počítáme cestou vánoční stromky. Táta jedl 
chleba se salámem a najednou uviděl další stromeček. Vystrčil ruku z auta, 
aby na něj mohl ukázat. Jelikož si ale neuvědomil, že chleba vystrčil z okna, 
salám mu z chleba odletěl a naplácl se na přední sklo auta, co jelo za námi. 
Všichni jsme měli neskutečný záchvat smíchu.

Autor: Natálie Stránská
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Výhody a nevýhody dist. 
výuky

Pointou této úvahy by měly být výhody a nevýhody distanční výuky, ale spíše než 
výhody to budou jednoznačně nevýhody. A to proč? To si vysvětlíme v následujících 
několika odstavcích.

První věcí, o které bych se chtěl zmínit, je čas. Během distanční výuky si můžete 
naplánovat lépe svůj časový harmonogram, samozřejmě kromě online hodin. 
Může se zdát, že je to celkem výhodné, ale při zpětném pohledu na věc 
zjistíme, že většinu času si stejně rozdělit nemůžeme. Od rána do odpoledne 
probíhá online výuka, a potom přicházejí povinnosti v domácnosti a nejen ty. 
Domácích úkolů také není zrovna málo. Takže ano, můžete si vybrat, který 
úkol budete dělat první, ale za to si můžete kdykoliv udělat přestávku. A i to 
se počítá.

Kdy bychom se podívali na věc z ekonomického hlediska, samozřejmě nás 
napadne, že můžeme ušetřit na jízdném. A ti, kteří bydlí na internátech za 
stravu a ubytování. Zdá se, že by to mohlo být docela obstojná výhoda, ale 
opak je pravdou. Kdy bychom nahlédli do rodinného rozpočtu, zjistíme, že se 
samozřejmě zvýšily platby za vodu a elektřinu. Když k tomu připočteme ještě 
spotřebu jídla, dostáváme se k docela zajímavým číslům. A to ani nemluvme o 
těch, co bydlí sami a vydělávají, takže sotva stíhají školu, ale o tom až později.

A však v podstatě nejdůležitější a nejpostiženější věcí je vzdělávání. Výukový 
program je značně omezen. Na video hodinách se toho nestihne tolik, jako při 
standartní výuce. Také možnosti známkování jsou značně omezené. Jednou 
z mála forem získání známek jsou úkoly, které zabírají mnoho času jak učitelům, 
při jejich vytváření a opětovném opravování a známkování, tak i žákům, kteří 
se v nich občas i ztrácejí. Samotnou kapitolou potom zůstává, když někteří 
žáci odevzdávají opakovaně tyto úkoly pozdě, díky čemuž vytvářejí problémy 
nejen učitelům ale i sobě, i když občas jim stejně nic jiného nezbývá.

“Závěrem bych chtěl jenom dodat, 

že už zůstaly jenom dvě možnosti, 

jak pokračovat v této nelehké 

situaci. Buď nepřestat bojovat a 

nadále se překonávat, nebo to 

vzdát a smířit se s porážkou. Tak či 

onak doufám, že se brzy shledáme 

Autor: Martin Věchet
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Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.“
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Kuřecí maso, gratinované 
brambory a sýr camembert

Portion Cook Prep Health 

Autor: Silvia Kobíková

Postup

V hrnci smícháme smetanu, najemno nakrájené 2 stroužky česneku a nadrobno 
nasekané 4 větvičky tymiánu. Osolíme podle chuti. 

Oloupané syrové brambory nakrájíme na plátky a přidáme do hrnce. Vaříme do 
poloměkka a do zhoustnutí smetany. Poté přendáme brambory do zapékací mísy 
(část smetany necháme v hrnci). 

Na brambory poklademe na plátky nakrájený camembert a přelijeme to zbylou 
smetanou. Pečeme v předehřáté troubě na 160 °C asi 30-35 minut.

Omytá kuřecí prsa osolíme a opepříme z obou stran. Poté každé z nich zabalíme 
do dvou plátků slaniny, kterou k masu přichytíme špejlí. Maso opékáme zprudka z 
obou stran na pánvi s rozpáleným rostlinným olejem. Kuřecí prsa otočíme, přidáme 
asi 4 větvičky tymiánu. Po opečení přendáme do pekáče.

Polijeme výpekem z pánve a dopékáme v troubě na 160 °C asi 10 min dohromady s 
bramborami.

Očištěnou mrkev, řapíkatý celer a brokolici omyjeme, nakrájíme na různé tvary a 
blanšírujeme (krátce povaříme v osolené vodě). Cibuli nakrájíme na půlkolečka, 2 
stroužky česneku na plátky a orestujeme na rozpálené pánvi s olivovým olejem. 
Přidáme mrkev, řapíkatý celer a orestujeme. Osolíme, opepříme, přidáme brokolici 
a promícháme. Krátce orestujeme a dokončíme najemno nasekanou bazalkou.

Ingredience

250 ml smetany ke šlehání
4 stroužky česneku
½ cibule
8 větviček čerstvého tymiánu
400 g brambor
250 g sýra camembert
4 kuřecí prsa
8 plátků anglické slaniny
120 g mrkve, brokolice, celeru
sůl a pepř
hrst čerstvé bazalky Lze ozdobit nasekanou bazalkou“
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Pletený mazanec

Portion Cook Prep Health 

Ingredience

Autor: Gabriela Sobotková

Postup

Do malé misky si dejte droždí, posypte ho cukrem a zalejte asi s  50 ml vlažným 
mlékem. Zakryjte kvásek a nechte ho asi 30 minut vzejít. Rozinky zalejte rumem a 
nechte nabobtnat. Oddělte žloutky od bílků, žloutky dejte do misky a rozšlehejte je 
se zbytkem mléka.

Ve velké míse smíchejte obě mouky, cukr, sůl, vanilkový cukr a citronovou kůru. 
Přidejte kvásek a žloutky s mlékem a nakrájené změklé máslo. Hnětením zadělejte 
těsto, buď ručně, nebo v robotu hnětacím hákem.

Hněďte do té doby, než se těsto přestane lepit na mísu. Ke konci přidejte rozinky, asi 
lžíci rumu a 2/3 mandlí. Hotové těsto zakryjte a nechte asi 90 minut kynout.

Poté opatrně přendejte těsto na vál a rozdělte ho na čtyři díly. Z  každého dílu 
uděláme asi 30 cm dlouhý pramen. Připravte si je na zapletení. 

Nyní každý pramen přeložte přes vedlejší pramen po směru hodinových ručiček. 
Teď úplně stejně, jen proti směru hodinových ručiček. Vyčnívající pramen buď znovu 
zapleteme, nebo vyčnívající kousky zastrčte pod mazanec.

Zapletený mazanec přendejte na plech s pečícím papírem a nechte ještě tak 30-45 
minut kynout. Troubu předehřejte na 190 stupňů. Před pečením povrch pomašlujte 
rozšlehaným vejcem a posypte mandlemi. 
Vykynutý mazanec dejte péct asi na 45 minut. Prvních 20 minut při 190 stupních, 
dalších asi 30 minut při 170 stupních.

250 g hladké mouky
250 g polohrubé mouky
150 g másla
3 žloutky
100 g cukru
špetka soli
citr. kůra
1 vanilkový cukr
25 g droždí
250 ml mléka
1 vejce na potření
hrst hrozinek
50 ml rumu
2 hrsti mandlových plátků

Po upečení do zlatova vyndejte a 
nechte vychladnout na mřížce“
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Jidáše

Portion Cook Prep Health 

Ingredience

Autor: Gabriela Sobotková

Postup

Do mísy dejte hladkou mouku, cukr, vanilkový cukr a sůl. Promíchejte a ve středu 
vytvořte důlek. Přidejte vlažné mléko a droždí. Rozmíchejte s trochou mouky na 
řidké těsto. 

Zakryjte a nechte asi 30 minut vzejít kvásek. Měl by pěkně nabýt na objemu a měly 
by v něm být i viditelné bubliny.

Přidejte smetanu, žloutky, rozpuštěné máslo (ne horké), mleté mandle a citr. kůru.

S pomocí hnětacího háku míchejte v robotu asi 10 minut. 

Těsto zakryjte a nechte vykynout asi 90 minut, dokud neznásobí svůj objem.

Vykynuté těsto rozdělte na díly o hmotnosti okolo 40 - 50 g.

Každý díl vyválejte do tvaru tenkého válečku a smotejte do tvaru jidáše.

Jidáše dejte na plech vystlaný pečícím papírem, zakryjte a nechte dokynout asi 30 
až 45 minut.

Vykynuté jidášky potřete bílkem nebo vejcem a ozdobte mandlemi. Dejte do 
rozehřáté trouby na 180 °C a pečte okolo 10 minut dozlatova. 

450 g hladké mouky
150 ml smetany
100 ml vlažného mléka
100 g másla
40 g mletých mandlí
80 g cukru
2 žloutky
20 g čerstvého droždí
1 lžíce vanilkového cukru
1 lžička citr. kůry
špetka soli
med na potřetí
mandle na zdobení

Na závěr potřete medem a nechte 
vychladnout“
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Rýmovníkový sirup

Portion Cook Prep Health 

Ingredience

35 lístků rýmovníků
1-2 citróny
1 pomeranč
0,5 l vody
1 kg cukru

Autor: Jana Hašlarová

Postup

Omyté lístky rýmovníku natrhejte na malé kousky. 

Oloupané citróny a pomeranč nakrájíme na kolečka a vložíme do hrnce. 

Suroviny zalijeme horkou vodou a necháme 24 hodin louhovat při pokojové teplotě. 

Poté nálev scedíme, přidáme cukr a vaříme.

Po dosažení sirupové konzistence nalijeme horký sirup do lahví, zavíčkujeme a 
uchováváme na chladném místě.

Rýmovníkový sirup používáme při chřipce a 
nachlazení. Působí i preventivně.
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Rýmovníkový čaj

Portion Cook Prep Health 

Postup

Lístky opláchneme natrháme na malé kousky a zalijeme 0,5l horké (ne vařící) vody.

Po zalití necháme 5 minut louhovat.

Nakonec přidáme lžičku medu.

Ingredience

2 velké lístky rýmovníku
0,5 l horké vody
1 lžička medu

Nápoj pomáhá preventivně proti rýmě a 
chřipce.

Autor: Jana Hašlarová
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Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.

HU
ABD FILMY
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Každý student byl ze začátku plný radosti z uzavření škol, jak budou mít čas 
jen pro sebe a dělat si co chtějí, ale ti chytřejší časem pochopili, že škola 
je pro nás velmi důležitá už jen tím, že nám dává do života řád. A to je další 
výhoda karantény a zároveň velké uvědomění pro každého!

“

P
řed pár dny spatřilo světlo 
světa nové album Tungsten 
od interpreta alternativní 
hudby Healyho. Tento 
interpret se proslavil 
s v ý m  d e b u t o v ý m 

albem EP A Galaxy with Skin z roku 
2015. Když se jeho hudební kariéra 
rozběhla, studoval na střední škole. 
Díky písni Recleness získal mnoho 
nových fanoušků, kteří přišli přes 
platformu Tiktok, na které se tato 
píseň stala velice populární. 

TUNG
STEN

Začátek alba se nese v klidném intru, které 
má posluchače naladit. Otevírací skladba 
navodila přesně tu atmosféru, na kterou 
jsme při jeho písních zvyklí. Největším 
bangerem je skladba Nikes on, která se 
dočkala videoklipu na platformě YouTube 
již před devíti měsíci.  Totéž se bohužel nedá 
říct o písni Back on the Fence, ve které je 
na featu Becky and the Birds slyšitelné, že 
se zvukově vyjímá od zbytku a ani chemie 
mezi hlavními protagonisty nefunguje. 
Krásný hlas hostícího interpreta Publica 
Library Commute v písni Back in time však 
vše napraví. Album končí stejně klidně, jak 
začínalo.

Album je celkově dost zajímavé a 

hudebně nemonotónním projektem 

6/10

“
Autor: Barbora Zajíčková
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P
řed pár dny spatřilo světlo 
světa nové album Tungsten 
od interpreta alternativní 
hudby Healyho. Tento 
interpret se proslavil 
s v ý m  d e b u t o v ý m 

albem EP A Galaxy with Skin z roku 
2015. Když se jeho hudební kariéra 
rozběhla, studoval na střední škole. 
Díky písni Recleness získal mnoho 
nových fanoušků, kteří přišli přes 
platformu Tiktok, na které se tato 
píseň stala velice populární. 

DEVIL
Ashnikko se proslavila především singlem 
Stupid  feat. Yung Baby Tate, který se stal 
oblíbeným na platformě Tiktok a obsadil 
40. místo v žebříčku 50 nejúspěšnějších 
virálních skladeb. 

V textech si nebere servítky, a sděluje v nich 
nejen svoje pocity, ale také touhy.  Ihned 
při vstupu do alba slyšíme největší banger 
s názvem Daisy. Tato písnička se stala hitem 
nejen na Tiktoku, ale také obsadila 24. příčku 
v žebříčku TOP 40 nejhranějších skladeb ve 
Velké Británii. Hlavním singlem tohoto alba 
je píseň Cry, která byla zveřejněna 17. června 
2020 společně s animovaným videoklipem, 
přes platformu YouTube. Jak se album blíží 
ke konci, horská dráha nezastavuje, právě 
naopak, pokračuje v nastoleném tempu. 
V poslední písni s  názvem Clitoris! The 
Musical, mění Ashnikko styl a posouvá svou 
tvorbu na jinou úroveň.

Album je celkově dost zajímavé a 

hubeně nemonotónním projektem. 

6/10

“

DEMI

D
EMIDEVIL je debutovým 
albem rapperky Ashnikko. 
J e h o  v y d á n í  b y l o 
opakovaně přeloženo, 
n e ž  b y l o  n a ko n e c 
vydáno dne 15.1 2021. 

Ashnikko se postupně ve svých videích 
mění na své alter ego „demidevil“. 
Poslední videa odhalila seznam 
skladeb, podobu alba a datum 
vydání mixu. Rapperka oficiálně 
oznámila, prostřednictvím jejích 
sociálních sítí, vydaní mixtape 28. 
10. 2020.

Žádný beat, který můžeme slyšet, 

se vám ve sluchátkách neztratí. 

Jak hosté, tak i producenti pomohli 

Ashnikko s deskou, která se drží 

přesně v jejím stylu, ale přitom se 

zároveň posouvá dál. Toto album 

zní moderně a poslech jsem si užila. 

9/10

“

Autor: Barbora Zajíčková
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V žebříčku vidíme lehké rozdíly, ale stále 
můžeme tvrdit, že lidé z České republiky 
a USA mají podobný hudební vkus. 
Zatímco v USA je populárnější rap, u nás 
stále převažuje pop. Bohužel si můžeme 
všimnout, že mezi příčky v ČR se nedostala 
žádná píseň od českého autora. Tento 
smutný fakt je tvrdou realitou dnešní doby. 

Pokud se tedy už dostane nějaká česká 
píseň do žebříčků, musí být velice výjimečná. 

Žebříček hitparád

Jsem zvědavá, co se žebříčky udělá 

tento rok. 
“

Top 5 v ČR

Top 5 v USA

Autor: Barbora Zajíčková
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Po prvním souboji s nepřáteli si uvědomila, 
že špiní své tchi a porušuje jednu ze tří 
zásad, které přísahala dodržovat.  Proto se 
po boji přiznala. Na jejím místě bych to taky 
udělala, i když si dobře uvědomuji, že mě to 
může stát můj život.

Celý film mě v některých chvílích 

přinutil přemýšlet, což se u mě málo 

kdy stane. Možná jsem některé chvíle 

nepochopila nebo jsem nevěděla, 

proč přesně to dělá.

“

Vydáno v roce 2020

Na úvod bych chtěla říci, že kreslený film 
Mulan od Disney se oproti filmovému 
zpracování Mulan velmi liší a jsou to dvě 
rozdílné věci. Což mě dost zklamalo, ale na 
druhou stranu zaujalo.

Na začátku slyšíme mužský hlas, který se 
nám snaží vyprávět legendu o Mulan, velmi 
mě to překvapilo. Už tehdy nám ukazoval, 
že Mulan měla silnější tchi než ostatní, které 
musela skrývat. Neočekávala jsem to, a tak 
mě začal zajímat děj filmu.

Několik čínských měst napadli nepřátelé. 
Proto král vyhlásil, aby z každé rodiny šel 
jeden muž do války za svojí zemi. Zarazilo 
mě, jak Mulan šla místo svého otce na výcvik 
a pak do války. K tomu řekla, že je jeho syn. 
Po obhájení výcviku říkali, čeho se nesmějí 
dopustit muži. Bylo na ní poznat, jak se bála, 
aby v ni nikdo nepoznal  ženu. Znamenalo 
by to zneuctění rodiny a celého království.

Mulan

Autor: Karolína Drebota
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Vydáno v roce 2020

Na začátku filmu mě moc překvapilo, jak děj 
začal z retrospektivní časti a poukazoval na 
život Diany (Gal Gadot) v dětství, a tak nám 
otevřel další puzzle ze života Amazonek.

Zaujalo mě, jak moc se hlavní hrdinka 
přizpůsobila životu mezi lidmi, i když 
prožívala své dětství v Amazonii. K tomu se 
učila bojovat, jako opravdová amazonská 
bojovnice.

Po retrospektivní časti děj přestal být 
zajímavý a nijak se nesnažil udržet moji 
pozornost u filmu. Uběhlo 20 minut a film 
mě začal vtahovat do děje a držet mě v 
pozoru, abych se nerozptylovala nějakými 
drobnostmi.

Podle mého názoru DC nám hned naznačilo, 
kdo bude padouchem. Už tehdy, když Max 
Lord vešel do oddílu archeologů, tak se 
ukázalo, že chce ukrást magický kámen,

Wonder Woman 1984

který splní každé přání.

Byla jsem fascinovaná, jak se DC dokázalo 
přiblížit k 80. letům a ukázalo jejich módu. 
Nebudu lhát, ale některé outfity mě dost 
zaujaly a inspirovaly. V těch letech každý 
přemýšlel nad budoucností a představoval 
si ji.

Na začátku dala Dianina teta radu: „Snaž 
se vždy přijmout pravdu, ať je jaká chce.” 
Postupem filmu jsem si začala uvědomovat 
a chápat význam slov. Diana slova také 
chápala, ale nechtěla se vzdát svého přání, 
a proto jí opouštěly amazonské síly.

Film byl zajímavý. Až na některé 

časti, které nemohly upoutat moji 

pozornost. 

“
Autor: Karolína Drebota
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SLAVNÍZÁBAVA
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Dominik Feri

D
D o m i n i k  Fe r i  j e  č e s k ý 
politik, který se narodil 11. 
července 1996 v  Kadani. 
Od svých dvou let žije na 
Teplicku, kde vystudoval 
gymnázium. Dominik 

také úspěšně v roce 2020 vystudoval 
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, 
kde získal titul Mgr.

V květnu 2015 se stal členem TOP 09. V roce 2017 se uskutečnily volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Feri skončil druhý a stal 
se poslancem.

V roce 2020 nastala světová pandemie Covid-19, kde hrál Dominik Feri zásadní 
roli hlavně pro mladé lidi.

Vláda začala vydávat spoustu koronavirových opatření a začal v tom být 
zmatek. Lidé nevěděli, co a kdy platí. Bylo to pro ně spoustu informací 
najednou. Vláda nezvládla s veřejností komunikovat, proto to vzal Feri do 
svých rukou.

Na svém instagramovém profilu začal postupně přidávat příspěvky, které 
označoval žlutým vykřičníkem.

Veškeré příspěvky, kde se vyskytoval žlutý vykřičník, obsahovaly stručně 
sepsána všechna vládní nařízení. Každý příspěvek obsahoval datum platnosti 
i další podrobnosti k určenému vládnímu nařízení s ním spojené. Díky tomuto 
nápadu se všechna opatření dala snadno dohledat a dostala se k více lidem. 
Ve spolupráci s premiérem Andrejem Babišem vytvořili webovou stránku 
covid.gov.cz, kde jsou sepsána všechna aktuální vládní opatření.

Díky tomu získal za necelý rok přes 944 tisíc sledujících na Instagramu. Tímto 
se stal nejsledovanějším politikem v České republice.

Díky svému postavení začal mladé 

generaci více přibližovat politiku a 

veškeré dění kolem ní. Snaží se je 

motivovat k tomu, aby chodili volit a 

celkově se o politiku zajímali.

“
Autor: Tereza Kubcová
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Ester Ledecká

P
ř e s n ě  t o t o  b y l a  s l o v a 
pětadvacetileté závodnice 
z České republ iky Ester 
Ledecké, která závodí v 
alpském lyžování a zároveň 
také ve snowboardingu.

Nacvičím jízdu po sítích a naučím 

se je překousnout“
Vše se uskutečnilo 22. 1. 2021, kdy se konal závod v alpském lyžování v Italské 
Crans Montaně.

Předchozí den byl pro Ester velice úspěšný, jelikož obsadila druhé místo v 
Super G, jenže Ester je veliká závodnice a nic než první místo nebere.

V onen den se konal závod ve sjezdovém lyžování, ve kterém šla za hranici 
rizika.

Česká závodnice se po třech mezičasech jasně ujímala vedení.

Bohužel v předposlední zatáčce se ji lyže postavila na hranu a v rychlosti 109 
km/h ztratila balanc a naletěla do postranních síťových bariér, které tlumí 
náraz závodníc při pádu.

Závod tudíž nedojela, ale hned po pádu ukázala vztyčený palec s jasným 
gestem ‘’Jsem OK’’. 

České královně zimních sportů nechyběl humor ani po tomto ošklivém pádu 
kdy prohlásila 

‘’Nacvičím jízdu po sítích a naučím se je překousnout’’

Nezbývá než věřit, že to Ester nijak nepoznamená a bude nám nadále ukazovat 
její fantastické výkony.

Autor: Daniel Jirků
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Daniel Landa

Daniel se s námi krátce po začátku 
nového roku podělil o jeho nový 
protestsong s názvem ‘’Blanický 
manifest’’, kam si jako hosty přizval 
frontmany z populárních českých 
kapel, například Josefa Vojtka z 
kapely Kabát.

Autor: Daniel Jirků

Jednalo se o demonstraci, na které mimo Daniela Landy měli 
své názory na věc projevit také živnostníci a podnikatelé z jiných 
sektorů. Na akci se podle policie sešlo přes 3000 lidí. Při výstupu 
k lidu Landa prohlásil ‘’My jsme síla, ale ne násilí’’, čímž chtěl dát 
jasně najevo, že si přeje, aby demonstrace proběhla v míru a bez 
násilného projevu.T

oto byla slova jednoho z 
nejkontroverznějších českých 
umělců Daniela Landy (52), 
který je půlkou veřejností 
označován za blázna. Druhá 
půlka ho zase obdivuje a 

miluje jeho názory, které vyjadřuje ve 
svých textech.

Touto písní chtěl lid vyhecovat k tomu, aby začali 
jednat v souvislosti s vládními nařízeními ohledně 
koronavirové nákazy, která nás trápí už více než tři 
čtvrtě roku.

A jak zamýšlel, tak nakonec i zorganizoval společně s 
dalšími lidmi akci CHCÍPL PES.

K velkému překvapení došlo, když na 
pódium přišel exprezident české republiky 
Václav Klaus, který zásadně nesouhlasí 
s povinnou vakcinací proti koronaviru a 
veřejně se nebál kritizovat vládní opatření. 

Lidé pod podiem po jeho projevu začali 
skandovat ‘’Vašek na hrad’’.

Závěrem této  demonstrace byla 
symbolicky česká hymna, které se u 
mikrofonu chopil ostřílený zpěvák Daniel 
Landa. Demonstrace nakonec proběhla 
ve velice svižném tempu a policie neměla 
moc práce.

Bylo toho dost

My jsme síla, ale ne násilí

“
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Mgr. Jana Pešková

Jak prožíváte dobu koronavirovou? 

Já žiji trochu “netradičně.”  Mám tři domácnosti, mezi kterými neustále přejíždím, k tomu se starám 

o tři seniory ve věku 75-90 let, takže mě nejčastěji najdete na nádraží s taškou, ve které neustále 

převážím “distanční výuku”... Proto taky můžete vidět ve video hodinách (když si ovšem neprovedu 

něco s kamerou ) rozdílná pozadí podle toho, kde mám zrovna “základnu”. Jinak ovšem dodržuji 

veškerá opatření a vlastně nechodím ven, protože kromě cestování nikam nemusím. Hodně mi 

vyhovuje, že nemusím vstávat v pět hodin ráno, ovšem celkově je na mě jako na češtináře v současné 

době kladena opravdu velká časová zátěž. Jen video hovorů mám v týdnu kolem dvaceti. Potom 

samozřejmě přípravy a opravování.... Takže samá práce.

Těšíte se do školy?

Přiznám se, že do školy se těším. Nebaví mě učit tak, že mluvím do tmavé obrazovky bez odezvy 

obecenstva. Vyvolaný člověk mi sice odpoví, ale ve škole, při “živé výuce”, je mnohem větší legrace, 

vidím všechny studenty, odpovídají spontánně..... to je učení, distanční výuka je prostě náhrada. Když 

ráno vstanu a dokážu dojít na nádraží, tak už mi nic nevadí. Ve škole mám v kabinetu skvělé kolegy, 

se kterými si ze sebe děláme neustále legraci, ráda s nimi trávím čas a těším se ráno i na ně.

Máte doma nějaké zvíře?

Můj život je naprosto podřízen Jeho Veličenstvu - britskému kocourkovi (zlatému, s černým 

mramorováním). Připomíná malého tygříka. Bohužel se nám ho podařilo tak rozmazlit, že se teď 

nepovažujeme ani tak za “páníčky”, jako spíš za poddané. Někdy můžete také při hodině slyšet nadávat 

našeho Pepu - kanárka - kterému vadí, že mluvím nahlas, a tak vřeští na celé kolo. A někdy slyšíte 

určitě i to, jak ho s velkým “sakrováním” musím přenést do koupelny....

Čím jste chtěla být jako dítě?

Moji rodiče měli se mnou hodně usnadněnou práci. Mezi 6.-7. rokem jsem se rozhodla, že budu 

učitelkou, a víc jsem neřešila. Ještě jsem kolem puberty zvažovala cukrářku, ale kontakt s dětmi 

při rozhodování převážil. Poctivě jsem se připravovala na své povolání tím, že jsem učila “plyšáky”, 

kamarády venku, maminka musela dělat školníka i uklízečku zároveň.... Dvakrát jsem toto povolání 

opustila kvůli podmínkám, které ve školství panují, ale kontakt s žáky mi příliš chyběl, proto jsem se 

vrátila zpátky.

Vyhovuje vám distanční výuka, vidíte v ní nějaké výhody?

Už jsem zmínila v první odpovědi, že mi vyhovuje nevstávat brzy ráno (jsem tzv. “sova”), ale přestože je 

podle mého názoru možné mé předměty učit i distančně, není možné je objektivně hodnotit. A to mi 

opravdu vadí. Od svých žáků mám zpětnou vazbu, že si cení na distanční výuce časové úspory díky 

tomu, že nemusí dojíždět, na druhou stranu je pro ně mnohem těžší motivovat se k učení.

Jak teď trávíte volný čas?

Můj manžel tvrdí, že jeho provokováním... (ale nesmíte mu věřit). Volného času mám hrozně málo, 

pokud mám třeba celý den volno, musím si stoprocentně číst, bez knížky si nedokážu den představit. 

Také strašně ráda vařím a jsem vysloveně hospodský a kavárenský “povaleč”. S tím je teď ale konec, 

takže někdy hlídám vnoučky, někdy dělám velký úklid - a samozřejmě nedostatek pohybu, který 

se v době koronaviru jasně podepisuje na našem zdraví, jsem musela začít řešit cvičením. Mám-li 

možnost, spím... Snažím se vyspat do zásoby, až zase budu muset vstávat...

Autor: Jana Hašlarová
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Mgr. Jana Pešková

Co byste vzkázala studentům, kteří ztratili motivaci se učit?

Použila bych citát jednoho mého známého :”Člověk by neměl být zahleděný jen na svůj zevnějšek, 

měl by se snažit zdokonalit i “uvnitř”, aby se nemusel - až promluví - za sebe stydět...” Mockrát se mi v 

životě stalo, že se mi tato pravda osvědčila. 

Je distanční výuka z pohledu učitele náročnější než výuka prezenční? Pokud ano v čem?

Distanční výuka se dá (jako každá jiná činnost) dělat poctivě, nebo také nepoctivě. Snažím se o to 

první, a už z výše uvedených odpovědí je jasné, že náročnější je tento způsob výuky zejména časově. 

Ne všechny školy fungují stejně jako naše. Doučuji některé studenty z jiných škol, kteří video výuku 

vůbec nemají, k dispozici mají jen učebnici, kontakt s učitelem žádný a za pololetí vyplní jeden test. 

Pak je asi distanční výuka pro učitele náročná málo. Já jsem naopak v průběhu distanční výuky už 

byla několikrát přetížená tak, že mi hrozilo vyhoření. Naštěstí náš pan ředitel se zajímá nejen o vás, o 

žáky, ale i o to, jak se cítíme my. Vždy mi pomohl a já se snažím si práci lépe rozložit a “nakládat” si jí 

tolik, aby se dala zvládnout.

 Dovolím si připsat odpověď na neexistující otázku - jste ráda, že máte za třídu právě nás?

Ano, jsem . A moc. Zvykla jsem si, že se mnou nechcete mluvit . Vím, že mám ve třídě citlivé žáky, 

kteří budou jednou společensky prospěšnými lidmi - to je pro mě cennější než výše vzdělání. Někdy 

si představuji, jací budete rodiče, usmívám se pro sebe a přehrávám si legrační situace, kdy jste vy 

v pozici “učitele - rodiče”. Nad každým z vás čas od času individuálně přemýšlím, zvažuji, jestli vám 

mohu nějak pomoci (pokud cítím, že je to potřeba). Myslím, že jste příjemný kolektiv, kde se nikdo 

nemusí bát posměchu či ponižování.

Autor: Jana Hašlarová

Na naše společné hodiny se těším, přestože z nich někdy “vyletím” naštvaná na dva dny dopředu, když 

se nepřipravíte , Ale to je život - máte-li někoho rádi, neznamená to, že si budete ve všem rozumět. Jsem 

ráda, když mě kontaktujete a chcete si jen tak popovídat, jsem ráda, když chcete konzultovat učivo. 

Když jste na mně někteří poznali, že jsem vyčerpaná a bez energie, starostlivě jste se ptali, co se se 

mnou děje.... to bylo asi největší překvapení ve školství, které jsem zažila. Nemohla jsem tomu uvěřit, 

že by vás něco takového zajímalo.

Ano, jsem moc ráda, že mám na starost jako třídní učitelka právě vás.
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Mgr. Zdena Malinovská

Jak prožíváte dobu koronavirovou? 

Je důležité PROŽÍVAT, ne PŘEŽÍVAT. Tedy krásně položená otázka. O to se snažím. Nenechat se otrávit, 

nehledat pořád samá negativa. Smích léčí, zatím si najdu důvody k úsměvu každý den. Vždyť mnoho 

lidí má daleko složitější situaci, já mám práci, která mě baví, mé nejbližší, kteří jsou zdraví. To mi stačí 

ke štěstí. I když také musím někdy překonat špatnou náladu.

Těšíte se do školy?

Ale my všichni jsme v ní přece pořád. Ale vím, jak to myslíš. Samozřejmě, jako asi každý z nás. Nepřeji 

si nic jiného, než vás zase potkávat na chodbách školy, ve třídě, těším se na akce školy, které jsem 

ještě nezažila.

Máte doma nějaké zvíře?

Mám. Obr králíka Matyldu, která má 12 kilo, dva křečky, dcerku Amálku a dva syny – maturanta a 

vysokoškoláka. Dělám si legraci, ale ono to v dnešní době, kdy jsme doma, někdy zvěřinec připomíná.:-)

Čím jste chtěla být jako dítě?

Asi tě to nepřekvapí, ale učitelka. My jsme taková učitelská rodina. A také zpěvačka. I to se mi vlastně 

splnilo, zpívala jsem v několika kapelách, hraji na kytaru, v muzikantském prostředí se pohybuji dodnes, 

jen současná situace tomu moc nepřeje. Dětský sen se mi splnil, mám vystudováno a odstátnicováno 

na UK – vše, co mě baví a co zároveň učím zde ve škole, tedy pedagogiku, psychologii, výtvarnou a 

tělesnou výchovu.

Vyhovuje vám distanční výuka, vidíte v ní nějaké výhody?

Tady tě asi naopak překvapím, ale nebudu říkat, že mi vůbec nevyhovuje. Víme všichni, že zcela 

nenahradí prezenční výuku, ale myslím, že jsme se s tím popasovali dobře. Výhody? Nemám tak 

hektická rána – dovézt dceru do školy, cestovat do Mladé Boleslavi. Osobně mám více času na mé 

přípravy hodin. Samotné video hodiny mě baví, snažím se je vždy oživit, ať už nějakou hrou, diskuzí 

nebo příklady z praxe. Doufám, že se mi daří vám domů přinést i trochu dobré nálady, humoru, který 

je tak důležitý a motivující. Naučila jsem se víc než kdy jindy rozlišovat podstatné. Důležitost obsahu 

učiva, které jde bez problémů předat vám, žákům, i touto formou nebo vynechat ty části, na které 

bude prostor a lepší podmínky v prezenční výuce ve škole.

Jak teď trávíte volný čas?

Moc ráda chodím do přírody, do lesa. Někdy na procházku, jindy si zaběhat. Mám víc času se věnovat 

mé mamince i dětem. Maluji obrazy na plátna, to mě baví a odreaguji se. Spousta věcí ale chybí. 

Například pravidelné plavání. A protože i učitelka je „normální“ člověk, už se těším, až si s přáteli dám 

v hospůdce dobré pivko a jídlo.:-)

Autor: Jana Hašlarová
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Mgr. Zdena Malinovská

Co byste vzkázala studentům, kteří ztratili motivaci se učit?

Budu upřímná a neumím odpovědět jednou větou. Vidím to tak, že kdo se chce učit, nechybí mu 

sebemotivace nikdy, ať už jde o prezenční či distanční formu výuky. Je ale také pravda, že od toho, 

abychom žákům dodali chuť do učení a poznávání nového, jsme tady také my, učitelé. Vzkazovat asi 

nic nemusím, v mých video hodinách často hovoříme o distanční výuce, dáváme si na ni zpětné vazby. 

To je velmi důležité. Chci poděkovat všem, co mi píší, včetně některých rodičů, povzbuzuje mě to a 

dělá radost. Jsou předměty, které někoho baví, jiného nebaví. Zkuste si k těm, které vás nebaví, najít 

cestu. Vyhledávejte si informace, zajímavosti, možná získáte jiný pohled na věc a pomůže vám to mít 

neoblíbený předmět rád. Vždyť taková matematika je všude kolem nás, psychologie také, všechno. 

😊Snažte se chápat věci v souvislostech, s přesahem do praxe, do běžného i budoucího pracovního

života. Pomáhejte si, motivujte se i vy navzájem. Plánujte, nastavte si svá denní režimová pravidla a 

dodržujte je. Ohodnoťte sami sebe. Udělejte si radost maličkostmi.

Jste tu nová. Jak se vám líbí na naší škole?

Jsem spokojená a věřím, že to tak zůstane. Mám dobrý pocit z většiny z vás, které učím. Myslím 

teď všechny třídy. Jsem ráda, že jsem dostala vlastní prostor využít všech svých zkušeností z praxe, 

díky kterým je lépe pochopena probíraná teorie. Troufám si říct, že mám výhodu i v tom směru, že 

vidím chod školy jak z pohledu pana ředitele a zástupců (vedla jsem mateřskou školu), tak z pohledu 

zaměstnance, tedy učitelky (učila jsem v MŠ, ZŠ a nyní SŠ). Vím z obou těchto pozic, jak je těžké 

vybudovat kvalitní zázemí školy po všech stránkách a že jich není málo.

 Je distanční výuka z pohledu učitele náročnější než výuka prezenční? Pokud ano, v čem?

Těžko hledat obecnou odpověď. Záleží na mnoha faktorech. Předměty, komunikace, příprava, 

technika….Každá výuka je náročná. Já se upřímně snažím to nerozlišovat, jsem snad přizpůsobivá a 

poradím si. Distanční výuka je samozřejmě náročná velmi, ale pokud toto povolání člověk dělá rád, 

nezabývá se dokola tím, jak je to těžké a co nejde a prostě učí. Co nejlépe se připravit, a předat vám 

ze sebe co nejvíce. Vždy jsem razila teorii, že pokud to tak mám, nepřekvapí a nestresuje mě ani 

případná kontrola, například inspekce. Škola je ale škola a já už se nemohu dočkat dne, kdy svět bude 

zase v pořádku, sejdeme se v naší škole bez roušek a opatření. O to víc si toho, jakou školu máme, 

budeme vážit.

Autor: Jana Hašlarová
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Vtipy

Vakcínu všem doporučuji, dělá lidi šťastnější. 

Koukněte se na Trumpa, ten se pořád cítí prezidentem.

Odysseus: Právě vyrážíme na Odysseu.

Námořník: Co je Odyssea?

Odysseus: Dlouhá cesta pojmenovaná podle jediného přeživšího.

Námořník: Ou dobře. Počkat, co?

1: Chci si koupit nový iphone.

2: Proč? Aby holky mohly ignorovat tvoje zprávy ve vyšším rozlišení?

Ale vážně už by ty hospody měli otevřít.

Dneska mi začala odcházet játra, že už je nebaví tvrdnout doma.

V noci se mi zdálo, že mě mimozemšťani donutili sníst obří marshmallow.

Když jsem se probudil, polštář byl pryč.

1: Ta dnešní situace ve světe. To je jakoby se blížila apokalypsa.

2: Co to je apokalypsa?

1: Kde žiješ? Však o ní se píše už v bibli.

2: Pane bože! No a co, že nevím, co je to apokalypsa. To přeci není konec světa!

1: Ever had any paranormal experiences?

2: I’ve been ghosted by multiple women.

Girlfriend: We need to talk!

Boyfriend: About?

Girlfriend: *angrily* US!

Boyfriend: *boyish* Why do you wanna talk about United States?

Autor: Jana Čechová
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Výroba motýlků v květináči

Postup

Z vajec odsekněte špičky a jejich obsah vyprázdněte.

Skořápky opláchněte a postavte na savý papír.

Obarvěte je, každou jinak.

Barvu nechte zaschnout a pak přetřete bezbarvým nitrolakem.

Přes noc nechte znovu uschnout.

Rozbijte skořápky na drobné střípky a jednotlivé barvy roztřiďte na víčka.

Na barevnou čtvrtku nakreslete motýla, podobného tomu na 
obrázku a vystřihněte ho.

Střední část těla potřete lepidlem a rozložte na ni jako mozaiku střípky skořápek 
v různých barvách. 

Stejně vyzdobte křídla.

Ke každému motýlkovi přilepte párátko a můžete ho zapíchnout do květináče!

Budeme potřebovat

barvené čtvrtky papíru
6 vajec
6 různých barev
6 zavařovacích víček
lepidlo
párátka
lak
štětce

Autor: Denisa Procházková
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Tajenky

Autor: Karolína Nachmüllerová

Otázky

1. Peníze, které děti pravidelně dostávají od rodičů

2. Mluvené formy českého jazyka

3. Kov se zkratkou Al

4. Indické náboženství

5. Nemocný neboli

6. Největší mořský savec

7. Tekutina používaná k psaní

8. Původní obyvatelé Ameriky

9. Proces, kdy se z odpadů vyrábí nové výrobky

10. Jednotka pro plošný obsah

11. Největší psovitá šelma

12. Synonymum pro slovo tornádo
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Tajenky

Autor: Karolína Nachmüllerová

Otázky

1. Člověk, co jezdí na kole

2. Plod pepřovníku

3. Časový úsek

4. Která česká mince je dvoubarevná

5. Pátý slovní druh

6. Hlavní město Polska

7. Třetí měsíc v roce

8. Zdrobnělina slova kniha

9. Orgán potřebný k životu

10. Stará střelná zbraň

11. Rostlina potřebná k výrobě piva
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Horoskop

Beran (21. 3. až 20. 4.) 

Rok 2021 přinese Beranům velké množství změn, a to většinou k lepšímu. Nebojte se neznáma, 

případné chyby vás poučí. Přichází také mnoho rozhodnutí, které ovlivní váš rok 2021.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Uvědomte si, že je potřeba změn. Nebojte se nového, nebojte se odvázat. Bude vás tak čekat 

úspěšný rok.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.) 

Přicházejí k vám změny ve vztazích a financích. Vaše charisma a kreativita vám pomůžou dosáhnout 

všeho, co chcete. Poslouchejte ale svůj vnitřní hlas.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Horoskop ukazuje, že v roce 2021 se Rakům bude výjimečně dařit v rodinných vztazích a přátelských 

či partnerských konstelacích. Otevřete se změnám, i když je moc nemusíte.

Lev (23. 7. až 22. 8)

Bude potřeba velkého úsilí, abyste dosáhli vyváženého života. Tento rok pro vás nejspíš bude složitý, 

ale výsledek bude stát za to. Budete muset akorát pracovat tvrdě pro to, co chcete.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Nastanou u vás změny ve společenském životě a v získávání nových znalostí a zkušeností.

vz komfortní zóny.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Rok 2021 vám přináší jen ty nejlepší zprávy o pozitivních změnách. Zkuste jít za tím, co cítíte a rozum 

nechte stranou. Netrapte se chybami z minulosti, spíše v nich hledejte ponaučení.

Štír (24. 10. až 23. 11.)

Nedělejte vše tak okatě a buďte více diskrétní. Nevrhejte se do všeho po hlavě. Udržujte si odstup.                        

Štíři budou mít štěstí a úspěch v osobním i profesním životě.                            

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Čeká vás klidný rok plný prosperity. Střelci budou mnohem klidnější a umírněnější. Nejvíc vzrušení 

zažijete ve společenském životě.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Máte se na co těšit. Příležitosti budou přicházet ze všech stran. Pro dobrá rozhodnutí důvěřujte své 

intuici. Pokroku dosáhnete také když se odvážete a přestanete se bát zkoušet nové věci.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

2021 bude pro vás jedním z nejsložitějších roků, ale zvládnete to s elegancí. Vše se bude převážně 

točit kolem vztahů. Vyhraďte si ale čas i na přátele a rodinu.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Budete mít příznivý rok. V minulých letech se vám děly bláznivé věci, ale vše se uklidnilo a vše je 

připraveno k novému začátku. Možná se stane, že vztahy v rodině budou složitější, ale nepodléhejte 

tomu, vše se rychle vyřeší. Autor: Anežka Švancarová
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Zájmy – čtení, pletení, luštění sudoku, 

přátelé

Na oboru mě baví práce s knihami a s 

informacemi. 

Dále bych chtěla studovat knihovnictví.

Eliška Bišická

Zájmy – hudba, klávesy, knihy

Baví mě knihovnictví a občanská nauka.

Poté bych chtěla studovat knihovnictví.

Martin Bartoš

Adéla Balcarová

Zájmy – tanec, kreslení

Zajímají mě cestopisné dokumenty.

Chtěla bych studovat cestovní ruch.

Zájmy – hudba, hudební nástroje, sport 

všeobecně, lidská fyziologie, bio-hacking

Chtěl bych jít na cestovní ruch.

Důvod je ten, že rád cestuji a mám rád 

cizí jazyk.

Jana Čechová
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Daniel Jirků

Kristýna Chomátová

Zájmy – sport, zeměpis, hudba

K oboru mám dobrý vztah.

Líbí se mi, jelikož jsem extrovertní a na 

tomto oboru jde především o to, umět 

mluvit s lidmi.

Určitě bych chtěl studovat cestovní 

ruch, protože s knihovnami bych si tolik 

nepotykal, jako s cestovním ruchem.

Zájmy – čtení, psaní, poslouchání hudby, tanec, 

turistika

Na oboru mě nejvíce baví nauka o knihovnictví a 

dějepis.

Dále bych chtěla rozhodně studovat knihovnictví

Jana Hašlarová

Karolína Drebota

Zájmy – zvířata, vaření, pečení

Obor mě baví a je zajímavý.

Ráda bych studovala cestovní ruch.

Zájmy – knihy, počítačové hry

Na tomto oboru mě baví, že vše, co se 

naučíme se nám hodí do života, nebo 

také komunikace jakékoliv kategorie.

Chtěla bych studovat cestovní ruch, 

protože mě baví cestování a zajímá mě 

kultura každé země.
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Eliška Kožená

Lucie Kolomazníková

Zájmy – hudba, zpěv, hudební nástroje, 

historie

Obor informační služby studuji ráda.

Baví mě dějepis a anglický jazyk.

Chtěla bych jít studovat cestovní ruch.

Zájmy – přátelé, jízda na koni, cestování, 

procházky

Na oboru mě baví rozmanitost předmětů a 

možnosti vyjádřit svou kreativitu, například 

díky prezentacím a jiným úkolům.

Chtěla bych studovat cestovní ruch.

Silvia Kobíková

Martin Kobík

Zájmy – zvířata, čtení

Na oboru mě baví matematika a anglický 

jazyk.

Poté bych chtěla studovat cestovní ruch.

Zájmy – cvičení, fotbal, sport, lidské 

tělo, výživa

Na škole mě baví tělocvik a anglický 

jazyk.

Rád bych studoval cestovní ruch.
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Tereza Kubcová

Zájmy – přátelé

Chtěla bych na cestovní ruch, protože 

mě baví anglický jazyk.

Kateřina Krmenčíková

Zájmy – čtení

Mám dobrý vztah k oboru, baví mě 

většina předmětů.

Poté bych ráda studovala knihovnictví.

Nikola Krejčí

Jitka Kredbová

Zájmy – tanec, jízda na koni

Na škole se mi studuje dobře.

Jsem ráda za skvělý kolektiv.

Ráda bych studovala cestovní ruch.

Zájmy – plavání, filmy a seriály, výlety, 

zahrada

Studium mi vyhovuje.

Chtěla bych studovat cestovní ruch.
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Karolína Nachmüllerová

Tomáš Moravec

Zájmy – dlouhé procházky

Ráda bych chtěla studovat cestovní 

ruch.

Zájmy – sport

Hraju za dorostenecký tým BK Mladá 

Boleslav.

V Mladé Boleslavi působím  třetím 

rokem.

Studium mi vyhovuje.

Chtěl bych studovat cestovní ruch.

Veronika Kuchtová

Martin Kunst

Zájmy – sport, filmy, seriály a čtení

Studium mi vyhovuje, baví mě dějepis a 

anglický jazyk.

Chtěla bych studovat knihovnictví.

Zájmy – cvičení, sport

Mám kladný vztah k oboru a studium mě 

baví.

Cítím, že studuji něco, v čem se dokážu 

uchytit.

Také jsem spokojen s třídním kolektivem.

Rád bych studoval cestovní ruch.
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Natálie Stránská

Gabriela Sobotková

Zájmy – tanec, zpěv

Mám ráda letadla a cestování. 

Můj nejoblíbenější předmět je anglický 

jazyk. 

Chtěla bych studovat cestovní ruch.

Zájmy – navrhování interiérů

Ve škole mě baví vykonávání praxe.

Studium mi vyhovuje a chtěla bych jít 

na cestovní ruch.

Karolína Němečková

Denisa Procházková

Zájmy – poznávání nových míst

Obor mě baví a chtěla bych studovat 

cestovní ruch.

Zájmy – cestování, knihy, výtvarné 

umění, hudba

Na oboru se mi líbí, že je v souladu s 

mými zájmy. 

Chtěla bych studovat knihovnictví
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Martin Věchet

Zájmy – čtení, knížky

Studium mi vyhovuje. 

Baví mě dějepis a rád bych studoval 

knihovnictví.

Zájmy – hudba, sport, cestování, hry a 

motorky

Studium mě baví, ráda se dozvím nové 

informace. 

Mám v plánu jít na cestovní ruch.

Barbora Zajíčková

Zájmy – četba, historie, cestování, hudba

Baví mě odborné předměty a to, že 

máme skvělý kolektiv.

Chtěla bych studovat knihovnictví.

Zájmy – witchcraft, astrologie a jóga

Na oboru se mi líbí originalita a velký 

výběr povolání.

Chtěla bych studovat knihovnictví.

Anežka Švancarová

Monika Swaczynová


