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ŠŤASTNÉ DÍTĚ 

ROZHOVOR S MATURANTEM 

V OBDOBÍ COVID-19 

TIPY NA VÝLETY 

S DĚTMI 

HOROSKOP PŘÍMO PRO VÁS 

VTIPY, RECEPTY, BÁSNIČKY.. 

DĚTSKÁ MÓDA NA LÉTO 

TOHOTO ROKU! 
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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA ČASOPISU 

 

         Třída PG1B má 27 žáků zaměřených na peda-

gogiku předškolního a mimoškolního vzdělání, kteří se 

podíleli na vytvoření tohoto časopisu. Obsahuje vše co 

by měl správný časopis o dětech v předškolním věku 

obsahovat. Najdete zde vychytávky, zdravé recepty, 

vhodné sporty a vše, co by měl správný rodič a učitel/

ka vědět o dětech v předškolním věku. Jak se říká spolu-

práce je na prvním místě a musím uznat, že v naší 

třídě funguje. Redaktoři si navzájem pomohli a 

poradili s články, které dostali za úkol napsat. 

Škola klade důraz vzhledem k jejich budoucí profesi 

na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pra-

covitost, přesnost, komunikativnost, soustavnost a 

podnikavost. 

Absolventi oboru vzdělání mají znalosti, které jsou v 

současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola při-

pravuje odborné pracovníky pro výkon širokého 

spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia 

je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro pro-

fesní uplatnění a celoživotní vzdělávání.  

• ŠÉFREDAKTORKA NELA BOCHNÍČKOVÁ 
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NAŠE  ŠKOLA 

Integrovaná střední škola Na Karmeli se nachází 
v Mladé Boleslavi. Jedná se o krásnou budovu 
z roku 1902. 
Naše škola rok od roku vzkvétá. 
ISŠ nabízí učební obory a obory maturitní. 
Maturitními obory jsou: 

 

Obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Absolventi oboru předškolní a mimoškolní pedago-
gika jsou plně kvalifikovaní pro práci v mateř-
ských školách, školních družinách a v domovech 
mládeže. 

Obor  - Informační služby          

Specializuje se na cestovní ruch nebo knihovnictví. 
Po absolvování je možnost uplatnění v cestovních 
kancelářích, jako delegát v letoviscích, v knihku-
pectví, informačních centrech, na úřadech atd. 

Obor - Obchodník 

Absolventi oboru obchodník jsou připraveni vyko-
návat organizační, obchodní a provozní funk-
ce, zvláště na vyšších pozicích v obchodních or-
ganizacích řetězcových prodejen. 
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UČEBNÍ OBORY JSOU: 

Obor - Cukrář 

Tříletý učební obor s výučním listem, v sudém týd-
nu praxe v cukrárně, v lichém týdnu výu-
ka. Praxi žáci vykonávají v naší školní cuk-
rářské dílně a ve školních obchodech. 

Obor - Pekař 

Absolvent oboru pekař se může uplatnit jako 
zaměstnanec velkých i malých pekáren, ale 

Obor - Aranžér-designer 

Absolvent oboru aranžér-
designer se může uplatnit jako zaměstnanec re-
klamních agentur, v obchodních firmách, ve floristi-
ce, v designerských firmách, ale může i podnikat v 

Obor - Prodavač 

Absolvent oboru prodavač se může uplatnit 
jako zaměstnanec velkých i malých obcho-

Naše škola je úžasně vybavena, navíc pan ředitel stále nachází a hlavně reali-
zuje nápady na její vylepšení, pomoc a zkvalitnění studia i pobytu všem, jak 

studentům, tak pedagogům.  

• TEREZA ŘEZÁČOVÁ 
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ŠKOLNÍ KIOSEK A OBČERSTVENÍ VE ŠKOLE 

Jedním z vybavení školy, které ocení jak všich-

ni žáci i učitelé, tak i veřejnost, je náš školní ki-

osek. Během celého dne si sem můžete zajít 

pro nějakou lahůdku. 

Můžete si tady zakoupit všechny možné zákusky, 

bagety, velmi oblíbené anglické rohlíky a další 

pečivo, sušenky i pití. Za pár korun si tak můžete 

koupit zapomenutý oběd nebo svačinu. 

Kiosek nabízí také ná-

vleky na boty, pokud si zapomenete klíče od skříň-

ky, abyste nemuseli chodit bosí. V tomto koronavi-

rovém období kiosek nabízel také jednorázové 

roušky. 
Veškeré výrobky jsou 

vyráběny ve škole žáky, takže jsou všechny vý-

robky vždy čerstvé. 

Na škole je také kurz barmanství. Díky tomu máme na 

chodbách školy malé bary, kde žáci připravují ostatním 

žákům NEALKOHOLICKÉ drinky za pár korun. Během 

dne tak máte malé osvěžení, které se v horkých let-

ních a jarních dnech hodí. 

Co se týče jídelny, tak škola svou 

vlastní jídelnu nemá. Máte tedy dvě 

možnosti. 

První z možností je jedna z poboček jídelen Anja. Ta je do-

stupná pro studenty, pedagogy i veřejnost. Nachází se v 

budově školy. 

• BĚTKA HORÁKOVA 
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DOMOV MLÁDEŽE 

 Naše škola vlastní dva domovy mládeže. První je 
budova na Jaselské ulici - poskytuje ubytování 
pro děvčata z oboru PG. A druhá budova je 
v ulici B. Němcové - ta nabízí ubytování žákům 
ostatních oborů, jak dívkám, tak i chlapcům. 

DM na Jaselské ulici- je nově rekonstruován. K 
dispozici je menší kuchyň, s lednicí, mikrovln-
nou troubou, toustovačem a základním nádo-
bím. Dále je v budově volnočasová místnost se stoly, pohovkou a televizí. 
Takže si tam můžete klidně po náročném dni ve škole nádherně odpočinout. 
Samozřejmě DM obsahuje i koupelny- jsou zde tři, jedna v přízemí, druhá 

v prvním patře a poslední ve druhém 
patře, vedle koupelen jsou záchody. Po-
koje jsou většinou po třech, ale někdy i 
po čtyřech postelích. Kapacita tohoto 
DM je 36 dívek.  Dívky mohou také vyu-
žívat klubovnu a veškeré sportovní a hu-
dební vybavení naší školy řízené, tak aby 
se tu žákyním naší školy líbilo.  

 Kolektiv děvčat je velmi přátelský. Děláme společně různé aktivity. Koukáme 
se k večeru na NETFLIX, zpíváme si, tancujeme. Také si často povídáme, a to 
jak jen mezi sebou, tak ale i s našimi vychovatelkami. Vždycky si sedneme 
k nim na zem, povídáme a probíráme všechny možné věci. Je tam zkrátka ži-
vo a člověk se tam nenudí. Paní vychovatelky se nám věnují a dělají všechno 
pro to, abychom tam spolu dobře vycházeli, což my vycházíme. Teď jsme ale 
v situaci, kdy není možné být na intru, a tak jsme zase všichni zpátky doma. 
Být doma je sice příjemné, jste v prostředí, kde jste vyrůstali, ale já osobně 
už se nemůžu dočkat, až budeme moct být zase zpátky na intru a užívat si to 
s holkami tak, jak jsme si to užívali do teď. 

• LUCIE HEBELKOVÁ 
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LATINSKO-AMERICKÉ TANCE 

Latinsko-americké tance je skupina pocházejících pře-

devším z Jižní a Střední Ameriky. Kategorie latinských 

tanců v mezinárodních tanečních soutěžích zahrnuje tan-

ce cha- chu, sambu, rumbu, jive a paso doble. 

· Cha-cha – je původem z Kuby a páry zde musí 

předvést především prudké pohyby nohou. 

· Samba- jde o tanec původem z Brazílie, 

který má ovšem své základy ve vzdálené 

Africe. Je to tanec veselý a energický. 

 

· Rumba- je tanec pomalý, jedná se zde o 

vyjádření něžných a zamilovaných pocitů 

· Jive- je nejveselejší tanec z latinských 

tanců, původem je ze Severní Ameriky 
· Paso doble- jde o tanec, který po-

chází ze Španělska 

Moje zkušenosti s tancem – Chodila jsem tam čtyři roky. Začínala 

jsem, když mi bylo devět let. Učila jsem se základní kroky Cha-

chy, rumby, samby. Tanec není jen o tanečních krocích, ale i o 

kostýmech, líčení, úsměvu, spousty energie a práce. Nejraději 

jsem tančila sambu a cha-chu. Na sambu se většinou po-

užívají šaty s třásněmi barevnými a třpytivými. Při tanci 

se nesmíme dívat do země a musíme se usmívat. Aby-

chom zazářili, máme výrazné líčení. 

• EVA UNGEROVÁ 
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POŽÁRNÍ SPORT 
Požární sport není tak známý jako fotbal nebo 

tenis, ale u nás v České republice má dlouho-

letou tradici, díky sborům dobrovolných hasi-

čů, které najdete téměř v každé obci. 

Češi v tomto sportu vynikají na světové úrovni. 

Příkladem je Šárka Jiroušová nebo Dan Klvaňa. 

Oba jsou mistři světa v běhu na 100 m s pře-

kážkami a zároveň držiteli národního rekordu 

v téže disciplíně. 

V požárním sportu se soutěží v několika disciplínách. 

U dospělých je to např. štafeta 4x100 m s překážka-

mi, běh na 100 m s překážkami, výstup do 4. podlaží 

cvičné věže a královskou disciplínou je požární útok. 

Mladí hasiči mají obdobné disciplíny. Jsou to štafeta 

požárních dvojic, štafeta 4x60 m, štafeta CTIF, útok 

CTIF, závod branné všestrannosti a taktéž požární útok. 

Požární útok je disciplína, při které je cílem dopravit vodu z kádě pomocí 

hadic a čerpadla k terčům. Nejdůležitější v této disciplíně je 

rychlost a sehranost týmu. Nejlepší týmy dokáží požární útok za-

běhnout za 15 – 16 vteřin. Podle mého mínění patří útok k té ne-

joblíbenější disciplíně, jak mezi soutěžícími, tak i diváky. 

Momentálně působím jako asistentka naší ve-

doucí mládeže. Učím děti uzle, topografické a 

hasičské značky a jiné věci, které potřebují v 

provozování tohoto sportu znát. 

• VENDULA KOTTANOVÁ 
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TENIS 

Tenis je jeden z nejznámějších sportů na světě, dnes začíná být 

víc a víc oblíbený. Určitě znáte nejznámější hráče, jako je třeba 

Roger Federer, Rafael Nadal nebo Novak Djokovic. Z českých 

tenistů znáte určitě Jiřího Veselého, Lukáše Rosola nebo dva 

bývalé tenisty Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. 

Světové Tenisové turnaje se dělí na základní čtyři kategorie, 

podle maximálně získaných bodů: 250 (Dauhá, Stuttgard,..), 

500 (Vídeň, Barcelona,..), 1000 neboli Masters ( Paříž-Masters, 

Šanghaj-Masters,..) a 2000 neboli Grandslam, ty jsou jen čtyři 

( Australia Open, French Open, Wimbledon a Us Open). 

Tenisem se dá dnes vydělat spoustu peněz. Když vezmu nejznámější 

turnaj na světě Wimbledon tak za to, že prohrajete v prvním kole do-

stanete 15000 euro a za výhru celého Wimbledonu máte 2500000 

euro. Což když takový turnaj vyhrajete třeba 8x, jako třeba Roger 

Federer, tak jste v balíku. Tenisti, ale nemají hlavní příjmy z turnajů, 

ale ze sponzorů, z reklam atd. V tenise vám snad nejde o peníze, ale 

o to že vás to baví, o ten pocit, když vyhrajete nebo o fanoušky, kteří 

tam za vámi stojí. O tenise se říká, že je to hra gentlemanů, na určité 

turnaje musíte být slušně oblečený a upravený. Třeba na Wimble-

don, kde je povinnost hrát v bílem, na turnajích nesmíte mluvit 

sprostě, jinak dostanete pokutu a měli by jste mluvit spisovně. 

Tenis se dělí na tři kategorie, a to na dvouhru neboli single, 

čtyřhru neboli doubles a ještě smíšené čtyřhry. Tenis je pro 

hodně lidí nepochopitelný a možná i nudný sport, ale dneska 

začíná bavit víc a víc lidí. V tenise jde o výšku, sílu a rychlost, 

ale hlavně o psychiku, o taktizaci a předvídavost. Když tohle 

máte, jste ve hře dokonalí. 

• MATĚJ SOTONA 
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HUDEBNÍ NÁSTROJE, 

NA KTERÉ UMÍ HRÁT 
 

Máte rádi hudbu, ale nemáte čas se učit 

na nějaký náročnější hudební nástroj a rá-

di byste si taky něco po večerech zahráli. 

Povím vám o pár nástrojích na které se 

naučíte hrát během chvilky! 

Triangl je bicí hudební nástroj, využívá se nej-

častěji ve školkách a školách s malými dětmi. 

Protože vše, co potřebujete umět k ovládání tri-

anglu, je trefit se do určité doby v písničce. 

Kalimba je poměrně neznámý hudební nástroj, zjedno-

dušeně řečeno se jedná o malou dřevěnou krabičku s 

kovovými obdélníčky. Klasická malá kalimba má zhruba 

pět obdélníčků, každý má jiný ton. Hraje se na ní pomo-

cí levého a pravého palce. 

Okarína je starobylý dechový nástroj. Jsou to většinou čtyři 

až dvanáct dutých klacíků s náustkem, do kterých když 

fouknete, tak se ozve u každé jiný zvuk. 

Xylofon je poměrně dost známý hudební nástroj, 

které mělo doma dříve každé dítě. Je to tedy pře-

vážně pro děti, ale když se na něj někdo opravdu 

naučí hrát nějaké melodie, písničky, tak je to 

opravdu nádherné. 

Tamburína je jednoduchý bicí nástroj, používá se v 

doprovodu stejně jako triangl. 

• MAGDALENA HAJDUKOVÁ 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

 

Výtvarná výchova je pro obor před- školní a mimoškolní pe-
dagogika velmi důležitá, nejen že se z ní může maturovat, 
ale v MŠ si děti rádi něco vytvoří nebo nakreslí. V historii 
měla velkou váhu, neexistovala kamera, kde mohl někdo ně-
co vyfotit, a tak jen díky malířům nebo sochařům a jejich 
kresbám víme, jak vypadaly například panovníci nebo zná-
me osobnosti. V historii umění jsou různá období (Pravěk, 
Starověk, Novověk atd.) a různé styly pro dané období. 

• BARBORA VRABCOVÁ 
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TIPY A VĚCI DO ŠKOLY 

Typ – oblíbené jídla ve školce 

Děti ve školce mají hodně rádi pizzu nemusí totiž pou-

žívat příbor. Také většina dětí zbožňují rajčatovou 

polévku a také boloňské  špagety. Nesmí chybět ani 

řízek s hranolky. 

Ze sladkých jídel mají rádi krupicovou kaši, palačinky 

Typ – oblíbené hračky ve školce 

Děti si rádi hrají s legem, hlavně kluci. 

Všechny děti také baví hrát si 

s dřevěnými kostičky a puzzlemi. A holky 

si často hrají s panenkami ( Barbie, mi-

minka ). 

Typ – oblíbené dětské písničky 

Děti rádi zpívají písničky : Holka modrooká, Ská-

kal pes, Kolo kolo mlýnský, Šnečku, šnečku, 

Prší, prší, Travička zelená a Pec nám spadla. 

Typ – oblíbené pohádky do školky 

                        Oblíbené pohádky ve školce jsou : Pohádky 

z mechu a kapradí, O veliké řepě, Ferda mravenec, O ko-

houtkovi a slepičce, 3 prasátka, Rákosníček, Budulínek a ze 

všeho nejraději mají krtečka. 

• ELIŠKA KAZDOVÁ 
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HRAČKY A HRY VE ŠKOLCE 

Správná hračka by měla splňovat určitá pravidla. 
Měla by být bezpečná, technicky vhodná, jedno-
duchá, vkusná, ale hlavně pro děti přitažlivá. U 
holčiček je jasným favoritem panenka, se kterou si 
hrají a vozí ji v kočárku. Také si rády vaří v kuchyň-
ce nebo si skládají z různých kostiček a stavebnic.  

U chlapečků vedou samozřejmě autíčka, jako na-

příklad kamiony, sanitky, policejní, hasičská, závod-

ní auta, tak i vláčky nebo třeba traktory a motorky. 

Nesmí chybět ani stavebnice jako je třeba lego a 

dřevěné kostky. Každá hra by měla být přizpůsobe-

na k určitému věku dítěte.  

Nejoblíbenějšími hrami dětí v mateřských školách jsou hry s pravidly, což 
mohou být pohybové hry nebo intelektuální hry.  
Mezi pohybové patří například běh, míčové hry nebo hry se zpěvem. Do 
této skupinky můžeme zařadit známou honičku Pan čáp ztratil čepičku, 
jakou měla barvičku. Kde chytající říká: „Pan čáp ztratil čepičku, jakou 
měla barvičku?“ Jakmile toto dořekne, vymyslí si nějakou barvu, kterou 
oznámí ostatním. Ty, aby se zachránili před chycením, se snaží co nej-
rychleji dotknout něčeho, co má danou barvu, kterou chytající vyslovil. 

Existuje i spoustu dalších honiček a pohybových her jako například: 
Na kocoura a myš, Škatulata hýbejte se, Na Mrazíka, Na ovečky a vl-
ka, Na sochy, Na palečka a obra, Zlatá brána, Na rybičky a rybáře atd. 
Mezi intelektuální hry pak řadíme hlavolamy nebo skládanky. K oblí-
beným činnostem dětí patří i kreslení či vyrábění různých dárečků 
např. pro maminky nebo tvoření přáníček s tématikou aktuálního ob-
dobí, jako Vánoce, Velikonoce nebo Den matek. 

• LUCIE VŠETEČKOVÁ 
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TIPY NA VÝLETY S DĚTMI 

Protože je pro děti důležitý pohyb, čerstvý 

vzduch a poznávání nových věcí, kde nejlépe to 

poznat nežli v přírodě, proto vám zde chci napsat 

pár tipů na výlety s dětmi. 

1.Naučná stezka Zásmucká Bažantnice- nenáročná trasa, naučné stez-

ky měří necelé 2 kilometry a na její trase je pět zastavení: 

 1) Tři veteráni 

2) Dub Leopold 

3) Rybník 

4) Pětikmenný dub 

5) Jelení tunel 

2.Zámek Berchtold a dětský ráj- V areálu děti 

mohou spatřit výstavu skřítků, strašidýlek a víl a 

miniatury českých hradů a zámků. Pro odvážné 

děti se zde nachází i Peklo s luciferem. Je zde mini 

zoo a dětské hřiště, kde se děti mohou vyřádit. 

3. Hrad a zámek Staré Hrady- nachází se v Českém ráji a na-

bízí bohatý program pohádkových prohlídkových okruhů, 

kterými vás provedou živé pohádkové bytosti např. draci, 

princezny, rytíři, obři, čerti, vodníci, skřítci a čarodějnice. 

Děti dostanou lekci čarodějného létání na koštěti a mohou 

se podívat do dračí královské komnaty. V létě zde můžeme 

vidět velkou kouzelnickou show a souboje rytířů dobra a zla. 

• ANETA HANIBALOVÁ 
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BEZPEČNOST DĚTÍ 

Bezpečnost dětí je opravdu důležitá. Dbát na 

bezpečnost dětí by mělo být to hlavní, ať už je 

dítě ve školce, s rodiči, nebo si třeba hraje 

venku. Za každé okolnosti je třeba dávat na 

děti pozor, ať už jsou v jakémkoli věku. 

U miminka či batolete je třeba dávat pozor na každém kro-

ku. Dítě by mělo vyrůstat v bezpečném prostředí, kde si 

může bezpečně hrát. Všechny nebezpečné věci tedy stra-

nou. Nenechávejte dítě hrát si s drobnými či ostrými před-

měty, zabezpečte zásuvky, nenechte, v autosedačce dítě 

vždy připoutat, také dát z dosahu všechny prášky, nebo čis-

ticí prostředky a vše co je pro děti nebezpečné. 

Děti v předškolním věku tráví spoustu času v mateřské škole, ale 

musíme si uvědomit, že i nejen doma, ale i v mateřských ško-

lách je opravdu nutné dávat na děti pozor. Nikdy nevíme, co se 

může stát nebo přihodit, i když to bude naprosto neúmyslné. V 

mateřské škole děti hrají různé hry, a ano dokonce i při hře se 

může něco stát. Nikdo, ale nechceme, aby se dítě zranilo, a pro-

to je nejlepší předem dětem vysvětlit a stanovit pravidla pro 

větší bezpečnost. 

Problém o bezpečí je tady samozřejmě u všech, a to i u teenagerů. 

Dnešní děti dospívajícího věku tráví opravdu hodně času na mobilních 

zařízeních. V této době je to naprosto normální, ale rizika přichází tře-

ba tehdy, kdy jde dítě na ulici, kouká do telefonu, nerozhlédne se na 

přechodu a naproti auto, které to neubrzdí, náhlým okamžikem je ob-

rovský problém. Jak už víme nebezpečí je všude, a to i na sociálních 

sítích, kde se děti také dost zdržují a na každém rohu číhá nebezpečí.  

• LUCIE KRIPPNEROVÁ 
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KŘÍŽOVKA 

 

 

• TEREZA KLEINOVÁ 
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• KRISTÝNA KRAVECOVÁ 

BÁSNIČKA 

Učitelka a děti se diví, 

proč na ně všichni tak civí. 

Nikdo totiž neví tento den, 

co mají děti zase v hlavě za lubem. 

Děti nemají nic na mysli, 

co pro ně dnes učitelky vymyslí. 

Bude to hra či zábava, 

to je jedno, hlavně ať to není otrava. 

Mohou se však všichni těšit, 

opět budou zase něco společně ře-

šit. 

To děti právě nejvíc baví, 

když dospělí si s nimi hrají. 
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ZDRAVÁ STRAVA 

Zdravá strava je důležitá pro každého z nás. Proč 

je vlastně zdravá strava důležitá? Kvůli ní máme 

správný duševní vývoj i tělesnou sílu, taky nás brá-

ní proti nemocem. 

Důležité je dodržovat pitný režim. Je důležité jíst 

5krát denně (jíst hodně ovoce a zeleniny, libové 

maso, obiloviny, luštěniny, celozrnné pečivo, ….) 

Bílkoviny jsou stavební látky. Pod-

poruje růst a vývoj. Máme živočišný zdroj- ma-

so ,mléčné výrobky a rostlinný zdroj- luštěniny 

Tuky jsou zdroje energie. Rozdělují se na rostlinné

( slunečnicový olej )a živočišný(máslo, sádlo ). Je 

obsažen ve všech potravinách. V tucích jsou roz-

puštěny i některé vitamíny například( A,D,E,K) 

Cukry jsou zdrojem energie. Máme rostlinné

(fruktóza) a živočišné(laktóza) 

Vitamíny a minerály- vitamíny předcházejí některým nemocem. 

Dělí se - rozpustné ve vodě (B,C,D) 

- rozpustné v tucích (A,D,E,K) 

Voda je nezbytná pro život a správné fungování 

organismu. Odstraňuje odpadní látky z těla. 

• KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ 
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• LEONA FIŠEROVÁ 

TVAROHOVÉ PALAČINKY 

Ingredience: 
300 ml polotučného mléka 

250 g měkkého tvarohu ve vaničce 

1 sáček vanilkového cukru 

špetka soli 

2 vejce 

120 g hladké mouky 

rostlinný olej na pečení 

jahodový džem k podávání 

moučkový cukr na posypání 

smetana ke šlehání k podávání 

Postup: 
V míse rozšleháme mléko s tvarohem, cukrem, solí a vejcem. 

Postupně vmícháme mouku a těsto necháme odležet asi 

30 minut při pokojové teplotě 

Pánev potřeme slabou vrstvou oleje, rozpálíme a nalijeme na-

běračku těsta. Těsto rozlijeme v tenké vrstvě po celé ploše 

pánve. Palačinku upečeme po obou stranách dozlatova. 

Stejným způsobem připravíme zbývající palačinky. 

Potřeme je jahodovým džemem, svineme a naservírujeme na 

talíře. Palačinky podáváme pocukrované společně 

s vyšlehanou smetanou. 
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KOMENTÁŘ: MŮJ NÁZOR NA COVID-19 

• NATÁLIE HABUROVÁ 

Můj názor na covid je všelijaký. Když to celé začalo,  

tak jsem to nějak neřešila, říkala jsem si, že z toho 

dělají zbytečný povyk. Jenže pak, jak to přišlo už k 

nám do Česka, byla jsem z toho trošku vyděšená, 

ne z toho viru, ale z toho jak o tom všichni mluvili, 

bylo to všude…v televizi nebylo nic jiného, lidi o ni-

čem jinem nemluvili, všichni chodili v rouškách, 

města byla prázdná.  

Vypadalo to jak z nějakého katastrofického fil-

mu, jako nějaká apokalypsa. Ale vláda už to pak 

začala přehánět, ano, sice když byl první loc-

kdown ,vláda ta opatření vymyslela v celku dob-

ře, docela jsem proti tomu ani nic neměla. Jenže 

když se pak na začátku léta rozhodli, že otevřou 

hranice, tak to jsem nepochopila. Akorát se tím 

zase všechno vrátilo na začátek.  

Těšila jsem se do nové školy, až poznám nové spolužáky. Jenže ve 

škole uběhne teprve měsíc a své spolužáky jsem zase neviděla. 

Zase se všechno zavřelo a já už jsem myslela, že se z toho zbláz-

ním. To, co vláda začala vydávat za opatření, to byla fakt síla. Sko-

ro nic, co vydali za opatření, jsem nepochopila. Proč byly zakáza-

né noční vycházky, však v noci chodí méně lidí ven jak přes den, 

tak proč by se nemělo chodit ven.  
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 COVID 19 A VÝUKA 

• NIKOLA PIKULOVÁ 

Covid-19 ovlivnil naše životy v mnoha věcech, které patřily k na-

šemu běžnému životu. A touto věcí je i chození do školy. Už něja-

ký ten pátek se učíme jen pomocí počítače. Pro některé je to 

mnohem jednodušší a lepší, ale někteří by radši chodili do školy 

včetně mě samotné. A tato situace rozhodně nevyhovuje deváťá-

kům a maturantům, pro které je tato situace rozhodně nevyho-

vující. Ale jak už jsem říkala některým lidem tento typ výuky vy-

hovuje, protože nemají tolik hodin a u hodin můžou dělat spous-

ty jiných věcí.  

No nebudeme si nic nalhávat, spousta dětí nebo teenageři děla-

jí při hodině jiné činnosti od psaní si s kamarády až po natáčení 

videí na Tik Tok. Je těžké tu pozornost udržet, a ještě těžší je ji 

udržet, když nás ten předmět nebaví anebo paní učitelka tu ho-

dinu nějak neokoření něčím, čím by ta hodina byla zajímavější. 

Ale také to mají těžké teenageři, kteří jsou na učebním oboru 

kde je hlavně důležitá praxe a tu jim počítač opravdu nenahradí. 

Nikdo z nás neovlivní to, kdy do té školy znovu půjdeme může-

me jen pouze doufat, že se tam vrátíme už brzy. 

A teď pár typů, jak udržet při online výuce lépe pozornost. Měli byste být 

v prostředí, kde není hluk a co by vás rozptylovalo. Na telefonu byste měli 

vypnout oznámení a nejlépe ho odnést do jiné místnosti, protože když ho 

budete mít vedle sebe je hrozně těžké mu odolat. Když vaše pozornost 

bude upadat, otevřete si na chvíli okno. A poslední zní o přestávce se pro-

táhněte, napijte, dejte si třeba něco k jídlu a až vám hodiny skončí a bude 

venku hezky, běžte se na chvíli ven provětrat. 



 22 

• ANETA ŠLAMBOROVÁ 

DĚTSKÁ MÓDA 
HOLČIČKY 

Na toto léto zvolte spíše neutrální barvič-
ky pro svou princeznu 

Určitě se bude hodit sukně, třičtvteč-
ní legíny nebo lehké šatičky 

Barvičky které můžeme doporučit, a jak je hezky 
zkombinovat 

Toto léto určitě nepodceňte babypink, ba-
byblue a podobné světlé barvy. Hodit se bude i 
černá a bílá nebo také červená. 

Kombinujete aby nebyli outfity příliš přepláca-
né zvolte spíše jednoduchost a pohodlnost 

CHLAPEČCI 
toto léto dopřejte svému miláčkovi pohodlí, 

komfort ale zároveň styl 

Budou se hodit 
volná, velká, obyčejná trička  

Nepodceňte jednoduchost(v 
jednoduchosti je krása) 
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ROZHOVOR S TŘÍDNÍM UČITELEM 

 

Rozhovor s naším nejlepším třídním učitelem Pe-
trem Paličkou-zodpověděl nám na otázky, které vás 
určitě nepřekvapí. 

Na začátek , neřekl byste nám něco o sobě? 

Učím matematiku a fyziku, to jsou mé hlavní předměty. K to-

mu ještě učím na naší škole hru na kytaru. Což tedy už souvisí 

s tím, jaké jsou mé záliby. Tak tedy asi v první řadě je to hud-

ba. Jak aktivně (kytara, basová kytara, piano, bicí - od 

každého něco), tak pasivně - poslouchám hlavně tedy rocko-

vou hudbu (např. The Cure, U2, The Doors, Vypsaná fixa, 

Lucie atd), mám ovšem rád také alternativní rock (Dressden 

Dolls, Nick Cave, Iggy Pop, Psí vojáci, Pod černý vrch atd.) 

Další mou velkou zálibou je cestování, výlety do přírody, jízda 

autem, kamionem (před učitelováním jsem 12 let řídil kamion 

po Evropě), vůbec náklaďáky, autobusy a traktory mě hodně 

baví. Velmi rád zahradničím. A věnuju se rodině. No a také 

rád učím. A teď, 
S vaší poslední větou bych navázala na další 

otázku .Jak jste s vaší novou třídou, neboli s ná-

mi PG1B spokojený? 

Když máte svou třídu jako třídní, tak se to těžko objektivně hodnotí, protože máte 

tendenci tu třídu brát jako nejlepší, protože je prostě vaše a vytvoříte si s ní hezký 

vztah. Alespoň já to takhle mám. Takže nemůžu říct nic jiného, než že s vámi 

(PG1B) jsem velmi spokojen. Ale myslím si, že jste opravdu šikovní, což už jste mi 

dokázali několikrát a teď mi to vlastně také (průběhem tvorby časopisu) dokazuje-

te. My máme trochu nevýhodu, že jsme se měli čas poznávat pouze měsíc, ale 

vypadá to dobře. Další věc je to, že jsem před vámi měl také třídu, kterou jsem měl 

velmi rád a loučil jsem se s nimi se slzami. Potom jsem se bál, abych měl takhle rád 

i vás. Ale vy jste mi hodně pomohli, je s vámi super spolupráce a když u vás vidím 

tu energii a hezký vztah ke mě, tak jej mám i já k vám, což mě nesmírně těší.:-) 
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Když jste začal s tím , že jsme se bohužel viděli jen na měsíc ,tak 

bych se chtěla zeptat na to, jaký máte názor na distanční výuku 

a celkově na Covid - 19? 

Distanční výuka nikdy nemůže nahradit dostatečně výuku prezenční. To 

je jasná věc. Bohužel to jinak nejde, a tak musíme učit distančně. Myslím 

si ale, že u nás ve škole máme systém distančního vyučování zaveden ro-

zumně a v rámci možností efektivně. Samozřejmě, pokud se někdo chce 

tzv. "ulejvat", tak to jde líp než ve škole. Ale já to beru tak, že už jste ro-

zumní lidé a že si každý z vás uvědomuje (nebo ne a to je pak jeho věc), 

že se to stejně musíte jednou naučit a že to děláte kvůli sobě, ne kvůli 

nám učitelům. Mně osobně při distanční výuce hrozně moc chybí přímý 

kontakt se žáky. Na druhou stranu jsme se všichni (učitelé i žáci) naučili 

více používat IT techniku, nové metody, takže je třeba na to nahlížet také 

z té dobré strany. A co se týká Covidu, nejsem odborník. Jako laik říkám, 

že se těším, až se necháme očkovat a vše se snad zlepší. Ale bude to asi 

ještě trvat Nakonec tu mám pro vás dvě otázky: co vás na 

naši školu přivedlo a zda jste tu spokojený ? 

Když jsem se rozhodl, že půjdu pracovat jako učitel (byl to velký 

skok ze sedačky kamionu přímo před katedru), chtěl jsem učit na 

střední škole. Pokud se takto člověk rozhodne, tak se nestane, že by 

se automaticky uvolnila všechna místa matematiků na všech střed-

ních školách v okrese:-), uvolnilo se tedy místo na Karmeli. Samo-

zřejmě takovým ideálním snem (až skoro klišovitým) mnoha učitelů 

je učit na gymnáziu. Když jsem ale přišel na Karmel, poznal jsem, že 

je tady právě zajímavá ta pestrost žáků, je tu mnoho oborů a to je in-

spirující. A věřte, že asi po roce učení zde jsem skutečně dostal na-

bídku jít vyučovat na gymnázium do Mnichova Hradiště (mám to 

stejně daleko), ale odmítl jsem to. Neboli - kdybych zde nebyl spo-

kojen, tak už tu nejsem.:-).   

• SOPHIA MAŠÍNOVÁ 
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VTIP 

• ANNA VAŠÍNOVÁ 

Ptá se maminka Pepíčka: „Pepíčku učil ses?“              

Pepíček odpoví: „Ano, učil“                                                    

„Tak proč tam máš tolik chyb?“                                    

„Protože chybami se člověk učí!“ 

Ptá se máma Pepíčka: „Pepíčku proč krmíš ty 

slepičky čokoládou?“                                                                   

Pepíček odpoví: „Aby mi snesly kindervajíčko!“ 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a 

nadšeně vypravuje mamince: „Mami, to ti bylo pri-

ma, představ si, jak jsem tak letěl, všichni mi tleska-

li!“ 
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ROZHOVOR S MATURANTEM V OBDOBÍ COVID19 
 

Na otázky ohledně tohoto rčení jsme se zeptali maturantky 
z našeho oboru. Potvrdila nám to? Vyvrátila? To se dozvíte 
v rozhovoru, 

,,Ahoj Marti, mohla bys nám o sobě něco říct? V jakém jsi roč-
níku, co studuješ, co ráda děláš a cokoliv Tě napadne.“ 

,,Ahoj, jsem ve 4. ročníku a studuji obor Předškolní a mimoškolní peda-
gogika. Jmenuji se Marta Machová a je mi 18 let. Nejraději pracuji 
s dětmi a věnuji se jízdě na koních.“ 

,,Fuha, krásný! Teď je to horší, že? S Covidem-19. Jak tuto situaci vnímáš?“ 

,,Je to špatná situace, nejhorší je, že se vše člověk 
dozví na poslední chvíli a pravidla se stále mění.“ 

,,To je pravda, jak se připravuješ na maturitu?“  

,,Snažím se připravovat co nejvíce, zpracovávat maturitní otáz-
ky, zkouším si didaktické testy, člověk v tomto musí být více sa-
mostatný, než kdy jindy. Ve škole je to jiné, s kamarádkami si 
řekneme, jaké otázky máme vypracované a podle nich si je pří-
padně doplníme.“ 

,,A souhlasíš s podobou letošních maturit?“ 

,,Teď se to každou chvíli mění, každopádně prozatím jsem ráda, že máme úle-
vu alespoň od něčeho. Já bych osobně byla spíše pro zrušení didaktických 
testů nebo ústního zkoušení, protože na slohovou práci se člověk dokáže spí-
še takhle doma připravit.“ 

,,Kam Tvé kroky půjdou po střední škole? Budeš po-
kračovat v tom, co jsi prozatím studovala? 

: ,,Určitě bych chtěla pokračovat. Chci na vysokou školu učitelství prvního 
stupně, do budoucna bych chtěla učit v mateřské škole nebo na základní 
škole. Dále se určitě chci věnovat koním, psům. Jezdit s nimi i do zahraničí 
na výstavy.“ 

• KUNEŠOVÁ ŠTĚPÁNKA 
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HOROSKOP 

VODNÁŘ 21.1 – 19.2-Zima je v plném proudu, vezměte 

svoje děti na čerstvý vzduch, prospěje vám to. Nezapo-

meňte se zastavit u svých rodičů a prarodičů, udělá jim to 

radost.  

RYBY 20.2 – 20.3-Tento týden bude příznivý pro všechny stu-

dující i ostatní, kteří jsou lační po nových vědomostech. Pokud se 

máte učit na zkoušku, novou látku si zapamatujete velice rychle. 

Nevyhýbejte se před přihláškou na studia. Bude se vám dařit.  

BERAN 21.3 – 20.4 -Na začátku týdne se začnete věnovat 

úředním záležitostem, které řešíte už od začátku roku. Pomalu, 

ale jistě začínáte zanedbávat svou rodinu, kvůli pracovním po-

vinnostem.  

BÝK 21.4 – 20.5-Tento týden bude velmi zajímavý. 

V pracovním i osobním živote se vám bude dařit. Měly by jste to-

ho využít a vsadit si sportku.  

BLÍŽENCI 21.5 – 21.6- Pracovní vytížení a změny 

v domácnosti vás tělesně vyčerpávají, což se odráží na vašem 

partnerském vztahu. Nemáte žádnou energii a nic se vám ne-

chce, měli by jste si dopřát odpočinek a přečíst si nějakou knihu.  

RAK 22.6 – 22.7-Okolí čeká, na nějaké kreativní nápady. 

Pokud na nějaké kreativní řešení přijdete, čeká vás finanční 

ohodnocení. Za odměnu si něco pěkného kupte.  
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LEV 23.7 – 22.8-Přednedávnem jste ukončili nějaký vztah 

partnerský, přátelský nebo obchodní. Teď váháte, jestli to bylo 

správné rozhodnutí. Pokud šlo o ztrátu důvěry buďte ostražití.  

PANNA 23.8 – 22.9-Tento týden budete šťastní, nebudete 

o svých dětech ani vědět. V práci dostanete skvělou pracovní 

nabídku, která se neodmítá.  

VÁHY 23.9 – 22.10-Zda máte v plánu jet na hory, opatr-

ně – hrozí vám úraz. Už delší dobu plánujete rekonstrukci dětské-

ho pokojíčku? Tento týden je na to ideální, uděláte svým dětem 

radost. 

ŠTÍR 23.10 – 22.11-Máte dobrou intuici a v podvědomí 

cítíte, že se blíží katastrofa. Ostatní vaše varování budou brát na 

lehkou váhu, ale bohužel se negativní předpovědi vyplní. Naš-

těstí nebudou mít velký dopad. V budoucnu ostatní o své prav-

dě snáze přesvědčíte.  

STŘELEC 23.11 – 21.12-Máte fajn období. Více času strá-

veného doma má pozitivní vliv na váš partnerský vztah, a spo-

lečné chvíle vám dobíjejí energií. 

KOZOROH 22.12 – 20.1-Měly by jste si dávat pozor na 

své ratolesti budou vás zlobit a nebudou chtít spát. Udělejte si 

společný výlet a užijte si rodinnou pohodu.  

• DENISA RYCHNOVÁ 
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ALMANACH PG1B 

Jmenuji se Nela Bochníčková, je 
mi 16 let a vybrala jsem si tento 
obor, protože mě baví pracovat s 
dětmi. Můj sen byl, se stát taneční 
učitelkou a za tímto snem si i jdu. 
Miluji tanec a trávím tak svůj veš-
kerý volný čas, Až vystuduji školu, 
chci u něj zůstat i pracovně. 

Ahoj, jmenuji se Karla Ti-

chá a je mi 15 let. Bydlím 

v Liberci. Chodím na ško-

lu do Mladé Boleslavi, 

obor předškolní a mimo-

školní pedagogika. Ráda 

bych se v budoucnu vě-

novala dětem.  

Ahoj, jmenuji se Michaela Kolocová 

a je mi 16let. Předškolní a mimo-

školní pedagogiku jsem si vybrala, 

protože se ráda starám o malé děti 

a jednou bych ráda učila ve školce. 

Ráda si kreslím a plavu.  
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Ahoj jmenuji se Honza Vedral, 

ale říkají mi všelijak. Bydlím v 

Liberci. Koníčky: hra na jaký-

koliv hudební i nehudební ná-

stroj, technika, učení se no-

vým věcem. 

Ahoj jmenuji se Lea Fišero-
vá .Mám ráda děti a baví mě 
s nimi pracovat. Šla jsem na 
tuto školu na základě dopo-
ručení kamarádky, která ji sa-
ma navštěvuje. Při prohlídce 
školy ve dnech otevřených 
dveří mě škola zaujala a teď 
zde studuji. Už se nemohu 

Jmenuji se Natálie Haburová, je mi 
16 let a bydlím ve Staré Boleslavi. 
Už přes 10 let tancuju a v roce 2016 
jsem nastoupila do reprezentace 
České republiky za Akrobatickou 
gymnastiku TJ Bohemians Praha. Ta-
ké ráda zpívám a trénuji děti jak 
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Jmenuju se Magdalena Hajduková, rá-
da vařím, baví mě celkově sport a cho-
dím na školu se zaměřením na před-
školní pedagogiku, protože už od ma-
lička jsem chtěla být učitelkou ve škol-
ce. 

Jmenuji se Štěpánka Kunešová. Za 

chvíli oslavím své 16té narozeniny 

a bydlím v Poděbradech, většinu 

života jsem strávila v Holandsku. 

To znamená, že moje největší záli-

ba je cestování. V Holandsku se 

částečně starám o bratrance, tudíž 

další záliba je práce s dětmi. 

Z tohoto důvodu jsem se přihlásila 

na Předškolní a mimoškolní peda-

gogiku.  

Jmenuji se Nikola Pikulová, ale mám 
radši, když mi říkají Niki. Je 
mi 15 let a bydlím v Mladé 
Boleslavi. Hraju 

florbal za FAMB. A ve volném čase si 
ráda čtu, kreslím nebo poslouchám 
hudbu. 
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Jmenuji se Lucie Hebelková, je mi 16 let a 
studuji na střední integrované škole Mladá 
Boleslav na Karmeli, obor předškolní a mi-
moškolní pedagogika. Pocházím z Jaroměře, 
takže kvůli časově náročné cestě jsem si zvo-
lila být na intru. Ve svém volném čase se za-
bývám sportem, a to konkrétně cvičením a 
tančením. Ráda překonávám samu sebe a 
nevadí mi dřít. Už třetím rokem mám za se-
bou běžecký, překážkový závod Gladistor Ra-
ce, co se u nás ve městě každoročně koná. A 
s mým tátou si občas vyjedeme někam na 
motorce. Baví mě 

Ahoj, já jsem Alžběta Horáková. 
Je mi 15 let a bydlím v malé vesničce 
poblíž města Dobrovice. 
Mám ráda dobré jídlo. Ráda hraji na 
flétnu už od svých 4 let a na klavír od 
svých 10 let. Ráda bych v budoucnu 
pracovala s dětmi, proto jsem si také 
vybrala tento obor. 

Ahoj, jmenuji se Kristýna , je mi 16 let a jsem z 
Turnova. Ráda sportuju a trávím čas s 
kamarády a podnikám s nimi různé ak-
ce a výlety. 
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Ahoj já jsem Aneta Hanibalová. Bydlím 
v Katusicích. Je mi 16 let. Mám ráda la-
tinsko-americké tance a stolní tenis. Na 
školu jsem se přihlásila, protože mě nej-
více zaujala. Vybrala jsem si obor peda-
gogika, který mě stále moc baví. Volný 
čas trávím chozením na procházky se 
svou rodinou a pejskem. 

Ahoj já jsem Eliška Kazdová. Cho-

dím do třídy PG1B. Obor předškol-

ní a mimoškolní pedagogiku jsem 

si vybrala, protože mě baví práce s 

dětmi, ráda se o ně starám a hraji 

si s nimi. Baví mě zpěv. Už se těším 

na práci ve školce.  

Jmenuji se Eva Ungerová. Ráda zpí-
vám a tancuji. Na pedago-
gickou školu jsem chtěla od 
šesté třídy. Mám mladšího 
bratrance a sestřenici, o kte-
ré se ráda starám. 



 34 

Jmenuji se Lucie Všetečková, je mi 15 
let a pocházím z Jičína. Cho-
dím na střední školu do Mla-
dé Boleslavi, a to na obor 
předškolní a mimoškolní pe-
dagogika. Na tento obor 
jsem se přihlásila, protože 
mám ráda práci s dětmi, rá-
da maluji a sportuji. Už 
osmým rokem se naplno vě-
nuji basketbalu. 

 

 

Jmenuji si Barbora Vrabcová, 

je mi 15 let a bydlím 

v Nehvizdech. Ráda čtu knihy, 

koukám na seriály a věnuji se 

hodně hudbě. 
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Ahoj, já jsem Anča. Na předškolní a mimo-

školní pedagogiku jsem chtěla už od mala, 

protože pro mě moje mamka byla vzor. Už 

5 let chodím na atletiku a velmi mě naplňu-

je. Baví mě kreslení a malování.  

Ahoj, jmenuji se Aneta . Je mi 

šestnáct let. Bydlím v Doksech u 

Máchova jezera. Chodím na ISŠ 

do Mladé Boleslavi na obor 

předškolní a mimoškolní peda-

gogika. Na tuto školu jsem se 

přihlásila, protože bych po do-

končení studia ráda pracovala v 

mateřské škole.  
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Jmenuji se Matěj Sotona, je mi 17 let. 

Bydlím v maloměstě.Hejnice. 
Hraju závodně tenis a vlastně 
miluju každý sport. Miluju 
hudbu, rád hudbu dělám, rád 
ji poslouchám. Miluju spánek 
a rád si pochutnám na dob-
rém jídle . 

 
Jmenuju se Tereza Řezáčová. 
Bydlím v Mladé Boleslavi. 
Je mi 16 let. Hraju 6 let závodně 
volejbal, miluju snowboarding a 
hudbu. 

 
Jmenuji se Vendula Kottanová, je mi 16 
let a bydlím v městečku v Jizerských ho-
rách. Ve svém volném 
čase se věnuji hře na kytaru, ráda spor-

tuji a kreslím. Tento obor jsem 
si vybrala, protože bych se 

jednou chtěla věnovat práci s dětmi. 
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Jmenuji se Tereza Kleinová. Je mi šestnáct 
let. Jsem z Bělé pod Bezdězem. 
Studuji obor pedagogika. Tento obor jsem 
si vybrala, protože mě baví pracovat 
s malými dětmi a myslím si, že výchova, 
hra a vzdělání jsou důležité. K mým koníč-
kům patří latinskoamerické tance a baví 
mě trávit čas s přáteli a rodinou. 

Jmenuji se Sophia Mašínová a je mi 15 
let. 

Tančím v taneční skupině SC nextyle styl 
hip-hop ,street dance a dance hall. Dále 
velmi ráda kreslím a maluji. Dříve jsem 
chodila na kurz kreslení, gymnastiku a 
balet . Mé nejoblíbenější zvíře je 
pes .Když se mi chce, tak ráda i vařím . 
Ráda pomáhám lidem a ráda jsem ve 
skupině lidí. A nakonec bych dodala, že 
ze všeho nejradši zkouším nové styly ob-
lékání. 

Jmenuji se Denisa Rychnová, je mi 15 let. 
Pocházím z města Jičín. Chodím na 
střední pedagogickou školu do Mla-
dé Boleslavi. Už třináctým rokem 
dělám závodně aero. 
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Ahoj, jmenuji se Kateřina Pospíšilová, je 

mi 15 let.. A studuji tuhle školu, protože 

mě baví trávit čas s dětmi... Tahle škola 

měla pro mě ideální podmínky. Jsem 

holka, co se nebojí říct svůj názor.. Hraju 

závodně volejbal.   

Jmenuju se Lucie Krippnerová. Je 
mi 17 let a bydlím 
v Neratovicích. Ráda 
sportuju a zpívám. Už od 
mala mám dobrý vztah 
k dětem a vždy jsem 
chtěla být učitelkou ve 
školce, proto jsem si vy-
brala tento obor. 


