
000000000000000000000000000000000 



Úvodník 
Ahoj spolužáci, vážení učitelé ☺ 

Je tu další číslo a s ním mnoho nových informací o událostech, které se 
odehrály v naší škole. V tomto čísle se můžete připomenout něco o Dni 
bláznivých hlav, nebo o úspěších dětí, které reprezentovaly naši školu. A 
jak bylo na škole v přírodě v Krkonoších? O tom jsem vám napsal já 
sám, protože jsem možnost jet s 8. a. Naše oblíbené tanečnice nás 
reprezentovaly na Staroměstském náměstí. Žáci 7. a 9. tříd absolvovali 
zkoušky na gymnázia. Jak jistě víte, připomíná se 100 let od vypuknutí 1. 
světové války. Článků mělo být víc, ale bohužel ne všichni redaktoři své 
příspěvky odevzdali. 

VojVed 
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Aktuality z naší školy 

Život dětem 

11., 14. - 15.4.2014 

Nadace Život dětem poslala 
poděkování naší škole za účast 
v jarních Srdíčkových dnech 2014 
a za finanční částku 15 882 Kč 
získanou prodejem předmětů 
s logem Život dětem. 

Částka bude použita na pomoc 
jednotlivým vážně nemocným dětem a to především na zakoupení 

rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek – zdravotních kočárků, 
chodítek, polohovacích zařízení, dále na 
nákup zdravotnického materiálu, 
speciální výživy, rehabilitačních a 
ozdravných pobytů a pod.  

Děkujeme vám, že nám pomáháte 
proměnit dětské slzy v úsměv. Život 
dětem o.p.s. 

VojVed, RamTer 

Recitační soutěž 

1. stupeň 

3. a 4. třídy 

Recitační soutěž na 1. stupni měly 
na starosti paní učitelky Zvěřinová,  
Velichová a Schifflerová. 



Na galavečer, který se 
bude konat 30. 5. 2014 
v divadle Járy Cimrmana 
postoupili tito žáci: Anna 
Budková (4. c – 
recitace), Tereza 
Langmayerová (3. b – 
recitace), Zana Trajková (4. 
a – zpěv). 

1. třídy 

Matyáš Zeman (1. b – 
recitace) 

Natálie Stéblová (1. a – 
zpěv) 

2. stupeň 

6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy 

Děti vybíraly a připravovaly 
paní učitelka Drážná a 
Zíková. 

Z dvou reprezentantů z naší školy (Denisa Nováková – 8. b a Sandra 
Kalinová – 6.a) nikdo nepostoupil na galavečer. Ale obě dvě dostaly 
diplom za pěknou recitaci. 

RamTer, VojVed 

  



Den bláznivých hlav 
Dne 27. 3. proběhla na naší škole akce Gutovské rady nazvaná Den 
komedie na hlavě. Všichni žáci a učitelé měli dorazit do školy s co 
nejvtipnějším a nejkreativnějším účesem nebo pokrývkou hlavy. Před 
školou pak proběhlo hromadné focení - nejprve žáků a potom učitelů 
(fotografové - pan učitel Sýkora a pan zástupce Chocenský). 

Nejlepší účesy byly podle mě: papírový hrad, čepice z lega, klec 
s papouškem vpletená do vlasů, účes paní učitelky Krejčí a 
princeznovská čapka pana učitele Kaplana. 

Anne a Pája vyzpovídaly děti z 1. tříd. Odpovídali jim Tomík (měl helmu 
s nafouklými rukavicemi), Terezka (vlásky zelené jako vodník) a 
Justýnka (stojící copánky). Den se jim moc líbil, s účesy zpravidla 
pomáhaly maminky a děti si vůbec nestyděly. 

Kiki, Eva a Lucka šly udělat rozhovor s 2. třídami a zeptat se jich, jak se 
jim tento den líbil. Bohužel se děti velmi styděly a nechtělo se jim moc 
mluvit. Den by si ale chtěly zopakovat. Ohodnotily kladně paní učitelku, 
která si nasadila velký klobouk. 

Ještě před tímto focením se nám podařilo získat pár rozhovorů s dětmi 
ze 4. tříd. V „áčku“ a v „céčku“ se k nám chovali slušně (v „céčku“ se 
mohli přetrhnout, aby s námi udělali rozhovor), ale v „béčku“ se s námi 
nikdo nechtěl bavit. Poté, co jsme řekli, že jsme z Tornáda, se akorát 
s chichotáním rozprchli a nevěnovali nám už pozornost. Tady jsou 
rozhovory se zbylými dvěma třídami: 



Úryvek z rozhovoru: 

IV.A 

Ahoj! Uděláš si na nás chvíli čas? Jsme totiž z Tornáda. 

Jo. 

Jak jsi na tenhle účes přišla? (měla do vlasů včesané balónky) 

Vymyslela ho mamka a pomohla mi ho vytvořit. Jenom si ho musím 
sundavat, protože přes to neslyším. 

A líbí se ti tahle akce, nebo ji považuješ za ztrátu času? 

Jo, líbí. 

IV.C 

Ahoj! My jsme z Tornáda. 

Ahoj! 

Jak jsi na ten účes přišla, nebo ti někdo pomohl?(nosila do vlasů 

vpletené, barevné a ochmýřené drátky zkroucené do všemožných tvarů) 

Jo, pomohl. Vymyslely ho mamka se ségrou a vyrobit mi ho pomohli 
rodiče. 

A líbí se ti tahle akce? 

Ano, líbí. 

Všem ostatním se také akce moc líbila !! 

Také v 5. třídách, které vyzpovídaly Gali a Anna, pomáhaly dětem 
maminky a akce se líbila. Nás zaujalo vrabčí hnízdo. 

Co inspirovalo dívky ze 7. tříd? 

(Dia Vencová, Teraza Kočí, Kateřina Smoláková, Naďa Hrubá) 

Dia: Nic mě neinspirovalo a pomáhala mi máma. 

Terka: Nejspíš nějaký ptáček svým peřím. Jo, dělala jsem na tom sama. 

Katuš: No ani nevím, asi nic. 

Naďa: Inspirovala mě máma kolíčky, když věšela prádlo. Sama. 

9.ročník 



(Rozhovor s předsedou GR Alešem Fulneczekem a Danem Pavlišínem) 

Tornádo: Co tě inspirovalo? Dělal jsi na tom sám? 

Aleš: Prostě jsem to vymyslel, nic mě neinspirovalo. Sám jsem na tom 
pracoval. 

Dan: Něco jsem sám vymyslel. 

Tornádo: Proč ses zúčastnil tohoto dne? 

Aleš: Protože jsem to vymyslel. 

Dan: Musel jsem! 

Tornádo: Co sis myslel, když ses poprvé dozvěděl o Dnu komedie na 

hlavě? 

Aleš: Když jsem to vymyslel, tak hned jsem začal přemýšlet, co vytvořím! 

Tornádo: Obětoval jsi účesu/pokrývce hlavy hodně času, nebo jsi na 

sebe jen něco hodil? 

Aleš: 45 minut 

Dan: Moc času ne, asi 20 nebo 29 minut. 

Tornádo: Viděl jsi už někoho, kdo měl opravdu legrační účes? 

Aleš: Kaplan, protože vypadá jak princezna. 



Dan: Kaplan, je to vtipný. 

8. TŘÍDY 

Na otázky odpovídaly Tereza Johnová a Kristýna Jonášová. 

Jak jsi došla k tomuto nápadu? 

Kristýna:Už ani nevím. Tereza: Napadlo mě to při psaní domácího úkolu. 

Jak dlouho jsi vyráběla tento účes? 

Kristýna:30 min. Tereza:15 min. 

Jak jsi ho vyráběla? 

Kristýna: Spletla jsem vlasy do copů.  Tereza:Nejprve jsem si udělala 
culík, z něj drdol a do něj jsem zapíchala barevné tužky. 

Co jsi použila k výrobě účesu? 

Kristýna:Gumičky a kartáč. Tereza:Sponky, gumičku a pastelky. 

Co si myslíš o tomto dni? 

Kristýna:Jako nápad dobrý. Tereza:Je pěkný. 

Líbil se ti tento den a chtěla bys ho i příští rok? 

Kristýna:Moc se mi líbil, ale příště by mohlo být něco jiného.



 Tereza:Ano moc se mi to líbilo. Příští rok by to chtělo změnu. 

Těšila ses na Den bláznivých hlav? 

Kristýna:Jo, moc. Tereza:Ano, těšila. 

Rozhovor s učiteli 

Na otázky odpovídaly paní učitelka Krejčí a pan učitel Stejskal. 

Jak jste došla/došel k tomuto nápadu? 

Paní učitelka:  Paní učitelka Petráňková mi obstarala paruku a já jsem 
si uvědomila, že bych chtěla mít oblek na téma chemie a přírodopis. Pan 
učitel: Nakupoval jsem v OBI a tam mne napadlo ze sebe udělat veselý 
čtyřlístek z barevných kšiltovek. 

Jak dlouho jste vyráběl/la tento účes? 

Paní učitelka: 10 minut před vyučováním. Pan učitel:Než jsem došel 
k pokladně. 

Jak jste ho vyráběl/la? 

Paní učitelka: Pokreslila jsem svůj osobní chemický plášť lihovými fixami.
 Pan učitel: Koupil jsem čepice. 

Co jste použil/la k výrobě účesu? 



Paní učitelka: Lihové fixy, umělou květinu, chemický plášť, lebku člověka 
a učebnici přírodopisu. Pan učitel: Kšiltovky. 

Co si myslíte o tomto dni? 

Paní učitelka: Je to příjemné odlehčení dne a zpestření výuky. Pan 
učitel: Zpestření výuky. 

Líbil se vám tento den a chtěl/a byste ho i příští rok? 

Paní učitelka: Tento den se mi moc líbil, ale příště by mělo být jiné téma 
(např. pyžamový den) Pan učitel: Líbil se mi, ale doufám, že příště bude 
něco jiného. 

Těšil/a jste se na Den bláznivých hlav? 

Paní učitelka: Moc jsem se těšila. Byl nenáročný. Pan učitel: Moc jsem 
se těšil na přehlídku učitelů. 

Vaši redaktoři 

  



Škola v př írodě 
Jako vždy se i tato škola v přírodě odehrávala na Černé hoře, kde jsme 
byli ubytováni v Horském hotelu. V úterý 22.4.jsme měli ve 13:00 hod 
sraz před školou. Na cestu tam nám byly přiděleny 3 starší autobusy 

s nedostatečným 
zavazadlovým 

prostorem. Po 3 
hodinách jsme 
dorazili do Jánských 
Lázní, kde jsme 
čekali další půl 
hodinu na spuštění 

Černohorského 
expresu. Ten večer 
kolem 8. hodiny byly 
k večeři tradiční 
špagety s omáčkou. 
Ráno někteří vstávali 
v půl osmé. Snídaně 

byla ve stylu švédského stolu. V dopoledních hodinách jsme šli na 45 
minutovou procházku. Během tohoto pobytu jsme měli dvou hodinovou 
přednášku horského záchranáře, který nám vyprávěl o všech možných 
nehodách, které se v horách přihodily.  A také se konalo pár diskoték a 
jeden večer proběhla i maškarní, která byla pro všechny žáky, učitele a 
vychovatele.  Ve čtvrtek jsme s 8.a vyrazili na výlet do Pece pod 
Sněžkou. Cestou jsme 
mohli spatřit 
překrásnou 
krkonošskou přírodu, 
která odděluje Čechy 
od Polska. Cesta do 
Pece trvala dvě hodiny. 
Ve městě jsme měli 
hodinový rozchod. Co 
nikdo z nás netušil, 
bylo, že cesta zpět 
bude trošičku delší a 



náročnější než cesta tam. Tato  podle mého úsudku vypadala hůře, než 
nakonec byla. Tento den jsem si užil ze všeho nejvíce, ale nemohu říct, 
že by ostatní byly o ničem. Na co nikdy nezapomenu, je, jak jsme dělali 
bojovku pro 3. a 6. třídy. Celkově bych tuto ŠVP zhodnotil na výbornou. 
Moc jsem si to užil, i když jsem nejel s mojí třídou. Klidně bych si tento 
pobyt ještě jednou zopakoval. 

Pár otázek pro Terku Martinovskou z 8.a 

Jak se ti na škole v přírodě líbilo? 

Byla v (pohodě). 

Těšíš se na další? 

Ano, těším, jestli teda nějaká bude. 

Jak se ti líbila cesta do Pece pod Sněžkou a zpátky? 

Moc se mi nelíbila cesta zpět na hotel. Bylo to do kopce. 

Koupila sis nějaký suvenýr v Peci pod Sněžkou? 

Žádný jsem si nekoupila. 

Jak se ti líbilo počasí? 

Bylo bláto.(Mohlo být lépe). 

Jaké byly diskotéky? 

Byly dobrý.(ušly) 

Jak jsi prožívala bojovku? 

Byla super, zkazila to jenom ta 
zima. 

Byla podobná strava jako ve 

školní jídelně? 

Byla lepší než ve školní jídelně. 

Soutěžní otázka : kdo je 
na fotce? 

VojVed 

  



Rozhovor s Gut Dancers 
7. dubna Gut Dancers vystoupily na Staroměstském náměstí v rámci 
velikonočních slavností a my jsme udělali rozhovor se dvěma 
tanečnicemi Zuzkou Novákovou a Terkou Johnovou. 

1. Jaké to bylo? 

Zuzka: Byla to dobrá zkušenost. 

Terka: Skvělá atmosféra, ale udělaly jsme pár chyb. 

2. Měly jste trému? 

Zuzka+Terka:  Ano, hodně velkou. 

3. Sešlo se  tam hodně lidí? 

Zuzka+Terka:Více méně ano. 

4. Jak dlouho trvalo vaše vystoupení? 

Zuzka+Terka:20 minut. 

5. Jaký způsob tance jste předvedly? 

Zuzka+Terka:Mix různých tanců. 

Děkujeme oběma holkám za rozhovor a přejeme mnoho dalších 
úspěchů do budoucnosti!  

 

 

 

 

 

 

Gali,Anna 

 



Zkoušky na střední školy a 
gymnázia 

Ve dnech 22., 23. a 24. dubna proběhly písemné zkoušky a ústní 
pohovory na střední školy a gymnázia. Mnoho letošních deváťáků 
zkoušky absolvovalo a většina uspěla na výbornou. My jsme se 
některých zeptali na pár otázek. 

Jana Klimešová 9.b 

Ahoj, můžeme s tebou udělat rozhovor? 

Ahoj, ano můžete. 

Na jakou školu jsi dělal/a zkoušky? 

Veterinární. 

Bylo to pro tebe těžké? 

ANO, bylo. 

Co bylo nejtěžší a proč? 

Chemie, protože byly těžké rovnice. 

Pomohlo ti probrané učivo a to i to, které ti připadalo nesmyslné se učit? 

Určitě. 

Jakou formou byly otázky pokládány? (a, b, c; otázka – odpověď) 

Oběma způsoby 

Jaké jsi měl po napsání testu pocity? 

Těžko říct, z přírodopisu dobré a z chemie tak napůl. 

Už víš, zda-li ses dostal/a? 

Nevím. 

Děkujeme za rozhovor a ahoj 

Ahoj ☺ 

Ondřej Větříšek 9.a 

Ahoj, můžeme s tebou udělat rozhovor? 



Ano. 

Na jakou školu jsi dělal/a zkoušky? 

Na Gymnázium Evropská 

Bylo to pro tebe těžké? 

Zkoušky z matematiky byly jednodušší než ty z českého jazyka, zkoušky 
z výtvarné výchovy byly složité na čas. 

Co bylo nejtěžší? 

Nejtěžší bylo z výtvarné výchovy nakreslit šišku, náročné na detaily. 
V českém jazyce pak přepsat chybný text bez chyb. 

Pomohlo ti probrané učivo a to i to, které ti připadalo nesmyslné se učit? 

Určitě ANO! 

Jakou formou byly otázky pokládány? (a, b, c; otázka – odpověď) 

Většinou otázkami a literatura na kroužkování. 

Jaké jsi měl/a po napsání testu pocity? 

Z matematiky 
dobré, z českého 
jazyka také 
docela dobré a 
z výtvarné 
výchovy jsem si 
byl nejistý. 

Už víš, zda-li ses 

dostal/a? 

Zatím nevím. 

Děkujeme za 

rozhovor a ahoj 

Není zač, ahoj 

Nina, Ondra 9.a 

  



 



První světová válka 

Jak všichni jistě víte, roku 1914 (to jest před sto lety) vypukla první 
světová válka. Toto smutné výročí je ale nutné si připomenout a doufat, 
že se už nikdy nic podobného nestane. Záminkou k tomuto konfliktu byl 
atentát na arcivévodu a následníka trůnu Rakouska-Uherska, Františka 
Ferdinanda d' Este, v Sarajevu. Rakousko-Uhersko tehdy vyhlásilo válku 
Srbsku a to způsobilo řetězovou reakci, jež vedla ke světové válce, která 
nejvíce zasáhla Evropu, Asii a Afriku a probíhala na všech světových 
oceánech. V této válce proti sobě stály dvě koalice – mocnosti Dohody 
(Spojené království, Francie, Itálie (ta byla původně spojenec Německa, 
ale přešla na stranu mocností Dohody), USA, Japonsko, Řecko a carské 
Rusko) a Ústřední mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko, Osmanská 
říše (dnešní Turecko) a Bulharsko). Neutrální zůstaly jenom státy 
Skandinávie, Španělsko, Švýcarsko a Nizozemsko. 

Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě 
(balkánská, italská, západní a východní). 

Balkánská fronta 

Po několika neúspěšných útocích se Rakousku-Uhersku a Bulharsku 
povedlo dobýt Srbsko. Srbské jednotky byly zdecimovány a jejich zbytek 



byl odvezen na ostrov Korfu. Roku 1918 vyhlásilo Řecko válku 
Centrálním mocnostem. V září 1918 se Bulharská armáda zhroutila a 
Srbsko bylo osvobozeno. 

Italská fronta 

Proběhlo zde 11 bitev mezi Rakouskem-Uherskem a Itálií o řeku Soču. 
Během těchto bitev přišlo o život několik set tisíc vojáků a ani jedné 
straně se nepodařilo zvítězit. Na podzim roku 1918 došlo k bitvě u 
Caporetta. V této bitvě se proslavil Erwin Rommel (pozdější tankový 
velitel nacistického Německa). Italská armáda zde byla drtivě poražena a 
zahnána až k řece Piavě, kde zuřily boje až do konce války. Itálie se 
z důsledků těchto bojů vzpamatovávala přes půl roku. 

Západní fronta 

Německo zaútočilo na Francii přes Belgii, aby se vyhnulo francouzským 
pevnostem. Německá armáda se zastavila u řeky Marny, kde došlo 
k protiútoku ze strany Dohody. Až do konce války zde byla vedena tzv. 
zákopová válka. V květnu 1915 došlo ke střetu u města Ypry. V této bitvě 
byl poprvé využit plyn, později nazýván yperit. V únoru 1916 byla 
zahájena bitva u Verdunu, která trvala až do prosince téhož roku. V bitvě 
na Sommě (červenec 1916 – listopad 1916) Britové poprvé použili tanky 
(Mark I). Roku 1918 došlo k druhé bitvě na Marně, v níž byly německé 
jednotky poraženy. 

Východní fronta 

Ruské armádě se podařilo velmi rychle zmobilizovat a roku 1914 
napadla východní Prusko. Zpočátku byly ruské jednotky poráženy. 
Nejprve u Tannenbergu Němci a podruhé Rakousko-Uherskou armádou 
u Krašniku. V bitvě o Halič se sice Rusům podařilo vyhrát a postoupit do 
Karpat, ale v bitvě u Gorliče roku 1915 byli poraženi. V červnu 1916 se 
Rusku podařilo probít zpátky. 7. listopadu 1917 proběhla v Rusku 
Říjnová revoluce (byl sesazen car a v zemi začali vládnout komunisté). V 
únoru 1918 podepsalo Rusko Brestlitevský mír a přestalo válčit. 

Zbytek světa 

Německu patřících ostrovů a kolonií v Africe se postupně zmocňovaly 
mocnosti Dohody. V listopadu 1914 vyhlásila Dohoda válku Osmanské 
říši. 11. března 1917 Angličané dobyli Bagdád a v říjnu se Angličané 



spojili s Araby a dobyli Palestinu. V lednu 1917 se do války zapojily 
Spojené státy americké. 

Československé legie 

Tento termín vznikl až po válce. Je to označení pro dobrovolníky a 
rakousko-uherské vojáky (převážně Čechy a Slováky), kteří přecházeli 
na stranu Dohody a podíleli se na jejím vítězství. Legionáři (tenkrát 
revoluční dobrovolná vojska) bojovali v Rusku, Francii a Itálii. V Rusku  
založili tzv. Českou družinu a ve Francii Rotu Nazdar. Mezi nejznámější 
legionáře patřili např. Milan Rastislav Štefánik, gen. francouzské armády 
a pozdější ministr války ČSR, Ludvík Svoboda, pozdější prezident ČSSR 
nebo spisovatelé Jaroslav Hašek a František Langr. 

Výsledek války 

Válka skončila vítězstvím Dohody a porážkou Centrálních mocností.  

Důsledkem byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého 
císařství a Osmanské  říše a vznik nástupnických států. Rakousko-
Uhersko se rozpadlo a vznikly nové státy - 
 Československo, Rakousko a Maďarsko, Polsko a Jugoslávie. 

Filip Vrbský 

  



Gutovská rada 
Na poslední schůzi se událo: 

Konala se ve středu 16.4. o první vyučovací hodině. 

Řešilo se: 

Sběr-(konající se 15.5.-21.5.!!!) 

Odměny 

Průběh 

(Tak se nezapomeňte zúčasnit a přinést co nejvíc!!!) 

Průběh akce-Komedie na hlavě 

Kdo vyhrál-Porota zvolila takto: 

Z učitelů: 

Renáta Krejčí 

Oldřich Kaplan 

Z dětí- 

Filip Kolín(6.B) 

Ondřej Dlouhý(5.B) 

Lukáš Severka(1.A) 

Maxim Simon(5.A) 

Jan Sluka(3.B) 

Jak se akce zdařila a líbila. 

Konání dalších akcí (v budoucnosti) , jejich průběh, ano či ne 

(Jak by měly vypadat) 

Za GR Zebras7 

  



100. výroč
Dne 28. března měl 100. 
výročí nejvýznamnější český 
spisovatel 20. století, 
Bohumil Hrabal. My jsme s
rozhodli, že o něm ně
napíšeme.  

Narodil se 28. března 1914 
v Brně, zemřel 3. února 1997 
v Praze. Spisovatelem z 
povolání se stal teprve v roce 
1963. V roce 1965 se stal č
redakční rady Literárních novin.

Po maturitě na reálce, kterou s obtížemi dokon
propadl, studoval Hrabal na právnické fakult
navštěvoval však rovněž př

Napsal např.: 

V roce 1956 vyšly (jako p
bibliofilů) Hovory lidí a několik dalších povídek.

Ztracená ulička, 1948 

Hovory lidí, 1956 – dvě povídky, vyšlo ve Spolku 

Skřivánek na niti, 1959 (př

Perlička na dně, 1963 – sbírka povídek

Ostře sledované vlaky, 1965 
(film Ostře sledované vlaky ocen

Za své dílo byl několikrát ocen
italskou literární cenu Premio Elba 
I. Bethlena, za knihu Obsluhoval jsem anglického krále Národní cenu 
České republiky, francouzské vyznamenání Officier de l´ordre des arts et 
des lettres (Rytíř umění a písemnictví), za anglické vydání P
samoty obdržel cenu Georgie Theinera a cenu Jaroslava Seiferta za 
trilogii Svatby v domě, Vita nuova, Proluky ad.
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Lucka, Kiki
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