
1 
 

 



2 
 

Zdravíme čtenáře našeho časopisu Záškolák. Vzhledem k malému počtu lidí v redakční radě nebylo 

ani tentokrát lehké vytvořit další číslo. Jak vedra přicházela, lidé odcházeli a s nástupem nového 

formátu se objevily dosud nepoznané komplikace. Doufáme, že příští rok se k nám připojí více lidí a 

budeme moci dále vydávat náš občasník. Věříme, že se vám bude toto číslo líbit.  

Za redakční radu Lucie Peksová a Martin Mazánek 
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Poděkování Lukášovi Rovnému, studentu třetího ročníku Obchodní akademie, který u nás byl na praxi 
a významně nám pomohl s tvorbou časopisu. 
  

 Rozhovor s psychologem 

 Můj koníček – až kůň 

 Drážďany – poznávací zájezd  

 Stránka pro první stupeň 

 Testování 

 Tentokrát naposled 

 Sportovní stránka 

 Novinky 

 Tajná módní policie 

Honem pro 
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Rozhovor s psychologem     
                

 

 

   Autor kresby – Martin  Mazánek, 9. A 

 

 

Tomáš Slánský, 31 let, šťastně ženatý, bezdětný, 

vystudovaný psycholog (Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií). Pracuje u nás na částečný 

úvazek.          

 

Co jste vlastně dělal, než jste přišel dělat psychologa na naši školu? 

Dělal jsem také novinařinu, vystudoval jsem psychologii, během studia jsem pracoval v Dětském 

krizovém centru v Brně, to je spojené s intervenčním centrem. Momentálně pracuji v Řevnicích, 

poblíž Karlštejna, kde funguje zařízení Cesta pro „děcka“, která mají problémy s drogami. 

Jaký první dojem na vás udělala naše škola? 

Znal jsem ji jen z dohledu, protože jsem chodil naproti na šestku, takže jsem byl takový trochu rival. 

Docela jste mě ale mile překvapili, celkem se mi to tu líbí. Myslím, že cesta, po které se tato škola 

vydává, není opravdu špatná, i když bude asi dlouhá. 

A co chování žáků? 

To bych nerad hodnotil. Na každé škole jsou zlobivé děti a hodné, tady, jak jsem měl šanci poznat, 

převládají určitě děti hodné, ale některé zlobivé dokážou udělat velký bugr a strhnout ostatní. S tím 

bych tady rád do budoucna pomohl. 

Jak jste se dostal k této profesi? 

Vlastně jsem se musel rozhodovat už v osmičce, takže to bylo těžší, vůbec jsem nevěděl, co chci dělat. 

Přemýšlel jsem i o gymplu, ale bál jsem se, že se potom nedostanu na VŠ a jen s gymplem bych byl 

ztracený. Nakonec jsem se rozhodl pro hotelovku, protože jsem věděl, že chci pracovat s lidmi. 

Mimochodem všem doporučuju jít na intr, je to skvělá zkušenost a příležitost si zvyknout na to, že už 

jste vlastně dospělí. Potom až na střední jsem o tom nějak začal přemýšlet a ještě dva roky mi trvalo, 

než jsem se pro to odhodlal. 

Byl jste někdy u psychologa? 

Ne nikdy jsem u něj nebyl a trochu toho i lituji, protože si myslím, že pro psychologa je důležitý 

pohled i z druhé strany. 

A co ty vaše červené provokativní desky, které pořád nosíte? 

Opravdu se mi líbí a jsou opravdu praktické. Vlastně jsem je vytáhl z popelnice na papír a teď lituji, že 

jsem si jich nevzal ještě víc. 
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Můj koníček – až kůň           

 

Jakub Rejmon - Můj příběh o koních 

Jak jsem se k tomu vlastně dostal? Před pár lety jsem byl na rytířském turnaji a náhodou tam byli 

tátovi známí, kteří nás pozvali na jejich ranč, kde také pořádají rytířské turnaje. Zajímavé prostředí, 

příjemní lidé, proto jsme tam jezdili stále častěji – až jsem tam byl každý den. Zúčastňoval jsem se i 

rytířských turnajů, dělal jsem tam panoše a také jsem sbíral „zraněné rytíře“. Po 12 letech slávy se 

celá skupina bohužel rozpadla a tak jsem se dal svou cestou. Mám 2 koně, jeden pochází až zpoza 

velké louže – How D Heather. Trénujeme a brzy chceme vyrazit na nějaké 

závody. 

 

Tomáš Pelech – Modelová železnice 

Stavba modelové železnice nám trvala zatím jeden rok       a je dost velká, to znamená, že kolejiště 

zabírá celý dědův pokoj. Vybavujeme ji po částech (jak je čas a finance). Máme zatím 4 lokomotivy a 

20 vagónů, když vlaky pustíme na trať, můžou jet až 3 soupravy najednou. Chtěli bychom doplnit 

krajinu, na tu plánujeme konstrukci z velkého trámu a polystyrénu, kde budou vozovky včetně aut a 

autobusů. Do zimy chceme mít vše hotovo.  

 

Karolína Šelemberková – Paprsek 

Navštěvuju Paprsek od 6 let, protože pocházím z hudební rodiny – taťka je vedoucím skupiny Isara 

(folk a irská hudba), bratr Martin zpíval v Paprsku a několik let hrál na bicí. Zkoušky máme každé 

pondělí, kdy nacvičujeme zpěv. Vyvrcholením celého roku je Dětská nota 

v listopadu, kdy nacvičujeme třikrát týdně i častěji. Někdy zpívám sólo, mou 

nejmilejší písničkou je Vzkaz v láhvi. Bohužel stále méně autorů píše populární 

písničky pro děti a mám obavu, že v letošním ročníku chybí pecka, která by děti 

strhla.          

 

 Autor kresby – Karolína Šelemberková, 8. B 
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Drážďany – poznávací zájezd 17. 5. 2012 

 

 

V autobuse nám pan průvodce řekl nejzákladnější informace o Německu. Nejznámějším je zámecký 

komplex Zwinger a Frauenkirche, kostel, který byl za války vybombardován a srovnán se zemí jako 

celé město. Nejvíce nás ale pobavil, když nám 

zazpíval hymnu Rakousko – Uherska a pak 

Německa.  

Zjistili jsme, že město je zrekonstruováno, 

všude čisto a bez odpadků!  

Okolo dvanácté jsme měli rozchod na 

náměstí Alt – Markt, kde jsou trhy. 

Snažili jsme se domluvit anglicky a občas 

to i šlo.  

Nejlepší asi bylo interaktivní Hygienické 

muzeum. Jmenuje se zvláštně, ale je v něm 

vše o člověku a skoro vše si můžete vyzkoušet 

vlastními smysly. Příjemným zakončením byla návštěva zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka 

Tři oříšky pro Popelku. Domů jsme přijeli rychleji, protože všichni chtěli stihnout hokej. Nakonec se to 

podařilo a vrátili jsme se zdraví, šťastní, naplněni 

vědomostmi o Německu a to 3. místo jsme 

v hokeji taky vyhráli.  

 

 

 

 

 

Lucie Dragounová a Vanesa Hyková, 8. B 

Johana Rejmonová, 6. A 
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Stránka pro první stupeň  

Čarodějnický výlet do Řepova 

 

Dne 27. 4. se téměř celý první stupeň vydal na čarodějnický výlet 

do Řepova. Aby cesta nebyla nudným vyhýbáním se automobilům na 

hlavní silnici, zvolily paní učitelky bezpečnou cestu přes lesopark 

Štěpánka. Sluníčko svítilo, ale nám bylo pod stromy příjemně. V Řepově nás čekaly malé čarodějnice 

a kouzelníci s čarodějnickými disciplínami – let na koštěti, ochutnávání lektvarů a další. A nechyběl 

ani čarodějnický oheň, opékání buřtů a zmrzlina na závěr. Před polednem se čarodějnický sněm vydal 

zpět ke škole.  

Radek Urban, 5. B 

 

Barevný týden 

 

V naší škole zase proběhl barevný týden. Žáci i učitelé 1. stupně se měli oblékat podle barev 

přidělených každému dnu: pondělí bylo červené, úterý zelenožluté, středa modrá, bílý čtvrtek a černý 

pátek. Ve třídách nebylo jediného žáka, který by se týdne nezúčastnil a nesnažil se získat co nejvíce 

bodů z pěti možných. Nakonec nevyhrál nikdo – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tak bychom 

se měli všichni navzájem pochválit – za tu snahu. 

Tomáš Bajer, 5. B 

 

Výlet do stověžaté Prahy 

 

Naše první kroky vedly k orloji na Staroměstské náměstí. Počkali jsme si na celou hodinu, abychom 

viděli všech 12 apoštolů, smrtku, jak zvoní a ostatní postavy. Naneštěstí několik dní potom někdo 

jednu sošku ukradl a orloj poškodil. Dále naše cesta vedla přes Karlův most na Hrad do chrámu sv. 

Víta a do hrobky českých králů. Viděli jsme i kopie korunovačních klenotů. Po cestě k autobusu jsme 

zažili opravdovou demonstraci a autobus musel zaparkovat jinde – jak nás informovala Policie. 

Nakonec jsme potkali i našeho řidiče a dostali jsme se v pořádku domů. 

Tomáš Bajer a Radek Urban, 5. B 
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Testování žáků základních škol 

Podle rozhodnutí Ministerstva školství ČR se od příštího školního roku povinně testují žáci 5. a 9. 

ročníků, a to z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Letos proběhla jakási generální zkouška, 

které se už zúčastnily všechny školy. Celostátní testování má ukázat úroveň jednotlivých škol a 

zastavit propad v mezinárodních srovnáváních, kde se naši žáci rok od roku skoro ve všech 

předmětech zhoršují. Má však také mnoho kritiků jak z řad odborné veřejnosti, tak z řad rodičů. 

Předkládáme vám názory vedení školy, učitelů a žáků. 

Vedení školy, ředitelka Marcela Pavlíková 

Jak já vidím povinné testování žáků pátých a devátých ročníků? Nesouhlasím s ním. Absolvovala jsem 

mnoho odborných seminářů, pravidelně čtu odborné články a vím, že české školství je „nemocné“. 

Často se o tom s vámi i s učiteli bavím. Celoplošné testování ho nevyléčí. Jeden člověk, jehož 

odborným názorům důvěřuji, řekl něco v tom smyslu, že je to jako bychom zlomenou ruku léčili tím, 

že budeme pacientovi měřit teplotu. Zákroky, které by měly „měření teploty“ předcházet, zcela 

chybí. Letos jsme povinně museli absolvovat zkušební testování, uvidíme, co bude za rok. Já osobně 

mnohem víc důvěřuji výběrovému testování společnosti Kalibro, kterého se každoročně účastní i naše 

škola. Mrzí mě, že mnoho z vás ho podceňuje a nevěnujeme mu patřičnou pozornost. Je to skutečný 

ukazatel toho, jak si stojí žáci naší školy. 

Miloslava Vaňková, učitelka českého jazyka a dějepisu 

Chápu, že stát chce získat informace o tom, jakých výsledků žáci na konci školní docházky dosáhli. Ale 

před tím, než tak učiní, by nám měl jasně sdělit, co máme učit a jak. Mám se jako češtinářka i nadále 

zaměřovat na větný rozbor, který je v médiích kritizován jako zbytečně obtížný a v praxi nevyužitý? 

Nebo mám tuto vzdělávací kapitolu vynechat a smířit se s tím, že bez ní větnou interpunkci (čárky) 

nelze zvládnout. Ale nebudou čárky v souvětí předmětem testování? Nejprve je třeba jasně určit cíl a 

pak teprve můžeme hodnotit a srovnávat. Na našem ministerstvu se však nepřetržitě střídají lidé, 

kteří se školstvím mají společného jen to, že kdysi sami taky chodili do školy. Zato mají správnou 

stranickou příslušnost a přesvědčení, že rozumí naprosto všemu. 

Martin Mazánek a Jakub Štika, testovaní žáci 9. A  

Testování – hlavně z matematiky - bylo konstruováno tak, aby prošel i čtyřkař. Tomu odpovídala 

obtížnost testů první části. Pokud jste uspěli v sedmi prvních úkolech, postupovali jste do další, 

obtížnější úrovně. Vyplňovalo se na počítači a času bylo víc než dost. Teď čekáme na výsledky.  

Ukázka základního testu z matematiky: 

Do každého pytlíku dala Jana 5 červených, 3 žluté a 6 zelených bonbonů. Když připravila pytlíky pro 

své kamarádky, spočítala, že spotřebovala 27 žlutých bonbonů. Kolik spotřebovala celkem zelených 

bonbonů? 
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Tentokrát naposled  

 

Klub mladých diváků 

Dne 14. 5. 2012 se chystala velkolepá událost. Žáci 7., 8. a 9. ročníků se řádně připravili na svůj 

poslední výjezd s Klubem mladých diváků do divadla v Dlouhé na Limonádového Joea.  První 

zastávkou byl Vyšehrad, kde bylo co prohlížet. Nejvíce zaujaly 

kasematy, k prvnímu pnutí došlo, když se měly prezentovat předem 

připravené informace o Vyšehradě a ukázalo se, že nikdo (až na 

Rejmona) informace nepřipravil. Na Slavíně (hřbitov slavných 

osobností) bylo vyhlášeno pátrání po slavných osobnostech. Našli 

jsme všechny! Včetně Karla Čapka, Křižíka, B. Smetany a Waldemara 

Matušky. Vyšehrad je Vyšehrad, ale nejlepší byl rozchod na 

Staromáku, tentokrát byl zpestřen vystoupením bezdomovců, kteří 

po obdarování začali opět tančit (asi padlí rockeři).  

A nakonec Limonádový Joe, o kterém někteří říkají, že to bylo 

nejlepší letošní představení.   O přestávce došlo k dalšímu pnutí, 

když se učitelky neomylně vydaly za dehtovým dýmem, 

vycházejícím z cigaret našich spolužáků. (Oni vědí, kdo to byl…). 

Dokoukáno, doexkurzováno, dokouřeno – je konec, děkujeme 

paním učitelkám za všechny ty zájezdy. 

 

Radek Bouda, Jakub Štický, 9. A 
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Sportovní stránka 
 
 
Florbal 15. 5. 

V rámci Sportovní ligy se holky z 8. – 9. zúčastnily florbalu. Po několika skvěle zahraných utkáních se 

dostaly až do finále. To bohužel prohrály proti holkám z 6. ZŠ. Stejně jim ale gratulujeme ke krásnému 

stříbrnému místu.  

 

 

Fotbal – Coca cola cup 

Kluci v dubnu porazili všechny školy z MB, ano byli opravdu silné družstvo. Jenže když se mělo jet do 

Kopidlna, nastal problém, paní ředitelka zakázala opravdu důležitým členům mužstva hrát kvůli tomu, 

že nebyli klasifikováni z tělesné výchovy. Kluci v Kopidlně dali celkem asi 2 branky a skončili poslední. 

 

     Fotbal 

 

Také jsme se zúčastnili dvou dalších fotbalových akcí. O těch se však raději nebudu 

rozepisovat, protože se nám doneslo, že někteří hráči si dali pár vlastňáků. :D 

 

 

Pohár rozhlasu 

Atletické závody nám prostě nejdou tak dobře jako třeba florbal. Holky skončily: mladší na 13. a starší 

na 6. místě. Mladší kluci na 14. a starší na 10. místě.  

 

 

Plavecké závody 

V rámci sportovní ligy (= závody škol v různých disciplínách, které probíhají po celý školní rok) jsme se 

1. června zúčastnili plaveckých závodů. Tentokrát nešlo jen o to zúčastnit se, ale získat dotaci (pro 

první 3 ve sportovní lize). Naši školu reprezentovalo 10 holek a 10 

kluků. Plavalo se na způsob štafety, což znamená, že každý plavec 

uplaval 50 m volným způsobem a předal štafetu poklepem na 

okraj bazénu, následující závodník skočil šipkou a pokračoval. Nejefektivnější skok měl Michal Cicko, 

který skočil zvláštní šipku nohama napřed. Někteří se málem utopili, ale bojovali. Nakonec se naše 

družstvo umístilo na 4. místě. Zatím není jasné, zda jsme se celkově mezi první 3 dostali.  
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Poraz si svého učitele 

 

V květnu se to ve fotbale opět podařilo. Učitelům (Špičková, Nezavdalová, Kamenická, Klímová, 

Šourek) museli pomoci někteří žáci a v posledních vteřinách si učitelé za stavu 2:3 dali vlastní gól!  

 

 

Basketbal – učitelé vs. žáci 

Ovšem pozor! Učitelé - někteří s nasazením vlastních životů (pí uč. 

Nezavdalová) slavně zvítězili nad 9. třídou. 

Bára Klímová, 8. B 

 

Sportovní kurz 28. 5. – 1. 6. 2012 

Sporťáku se účastnili osmáci, doplnění deváťáky. Celá akce se konala v naší oblíbené Borovici, kde se 

sportovní kurzy školy odehrávají každoročně. Ještě jsme ani nesedli na kola a začalo pršet, pan učitel 

stačil poznamenat, že je to naše chyba (samozřejmě holek), že jsme to přece měly zařídit. Potom co 

Faťas naháněl dodávku, jsme konečně nasedli na kola, ale nebylo nám předurčeno jet dlouho… u 

Debře Lulu vzala v zatáčce značku a Lukášovi se udělalo nevolno – potom, co si dal k snídani řízečky 

od maminky.  Tak si pro něj přijeli rodiče a my jsme pokračovali. Cestou nás zastihlo pár přeháněk a 

kolem oběda jsme konečně dorazili do Borovice. V pondělí jsme statečně hráli ringo a stříleli ze 

vzduchovek. Hned v úterý jsme si dali softball, „lanové centrum“ a triatlon. Protože v bazénu bylo 

vody asi tak po kolena, a to ještě v nejhlubší části, učitelé místo plavání zvolili disciplínu nazvanou 

brodění. Ve středu jsme se opět proběhli, tentokrát to byla překážková dráha a skorelauf a ještě jsme 

si stihli zajezdit na kolečkových bruslích. Ve čtvrtek si dobrovolníci zalezli na lezecké stěně a 

odpoledne všichni podstoupili jízdu zručnosti na kolech. V předposlední den sporťáku taky proběhlo 

vyhodnocení: na 1. místě se umístili červení, na 2. místě se umístili růžoví a na 3. místě skončili žlutí. 

O druhém a třetím místě nakonec rozhodovaly jen penalty, v kterých byli úspěšnější růžoví. Celý 

týden jsme sportovali, jak jen jsme mohli, a myslím, že nebyl nikdo, kdo by si to neužil. Děkujeme 

našim učitelům, mimochodem našim třídním, za super zážitek! A děkujeme, pane učiteli, že jste šel 

ve čtvrtek večer do bazénu v plavkách paní učitelky, i když pršelo a vody byla ledová. Pohled to byl 

pro bohy… 

 

Lucie a Veronika Peksovy a Bára Klímová, 8. B 
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Novinky 

Návštěva hvězdárny 

Dne 31. 5. 2012 jsme navštívili hvězdárnu na deváté ZŠ. Aby bylo něco 

vidět, tak se do hvězdárny chodí až v noci, v našem případě po 20:15. Těšili jsme se moc, nejvíce na 

klouzačku (stejně jela pomalu). Ale výsledkem našeho pozorování bylo velké NIC, nejvíc jsme viděli 

škodovácký komín. Ve hvězdárně se ovšem výborně spalo! A závěr? Rodiče pro nás zapomněli přijet, 

asi jsme jim moc nescházeli.  

Nikola Bednářová, Denisa  Kortánová, 6. A 

 

Klubkavárna 

Už jsme vás informovali, jak vznikala Klubkavárna. Školní 

parlament pod záštitou paní ředitelky udělal školní průzkum, 

ve kterém se ukázalo, že ji chcete. Pak jsme sháněli peníze 

(nejvíc paní ředitelka, protože to umí), projednávali 

vybavení a to, jak bude prodej organizován, protože si 

všechno zajišťují žáci sami. Poslední přípravy na slavnostní otevření probíhaly ještě během dne D 2. 

května ráno. Parlamenťáci dávali sortiment, který se bude prodávat 

do poliček, psali cenovky a pak to vypuklo. Ve 14.00 hod. byly 

prostory kavárny přeplněné. Přišli rodiče, žáci i novináři. 

Přestříhávala se zelená páska, byly projevy. A všichni se těšili, až se 

nahrnou dovnitř a ochutnají připravené chlebíčky. Teď jsou 

v Klubkavárně návaly hlavně o velké přestávce. V prodeji se střídají 

všechny třídy a za pomoci pana školníka si vedu účetní evidenci. Každý den máme tržbu kolem 900 Kč 

a nově jsme rozšířili sortiment o nanuky (Míša a Mrož). Stolky jsou většinou zaplněné a mně se naše 

Klubkavárna líbí. Tato reportáž vznikala částečně i v jejích prostorách.  

Johana Rejmonová, 6. A 

 

 

Zdravověda 

Žáci 5. a 8. ročníku se zúčastnili okresního kola hlídek mladých zdravotníků. A uspěli! Postoupili do 

krajského kola. A v krajském kole? Byli na krásném 2. místě. Gratulujeme!!!  
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Tajná módní policie 

paní učitelka Hendrychová 

V některých dnech outfity paní učitelky jsou zdařilé, ale v některých 

dnech vypadají, jako kdyby paní učitelka oblékla to, co jí první padlo pod ruku. 

Hodnocení dojmu: 70% 

 

 

paní učitelka Ludvíková 

Paní učitelka se obléká spíše jako naše spolužačka. Některé její kreace jsou pěkné a mladistvé, ale 

občas by to chtělo výraznější barvy. 

Hodnocení dojmu: 75% 

 

 

paní sekretářka Kušniráková 

Naše paní sekretářka je považována za jednu z nejlépe oblečených žen na naší škole. I když někdy se jí 

něco nepovede, dáváme palec nahoru. 

Hodnocení dojmu: 95% 

 

 

 

Vážení čtenáři,  

děkujeme vám za vaši přízeň, doufáme, že ji projevíte i v příštím roce, protože hodláme i nadále 

pokračovat ve vydávání Záškoláku. Je nás ale dost málo, potřebujeme nové spolupracovníky a hlavně 

nové nápady. Těšíme se na vás v září!   
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