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Úvod 

Zdravíme naše věrné čtenáře! 

Máme pro vás skvělou 

novinku. Náš Záškolák se 

dostal do finále soutěže 

školních časopisů, které se 

bude konat 3. prosince v Brně. 

Jupííí…! Tím našemu časopisu 

značně vstoupla prestiž, ale i 

přesto ho stále prodáváme za 

sedm korun. Příště bude za 

deset. Doufáme, že si ale 

stejně radši koupíte náš 

časopis, který nás stál velké 

úsilí, než suk v Klubkavárně. 

Stále přijímáme nové členy do 

redakční rady, zveřejníme vaše 

články ze školních akcí, vaše 

fotky, drby, stížnosti i 

postřehy. Tohle všechno se 

můžete dočíst na naší 

nástěnce u šaten druhého 

stupně. Děkujeme za přízeň a 

doufáme, že se vám toto číslo 

bude líbit a vaše reakce 

očekáváme na našem mailu. 

redakční rada 
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K čemu je dobrý psycholog 
Ředitelka řídí, učitelé učí, vychovatelé vychovávají. Ale co proboha dělá 
psycholog? Chová psy? Nebo jinou zvěř? Je to trochu komplikované. 
Každý z nás se rodí s určitými vlastnostmi, které ho často doprovázejí 
celý život (např. mohu mít rád klid a ticho, nebo potřebuji mít kolem 
sebe spoustu lidí a rád si s nimi povídám). Další vlastnosti, tzv. 
charakter, si vytváříme v průběhu života (např. kopnu každého, kdo se 
mi nelíbí, nebo se snažím druhé pochopit). Jsou lidé, o které se pořád 
někdo staral a neustále je oprašoval, a jsou tací, kterým zadarmo nikdo 
nic nedal. Snažíme se žít podle sebe, jak jsme se naučili, ale občas 
zjišťujeme, že to najednou nejde (celý první stupeň jsem měl jedničky i 
bez učení a najednou mi hrozí, že propadnu a přitom dělám všechno 
stejně jako dříve). Do toho nám vleze puberta, lásky, rozchody, hádky 
s/mezi rodiči, neshody s učiteli, ošklivé počasí, Bolka prohraje a … když 
se tohle všechno smíchá dohromady, má z toho jeden hlavu jak pátrací 
balón. A když máte jenom v jedné třídě přes dvacet pátracích balónů, 
víte, jaký je to šrumec.  
A teď se dostáváme k tomu, co dělá psycholog. Psycholog se snaží 
lidem pomoci, aby se ve svém životě, chování a prožívání vyznali. Aby 
dokázali žít spokojeně, jak jen jsou schopní. Aby sami sobě nevědomky 
neškodili, aby se dokázali co nejlépe rozhodovat.  
Psychologa může vyhledat naprosto normální člověk. Třeba proto, že 
se k němu lidé chovají způsobem, kterému nerozumí. Nebo prožívá 
pocity, o nichž neví, kde se berou, a neví, co si s nimi má počít (mám 
vztek, nevím proč, a když ho dám najevo, druzí mi nadávají). Potřebuje 
se vypořádat s překážkou. Děje se mu cokoliv, co ho mate, čemu 
nerozumí. 
Všichni (i psychologové) se v životě dostáváme do situací, v nichž je 
obtížné se vyznat. Pak potřebujeme někoho, kdo tu situaci vidí i trochu 
jinak než my. Někdy pomůže kamarád, někdy rodič, učitel nebo - 
psycholog. 
 

Tomáš Slánský, psycholog 
 



Vizitku našeho psychologa máte na předcházející, ale na naší škole pracuje pouze 
jeden den v týdnu. Co je hlavním povoláním Tomáše Slánského? Pracuje V Řevnicích 
(za Prahou) ve školním zařízení, které se jmenuje Cesta. Je to detašované pracoviště 
Diagnostického ústavu Dobřichovice. Ptali jsme se za vás, jeho vyprávění jsme museli 
pro nedostatek místa zkrátit, ale bylo velmi, velmi zajímavé.                                     
Co je diagnostický ústav? 
Zařízení, kam přicházejí děti s určitými potížemi v chování: drogy, útěky z domova, neshody 
s rodiči, krádeže. Jako jediní v republice přijímáme „mladší klienty“ – do 18 let. 

S jakými dětmi se nejčastěji setkáváte? 
S těmi, co začaly brát drogy, mají problémy se zákonem a jejich rodiče jsou bezradní a 
zoufalí zároveň. 

Kdo se na vás obrací? 
Sami rodiče nebo kurátoři. 

Kdo je kurátor? 
Je to pracovník sociálního oddělení, který má na starosti děti s problematickým chováním. 

Jaká je vaše náplň práce? 
Klienti k nám přijdou na 2 měsíce, my uděláme psychologické vyšetření, zjistíme slabé a 
silné stránky klienta a s těmi výsledky pak pracujeme. 

Jak? 
Prostřednictvím terapeutických skupin, kde si povídáme o zážitcích z dětství, vztazích 
v rodině a s kamarády. 

Proč si myslíte, že lidé berou drogy? 
Je tady několik důvodů. Někteří proto, že nedokážou zvládat náročné životní situace, kterým 
jsou vystaveny. Někdo je smutný, někdo se bojí, někdo je naštvaný. Protože ty pocity 
neumějí zpracovat, sáhnou po droze, pod jejímž vlivem ten tlak na chvíli nevnímají. Jsou i 
děti, které jsou pouze zvědavé, chtějí vyzkoušet něco nového a pokusy se jim vymknou 
z rukou, protože zažívají příjemné okamžiky, které chtějí opakovat. Všichni naši klienti, kteří 
začínali experimentovat s nějakou drogou, byli přesvědčeni, že drogy udrží pod kontrolou a 
nebudou závislí. 

Které drogy mladí lidé nejčastěji zneužívají a v kolika letech začínají brát drogy? 
Cigarety, alkohol, marihuanu, pervitin. Ti, kteří k nám přicházejí, nejčastěji ve 12 – 13 letech. 

Dá se závislost vyléčit? 
Na to jsou dva názory. Podle jedněch jsou narkomané navždy nemocní lidé a chtějí-li žít 
normálně, musí abstinovat. Jiný názor tvrdí, že se vyléčit lze. Ale já si myslím, že u většiny 
platí první varianta. 

Jak dlouho zde pracujete a je to namáhavá práce? 
Jsem zde čtyři roky a psychicky je to práce vyčerpávající. Ale když nás navštíví bývalý klient, 
který žije normálním životem, chodí do zaměstnání, má rodinu a nebere, tak mě to nabije na 
dlouho dopředu. 
       

Karolína Šelemberková a Adéla Salačová 
 



Nové tváře naší školy 

 

Paní učitelky jsme se ptali, kde přesně pracuje, protože svou třídu nemá. Je 

asistentkou v 5. třídě, kde ji paní učitelka Kašparová pověřuje úkoly. Když má 

někdo problém, věnuje se především jemu. 

A první dojem z naší školy? 
Zvenku neosobní krabice, uvnitř hezčí, ale v Liberci pracovala v krásné historické 
budově, proto má vysoké nároky. 
 
Ale nejdůležitější na každé škole jsou děti. Jak se uvedly? 
První dojem byl úžasný, protože paní učitelka se poprvé pokoušela vstoupit do naší 
školy, snažila se trefit do správných dveří a otevřít je, když přiskočil nějaký mladý 
gentleman (bohužel si ho už nepamatuje) a dveře jí podržel. Tím byla ohromená, 
protože to se jí ještě ve školní budově – alespoň v Liberci – nestalo. Tím však 
společenské úspěchy skončily, protože brzy zjistila, že v naší škole se nezdraví, což se 
jí na předchozím pracovišti rovněž nestávalo. 
 
Přejeme hodně těch lepších zážitků. A výdrž. 

       Radek Urban a Michal Myška 
 

Dominik Kuna (15) 

Přišel do 8. A a přistěhoval se sem z Polska z města Valbřich (nedaleko Varšavy). 

Má čtyři bratry a tři sestry. Tady žije ale jenom se svým tátou, který tu pracuje 

už šest let. Naše škola je podle jeho slov úplně jiná. V Polsku nemají ve školách 

počítače, dataprojektory, boxovací pytle atd. Nejen ve škole je prý všechno jiné, 

jiné je všechno. V Čechách se mu líbí víc a to i přesto, že v Polsku chodil do školy 

jen opravdu málokdy. Nejvíce se mu však líbí Praha, „s Varšavou se nedá ani 

srovnávat“, říká.           

      zapsaly Barbora Klímová a Veronika Peksová 

Dagmar Pažoutová (40) 

Vdaná, 2 děti, přichází z Liberce, kde strávila celý život a učila na Základní 
praktické škole, kde se nejraději věnovala keramice, což je její nejen láska, ale 
přímo vášeň. Manžel je Boleslavák a má zde práci, proto se rozhodli se sem 
přestěhovat. 



ExTrA eXtRa ExTrA 

Školní klima 
Společnost Kalibro nabízí testy, ze kterých vyplývá, jak se ve škole cítíte, co byste 
chtěli změnit, co naopak chválíte. Naše škola si takový průzkum objednala a 
odpovídali v něm žáci, učitelé a rodiče. Všichni anonymně a dobrovolně. Otázek 
bylo hodně a týkaly se školního prostředí, vztahů mezi žáky a vztahů učitelů 
k žákům a naopak, samozřejmě kvality výuky nebo hodnocení. Pro nedostatek 
místa vám nemůžeme předložit podrobné výsledky, tak jen největší úspěchy a 
propadáky.  Rodiče si nejvíce na naší škole cení, že nabízí dostatek místa pro 
pohyb a odpočinek, ale nedomnívají se, že škola je napřed před ostatními 
školami. Žáci nejvíce chválí to, že když něčemu nerozumí, mohou se přihlásit a 
zeptat, že škola je vybavena moderní technikou a že učitelé umí učit. Nejhůře je 
hodnocena jídelna, učebnice a také si nemyslíte, že bychom byli nějak napřed.  
 
A školní klima podle redakční rady? Nejpříjemnějším prostorem je Klubkavárna, 
kde se cítíme dobře, protože zde můžeme zaplnit prázdné žaludky, nakoupit 
dobroty a nevypadá to tady jako ve škole a to proto, že jsme si to navrhovali 
sami. 
A nejnepříjemnější prostory? Jídelna: hukot, rámus, fronty, ostré pohledy 
kuchařek, které by nás už rády viděly venku, hltání spolustolovníků, mlaskání, 
které ovšem právě pro ten hukot není slyšet. 
 

Tablety 
V rámci projektu Flexibook 1:1 se žáci 
19 škol v ČR od 1. listopadu vzdělávají 
moderní formou. Místo normálních 
papírových učebnic budou mít 
tablety. Co je tablet? Něco jako 
kříženec mezi notebookem, 
počítačem a mobilním telefonem - 
placka, která se ovládá dotykově. 
Společnost Apple přišla s tabletem 
iPad, který zřejmě znamená průlom v nových technologiích, protože ho každý 
chce. A my tablety máme! Jsme jednou ze škol, které se zapojily do projektu, 
kde se zkouší ve výuce, a to v předmětech přírodopis, zeměpis a výchova 
k občanství. I když jsou prozatím zapůjčeny nakladatelstvím Fraus, pokud se 
osvědčí, škola je zakoupí. Projektu se samozřejmě nemůže zúčastnit celá škola, 
proto volba padla na 6. A (6. B trochu závidí – trochu hodně).  



ExTrA eXtRa ExTrA 

Anketa: Na co si vzpomeneš, když se ráno probudíš? 

Anketní otázku jsme položili všem třídám druhého stupně. Bohužel, až na 

výjimky, jste nebyli moc kreativní a podle vašich odpovědí tu máme samé šprty… 

Krátké shrnutí ankety: 

 Škola, domácí úkoly, testy – 41 hlasů 

 Spánek – 16 hlasů 

 Holky, kluci, sex – 16 hlasů 

 Co mě čeká? – 6 hlasů 

 Kdy už bude víkend? – 4 hlasy 

 

 

Muž, který přijel vzpomínat… 
Ve středu 19. 9. nás o hodině ruštiny navštívil pan Karlos Mambeyan z Jerevanu 
(Arménie). V sedmdesátých letech tady, v Mladé Boleslavi, byl jako sovětský 
okupant. Po dlouhých letech si sem přijel zavzpomínat na své mládí. Všechna 
místa, která zde navštívil, vyfotografoval a poslal přátelům na Internet. Ti mu 
posílali požadavky s adresami, a on jim požadované fotky posílal a všichni 
společně vzpomínali. Pan Karlos na naši školu nechodil, ale jeho přátelé ano. 
Navštívit naši školu byl jeden z dalších úkol od jeho přátel, díky němu jsme viděli 
fotky naší školy za dob „ruských dětí“, ale nebojte se, o nic jste nepřišli. Naše 
škola je pořád stejná a vůbec se nezměnila (aspoň zvenku). 

 
Veronika Peksová, 9. B 

 

 

Patronáty 
Od poloviny září na naší škole fungují patronáty. Dívky ze 6. a 7. ročníku  pomáhají 
dětem z první třídy, a to těm, které se přihlásily, většinou to jsou žáci z 1. A.  
Navštěvují je o přestávce, pomáhají jim s přípravou na hodinu, hrají si a povídají. 
 Šárka má patronát nad Cyntií, která pochází z Maďarska, a doučují se písmena. 
 „Moje Klárka je docela samostatná“, říká Káťa, „ale je ráda, když mě vidí.“ Prvňáci se 
díky patronátům méně bojí a těší se na další den na starší kamarády. I vy můžete být 
patrony! 

                                                                                                                                      

Johana Rejmonová, 7. A 



Sportovní stránka 

 

Fotbal kluci – Coca Cola Cup 
Nebaví vás fotbal naší reprezentace? Tak choďte fandit našim klukům. Ne, že 

byste snad byli fanoušky vítězného týmu, ale na fotbal s výsledkem 0 : 12 se 

přece dá koukat. 

Poraz si svého učitele - 9. ročníky 
Vypadá to, že učitelé o prázdninách trénovali brennball. Deváťáky totiž porazili 

na plné čáře a ani se u toho moc nezapotili. 

Poraz si svého učitele -  8. třída   
Pamatujete, jak minulý rok byla utkání proti učitelům spíš oddechovými hrami? 

Tak s tím je asi konec. Učitelé totiž porazili i osmáky v pokládané. Možná to bylo 

proto, že měli přesilu a mohli dokonce střídat. 

Florbal holky 

V pátek 2. 10. se holky z naší školy zúčastnily florbalu. Očekávali jsme opravdu 

dobré výsledky, ale holky skončily druhé ve skupině a tím pádem nepostoupily. 

Hejbni kostrou! 

Od začátku školního roku se zase 

pod taktovkou kabinetu tělocviku 

pořádá akce Hejbni kostrou! Každý 

čtvrtek od 7 : 15 se hrají v tělocvičně 

různé hry, ale vždy se nás sejde 

opravdu málo. Hejbněte kostrou a 

vstávejte!!! 

 

Pozn.:  Také se žáci naší školy zúčastnili Orion florbal 

cupu a přespolního běhu, to však nestojí ani za 

zmínku.  

Barbora Klímová, 9. B  

 
Autor obrázku: 

František Klíma, 

otec  



Pro naše nejmenší 

Kdo je zná? 

nám snáší,  ve výškách se vznáší, 

je prý šelma dravá,  nám vlnu dává, 

má plno řečí, zase pořád mečí,   nosí černý 

frak,  je nepyšnější pták,   v lese skáče 

hbitě,  souká krásné sítě,  nikdy nelenoší, 

má pořád kůži hroší. 

 

Soutěž – Nepřekni se! 

Zazelenalo - li se naše pole či nazazelenalo - li 

se naše pole? 

Pokud zvládneš tento jazykolam, přijď se pochlubit 

výsledkem v úterý 27. 11. o velké přestávce do 

kabinetu čj (3. patro, č. 308). Kdo se nepřeřekne, 

má čokoládičku! 



Za odrážkou 

 Zdeňka Krajníková se zúčastnila zasedání Národního parlamentu dětí a 

mládeže. Parlament zasedal 4 dny! a zabýval se otázkami demokracie 

obecně, ale na pořadu dne byly i besedy – např. s prezidentskými 

kandidáty – nebo návštěva skutečného parlamentu – Poslanecké 

sněmovny, kde dětský parlament přednesl své usnesení. Což vypadá 

jednoduše, ale o usnesení se hlasovalo celkem 8 hodin, protože mnohé 

původně navrhované pozměňovací návrhy mladými delegáty nebyly přijaty 

– např. volební právo od 16 let, volby online apod. Za nejlepší Zdeňka 

považuje workshopy, kde se pracovalo ve skupinách a panovala tam 

nezapomenutelná, i když pracovně vzdělávací atmosféra. „V mnohém se 

mně otevřely oči“, říká Zdeňka. 

 Vánoce se blíží a náš jarmark taky. V pátek 30. 11. dopoledne čekáme děti 

z mateřských škol a od 15 hod. to vypukne! Tančit se bude ve víru valčíku, 

ale i country, rokenrolu nebo Zumby. Vánoční skladby na klávesy zahraje 

Štěpán Rozsypal a Tereza Pekárková. A zpívat se bude taky. Těšit se 

můžete i na bohatou nabídku adventních výrobků. V sobotu 1. 12. je škola 

otevřena pro veřejnost, probíhají dílničky i doprodej vánočních výrobků. 

 Na úterý 8. ledna 2013 je pro 9. ročníky připravena zajímavá beseda. 

Přijede pan Augustin Bubník, jehož hokejové mužstvo v roce 1949 vyhrálo 

mistrovství světa, ale následující rok přišel zákeřný úder: Deset členů 

hokejového týmu bylo zatčeno a odsouzeno za údajnou protistátní činnost 

k těžkým pracím v jáchymovských uranových dolech. O tom všem bude 

řeč, ale nejen o tom, protože pan Bubník později působil jako hokejový 

trenér v zahraničí, a dokonce i v Mladé Boleslavi. Zveme všechny hokejové 

fanoušky.  

 Z nabídky našich zahraničních zájezdů si dokonce můžete vybírat: 

pobytový zájezd do Chorvatska – Podaca na Makarské riviéře, v termínu od 

31. 7. do 8. 6. 2013, cena 5 390,- a ještě je několik volných míst. Poznávací 

zájezd: Berlín s jeho proslulou berlínskou zdí, Postupim a zámek Sanssouci, 

koncentrační tábor Sachsenhausen. Cena kolem 2 000,-, termín také na 

konci května. 

 



Zdravá škola – vlídné školní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autor kresby: 

Lucie Luňáková, 9. B 

Hlášky 9. B a učitelů 

 Máš striptérku, Karolíno! Chtělo by to obalit! (paní učitelka 

Marková, když zjistila neutěšený stav Kájiny učebnice)  

 Vaneso, zopakuj moji poslední větu... Mám alzheimera, paní 

učitelko! (Vanesa nedávala pozor a vymlouvá se na poruchu 

paměti.) 

 Dámy, nezapomeňte, že mám brýle, co viděj až za roh! Lucka: 

A máte je na blízko nebo na dálku? Pí uč.: Na oboje… Dokončil 

to Mohamed: ááá - 3D brejle!  

Nejdůležitější je úsměv, 

říká učitelka… 



Fotografická soutěž 
Vyhlašujeme fotografickou soutěž s názvem Naše město vašima očima. Formát 
fotografie libovolný, fotografii označte jménem a třídou. Fotografie zasílejte na 
naši mailovou adresu – casopis-zaskolak@email.cz. Nejlepší tři fotografie budou 
odměněny.  
 

Neberte si příklad z autora následujícího snímku, který sice zachytil celou 

výpravu, ale Franze Kafku ustřihl. (Nechceme to prozrazovat, ale takhle fotí paní 

učitelka Vaňková.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deváťáci před Španělskou synagogou 

 
 

 
 
 

 

Vážení čtenáři, protože do Vánoc už 

náš občasník nevyjde, přejeme vám 

klidné Vánoce a jsme si jisti, že na 

konci vánočních prázdnin se už zase 

budete těšit do školy, protože, jak 

ukázal náš časopis, dost zajímavého 

se tady děje. 
 


