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Se (staro) novým časopisem .... 
                                                    začínáme nový školní rok  
 

 

 S potěšením oznamujeme, že po delší pauze jsme zpátky s naším tradičním  

 

školním časopisem. V budoucnu budeme rádi za jakékoliv tipy, jakým směrem  

 

náš časopis vést.  S případnými nápady a myšlenkami, kterak společně  

 

obohatit obsah, nás proto neváhejte kontaktovat.  

 

 

 Milé čtenářky, milí čtenáři, přejeme hezké počtení a nabízíme přehled rubrik, 

které vás čekají v aktuálním čísle.   

 

 
... Rozhovor 
 
                    ... Zažili jsme  
 

                      ... Usměj se & vylušti si 
  

                                             

                                 ... Úspěchy našich žáků  
 

 

                                                                     ... Na závěr ... recenze & knižní tipy 
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Rozhovor s paní ředitelkou 
   

                                  

 

V závěru předešlého školního roku jsme si v hodině českého jazyka v 6. B  

praktickou cestou vyzkoušeli práci žurnalistů. Žáci si ve dvojicích připravili otázky 

a poté je společně pokládali paní ředitelce. Interview probíhalo tak, že jeden 

z dvojice musel, kromě samotné otázky, představit i toho, s kým ji vymýšlel. 

Všichni k tomu přistupovali velmi profesionálně a hodina se nadmíru vyvedla.   

 

 

  JAK DLOUHO TADY PRACUJETE?                  

 

Tady v té škole, protože jsem nikdy nikde 

jinde nepracovala, jsem třicet jedna let.  

                                                                                

A PROČ JSTE SE STALA ŘEDITELKOU?  

 

To je takový příběh. Nejenom, že jsem 

nikde jinde nepracovala, než tady v té 

škole, ale ještě moje paní ředitelka, která 

nastoupila do ředitelny v roce 1991,  byla mojí třídní učitelkou; protože jsem 

ještě taky chodila sem na základku. Já jsem tuhle školu opustila pouze na devět 

let. Na čtyři roky střední školy a na pět let vysoké. A tahle moje paní učitelka 

třídní a moje paní ředitelka; sedmnáct let byla moje nadřízená – šla do důchodu. 

A já jsem byla tak hodně zapálená do toho, aby ta škola nějak pokračovala, v tom 

duchu, který ta paní Mrázková tady založila, že jsem šla do konkurzu, a stala jsem 

se ředitelkou.  

 
                                                                     Otázky pokládaly Mirka Fuksová a Sára Drápalová 

  

  

   

 JAKOU MÁTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKU? 

 

 Tak to vám řeknu hned, protože to je moje knížka asi od mých sedmnácti, 

osmnácti let, a je to knížka od Betty Mcdonaldové Vejce a já.  
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KDYBYSTE SE NESTALA ŘEDITELKOU, ČÍM BYSTE CHTĚLA BÝT?  

 

To vím úplně přesně. Knihovnicí v knihovně.   

 

 

JAKÉ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?  

 

Svíčková.   
 

                                                                       Otázky pokládaly Antonie Kalejová a Natálie Krejsková 

 

                       

 

                                            

 

 JAKÉ TO JE BÝT ŘEDITELKOU?  

                

Jsou dny, které jsou moc pěkné, kdy se něco povede, například soutěže, nebo 

krásná hodina. Některé dny jsou naopak příšerné, protože něco žáci provedou, 

je nějaký průšvih... Pak jsou dny, kdy si říkám, jestli to ještě chci dělat, tu práci, 

jestli už nejsem moc unavená. Vždycky ale seberu zase sílu a říkám si, že ještě 

chci, že chci tu školu někam posunovat, rozvíjet a je mi tady dobře. Dobře se 

všemi učiteli, asistenty, zaměstnanci, se žáky.  

 
                                                            Otázku položily Zuzana Pilařová s Aničkou Šumpíkovou 

 

                                    

 

 

KDY BUDE OPRAVENÁ HALA?           

 

Opravená bude, doufáme, v září. Už je tam vylitý beton, který teď schne, pan 

školník tam větrá. Na to se bude poté dělat umělý povrch a snad už to bude 

v pořádku.  
                                                                              Otázku položili Jan a Matěj Křivští  
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CO SI MYSLÍTE, ŽE SE VÁM ZA DOBU VAŠÍ FUNKCE ŘEDITELKY         

POVEDLO? CO BY CHTĚLO PŘÍPADNĚ ZMĚNIT?  

 

Povedla se mi opravit celá tahle „stará“ budova. Ta rekonstrukce se dokončí 

letos, protože se budou opravovat třídy nahoře v prvním patře. Povedla se mi 

rekonstrukce jídelny a školní kuchyně. Přistavět tady ten krásný pavilon. Každý 

rok se mi povede sehnat učitele, kteří obsadí všechny hodiny, aby děti nebyly 

samy ve třídě.  Což není úplně jednoduché. A co by bylo potřeba změnit...? 

Bylo by potřeba, aby si děti vzaly za své, že ta škola je nás všech a že si ji musíme 

hýčkat, vylepšovat, zkrášlovat. Chtěla bych, aby žáci neničili věci, aby k sobě děti 

byly slušnější, aby byly naši parťáci. Abychom nemuseli nikoho krotit, ale byli 

jedna parta. A také, aby se alespoň jeden školní rok, nebo několik školních let 

neměnil pedagogický sbor. Je to ale těžké. Je nás tu hodně, někdo se stěhuje, 

někdo jde na mateřskou... a já bych byla moc ráda, kdyby to vydrželo stejné více 

let.  

 
                                                                                 Otázku položili Patrik Linhart a Dan Jíra,  

                                                                       podobnou otázku pokládala také Emma Zlatohlávková 
  

 

 

                                                                                                     

NECHTĚLA BYSTE DÁT DO ŠKOLY AUTOMAT NA PITÍ A JÍDLO?  

 

Nechtěla.  Automat už tady kdysi byl. Byly tam sladké nápoje a já celý život piju 

čistou vodu z kohoutku. Občas nějakou vymačkanou šťávu z citronu, nebo 

pomeranče. Sladké nápoje nesnáším, nevidím v nich nic zdravého. Druhý důvod 

je, že s původním automatem byly velké problémy – děti tam cpaly žetony 

z košíku, mince z mincovny z Kutné Hory apod. Tudíž jsem pořád musela volat 

asistenční službu a pán už byl opravdu nevrlý, co to tady máme za žáky. Po dvou 

letech jsem tedy nakonec automat zrušila a museli si ho odvézt.  

 
                                                                             Otázku položily Viktorie Krajči a Adéla Kramaříková
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 CO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO SE VÁM STALO VE ŠKOLE?    

 

Hmm.. teď mne napadají samé průšvihy.  Tohle už je dávno a to jsem se 

opravdu strašně lekla, ale bylo to ne nejzajímavější, ale pro mne spíš 

nejstrašnější. Jeden můj žák z mé třídy běžel z hodiny jiné paní učitelky někam se 

vzkazem a spadl přes zábradlí na schodišti u tělocvičny; děti pro mě běžely, 

protože jsem učila ve třídě vedle, a byla jsem tam s ním až do příjezdu záchranky. 

Nevěděli jsme, jaké má zranění a co se všechno bude dít. Ještě teď mám husí 

kůži. Byla to dlouhá, jedenácti minutová záležitost, která vypadala, že trvá půlku 

mého života, než ta záchranka přijela. Naštěstí se žákovi vůbec nic nestalo.  

Ještě k tomu nejzajímavějšímu. Tak třeba evakuace. Tu máme dělat vždy jednou 

za rok, abych věděla, za kolik minut jsme schopni odejít ze školy, kdyby se 

opravdu něco dělo. Jednou hasiči naplánovali evakuaci tak, že my s paní 

zástupkyni Červovou, kterou vy už neznáte, už je v důchodu, jsme dostaly úkol, 

že musíme zůstat v ředitelně, že jsme tam jako „uvězněné“, že tam jako někde 

spadl strop a nás zachrání, až se uhasí celá škola. A teď já jsem nemohla 

organizovat, nemohla jsem plnit tu svoji úlohu a to bylo strašné. Koukala jsem 

oknem ven, nesměly jsme otevřít dveře, chodby byly zakouřené, bylo to jako 

uměle udělané, a to byl asi nejzajímavější moment tady ve škole, kdy já jsem 

nemohla dělat to, na co jsem „vycvičená“.  

 

                             

 

 

CO MOMENTÁLNĚ ČTETE?                                

 

Momentálně čtu úžasnou knížku, kterou jsem si koupila o víkendu v Praze. 

Koupila jsem si ji ve Werichově vile. Kdybyste někdy jeli do Prahy, tak právě tam 

je Werichova vila na Kampě, kde žil herec Jan Werich. A já čtu knížku od Terezy 

Brdečkové, protože její tatínek Jiří Brdečka byl jeho veliký kamarád. Je to o 

manželce pana Wericha, Zdeničce, o jeho dceři a o jeho vnučce. Možná proto, že 

jsem studovala dějepis, tak mám ráda životopisné knihy o slavných lidech.  

 
                                                                   Otázku položili Dominik Gábor, Aleš Kubeš a Tomáš Koky

  

 
                                                  Děkujeme za rozhovor.    
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Zažili jsme ... 
 

Minulý školní rok konečně proběhl tak, jak měl – bez plošných covidových uzávěr.  

Díky tomu jsme i my mohli zažít zajímavé akce, projektové dny a skvělé výlety. 

Není prostor zmínit všechno a všechny, proto namátkově vybíráme  

ochutnávku z posledních měsíců školního roku.  

 

 

Tradiční a hojně navštěvovaný 

Velikonoční jarmark měl tento rok 

velmi kladné ohlasy ze všech stran. 

Krásnou atmosféru před samotným 

jarmarkem navodil koncert školního 

pěveckého sboru Zvonky. Moc 

děkujeme všem, kteří se podíleli na 

přípravách, prodeji i následném 

úklidu.   

                                                                

 

 

Den Země je událostí propagující přírodu a její ochranu. V 

naší škole jsme tuto celosvětovou akci pojali formou 

projektového dnu spojeného se záslužnou akcí Ukliďme 

Česko. Každá třída vyrazila na určený úsek vybavená pytli 

na odpadky a jeden rozhodně nestačil. Hlavně malí žáci 

nešetřili překvapenými, a ne moc pochvalnými komentáři 

na chování některých spoluobčanů vůči veřejnému 

prostoru.  

 

 

       

V úplném závěru školního roku jsme 

zažili zajímavou akci Den s armádou. 

Představitelé armády dětem 

vysvětlovali, jak fungují obranné složky, 

k vidění bylo armádní vozidlo a starší 

žáci si vyzkoušeli také resuscitaci.  

Děkujeme paní učitelce Mgr. Anně  

Malinské za přípravu a organizaci celého dne.  
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 Zažili jsme ... 
    aneb  výlety očima žáků   
 

 

Praha a Muzeum fantastických iluzí  

 

Dne 13. 6. byla naše třída 7. A v Praze. Navštívili jsme největší hračkářství v České  

republice –  Hamleys, kde jsme byli na laser games. Poté jsme měli rozchod a 

možnost si na Václavském náměstí nakoupit v různých obchodech. Když jsme se 

sešli, vyrazili jsme do Muzea fantastických iluzí.  

 

Je to malé muzeum, kde turisté pózují a fotí se 

s desítkami interaktivních optických iluzí. Nejvíce se 

nám líbilo zrcadlo, na kterém byly fotky lidí s vtipnými 

výrazy, a vy jste je u toho zrcadla zkoušeli. Několik lidí 

ale netušilo, že z druhé strany zrcadla vás mohou 

pozorovat lidé, které nevidíte. Klidně bychom tam 

všichni jeli znova.  

     Andrea Blehová (8. A)  

  

 

 

 

Anglie 

 

Náš výlet do Anglie byl skvělý.  

Navštívili jsme hodně 

památek. V Londýně například 

Big Ben, London Eye, Tower 

Bridge, Trafalgar Square a 

Buckinghamský palác. U rodin, 

u kterých jsme byli ubytováni, 

to bylo v pohodě; i když 

některé rodiny byly horší a jiné lepší. Kromě památek jsme ještě viděli Muzeum 

Madame Tussauds a studia Harryho Pottera. Poslední den jsme byli v Oxfordu. 

Všechny dny jsme si společně opravdu užili.  

             Šarlota Tlapáková (9. C)  
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Usměj se & vylušti si sudoku ...  
 

 

      Víte, co řekne kanibal na pohřbu? „Byl to skvělý člověk a měl dobrý srdce.“  

 

          Rostislav Suchý 8. A 

 

       

O Vánocích Pepíček volá na maminku: „Mamííí, hoří stromeček!“ Maminka 

odpoví: „Neříká se hoří, ale svítí.“ Pepíček za chvíli volá: „Mamííí, už svítí i 

záclony“.      

          Lukáš Janoušek 7. A  

  

  

  „Pane doktore, všichni si myslí, že jsem pes!“ „Kdy to začalo?“ „Když jsem 

byl štěně.“   

          Johana Kašparová 7. A  

 

Sedí indián u vodopádu a kouká na svou ženu, jak pere prádlo. V tom ji na hlavu 

spadne kámen. Indián zkroušeně řekne: „To je už třetí pračka, kterou mi zničil 

vodní kámen.“   

          Štěpán Lorko 8. A   

 

Sudoku 

 

                                   

 

               Jakub Dvořák 7. A  

 
Správné řešení najdeš na straně 12   
 

   

    2  

 

    1  

  

        

     2   

  

      1 

 

    1  

   

   

    3 

   

      2 
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Úspěchy našich žáků ... 
 

Naše škola má řadu skvělých žáků. Jsme na ně hrdí a rádi vám alespoň některé 

jejich úspěchy představujeme.   

                                                                

Tahle partička už je sice touhle dobou na 

svých středních školách, ale jejich celostátní 

úspěch: 1. místo v Dopravní soutěži mladých 

cyklistů nemůžeme nezmínit. Tak tedy: 

Markéto Nováková, Tomáši Tichý, Veroniko 

Andrýsová a Kubo Dušku, i zpětně děkujeme 

za skvělou reprezentaci školy!                                                 

 

 

 

 

Fyzika je zajímavým, ale také ne zrovna jednoduchým předmětem. O to víc si 

vážíme úspěchu našich žákyň, nyní už z devátých tříd, Matyldy Chvojkové a Adély 

Medunové. V okresním kole Fyzikální olympiády se Adéla Medunová umístila na 

čtvrtém místě a Matylda Chvojková dokonce celé kolo vyhrála! Děkujeme p.uč. 

Mgr. Žejdlíkové za skvělou přípravu a žákyním za reprezentaci naší školy.   

 

 

 

                                            

Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů byl založen s cílem rozvíjet  

sportovní nadání žáků. Okresní kolo, 

které se konalo v Hlinsku, bylo pro  

naši školu veleúspěšné. V kategorii  

družstev jsme skončili na druhém 

místě. Porazit nás dokázala jen základka 

z Proseče.  V individuálních závodech  

na stupně vítězů dosáhli také Matyáš  

Jíra, Dorota Mošková, Šárka Tlustošová,  

Stela Bártová, Dominik Dvořáček,  

Matěj Pecháček a Šimon Drápal.  

Všem našim sportovcům děkujeme za tyto skvělé výsledky.     
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Na závěr ... recenze & knižní tipy  
 

Do nového školního roku přejeme všem mnoho úspěchů, pohodu a hlavně chuť 

se vzdělávat.  Přečtěte si ještě recenzi, za kterou autorce velmi děkujeme, a 

další tipy na dobrou četbu.  

 

 

Kniha Listopád mě zaujala nejenom krásnou 

obálkou a poutavým dějem, ale také tím, že 

autorkou je moje oblíbená česká spisovatelka 

Alena Mornštajnová, která napsala například 

knihy Hotýlek, Tiché roky a Hanu. Listopád vypráví 

o tom, jak by mohl vypadat náš život, kdyby 17. 

listopadu roku 1989 neproběhla Sametová 

revoluce. Sovětská propaganda, převýchova dětí z 

protirežimních rodin, zabíjení nevinných. Listopád 

nám připomíná, jak blízko jsme byli tomu, aby náš 

svět vypadal úplně jinak.          

         Matylda Chvojková (9. B) 

 

            Tohle dílo mnozí z vás jistě znáte.  

            Patří k nejoceňovanějším tuzemským 

            knížkám pro mládež. Strhující příběh 

            dvanáctiletého Petra, kterému zmizel          

            bráška, a jeho následné pátrání po něm...  

  Tajemná mapa a skvělé ilustrace slibují 

  napínavý příběh do samého konce.  

       

   

                                  

 

Prašina je rozhodně jedna z nejúspěšnějších knih pro 

mládež poslední doby. Byla tak oblíbená, že na ní navazují 

další díly, a překládá se do zahraničí. Tajuplné místo 

uprostřed Prahy – Prašina, kde je mobil bez signálu, 

tramvaje nejezdí a radio nehraje, zaujme partu kluků. Jenže 

dávné tajemství, které může změnit svět, chtějí rozluštit  i      

dospěláci schopní všeho... Skvělý příběh na podzimní dny.  
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 Za redakční radu časopisu ChrAsT děkujeme všem přispěvatelům  
 
      a  
 
               přejeme úspěšný nový školní rok!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

      

 Řešení sudoku ze strany 9 .....    

 

2 1 3 4 

3 4 2 1 

1 2 4 3 

4 3 1 2 

 

 

 

V případě zájmu a chuti podílet se na našem časopise se, prosím, ozvěte na tuto  

mailovou adresu: netolicka.sarka@skola-chrast.net. Těším se na spolupráci.   

mailto:netolicka.sarka@skola-chrast.net

