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Milí čtenáři, 
 
nové číslo školního časopisu si můžete přečíst také na stránkách www.zakladni-skola.cz. 
 
                                                                                                            Mgr. Jana Hrbková 
                                                                                                            Václav Mock, 6.A   
                                                                                                            Klára Štemberková, 6.A 
                                                                                                            Julie Koť átková, 6.A 
                                                                                                            Lukáš Procházka, 6.A                           
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30. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády.  
 
                                               2. místo – Martin Klöpsch, 8. A (postup do krajského kola) 
                                               3. místo – Dominika Kršiaková, 5. A 

 

24. ledna se na 2. stupni konalo školní kolo recitační soutěže „Den poezie“.  
                Zúčastnilo se ho celkem 23 soutěžících ve dvou věkových kategoriích. Soutěžící 
                si připravili velice pěkné a zajímavé texty a všem se jejich vystoupení moc  
                povedlo. Porota po nelehkém rozhodování vybrala nejlepší recitátory, kteří budou 
                reprezentovat naši školu v oblastním kole soutěže Den poezie. 

 
Kategorie 6. – 7. tříd 

1. místo – Albert Koštůr, 7. A (postup do oblastního kola) 
             2.   místo - Sabina Lecjaksová, 6. A (postup do oblastního kola) 

3. místo – Bitala Milan, 7. A a Marek Vyhnanovský, 6. A 
 

Kategorie 8. a 9. tříd 
                             1. místo – Adéla Kučerová a Nikola Pinkasová, 9. B 
                              2. místo - Vinduška Josef, 9. B (postup do oblastního kola) 

3. místo – Fejfarová Lada, 8. A (postup do oblastního kola) 
 
 

26. února se v Klášterci nad Ohří konalo okresní kolo Olympiády v anglickém  
jazyce. 

 
   7. místo – Lenka Sebránková, 7. A (kategorie 6. -7. tříd) 

9. místo – Martin Klöpsch, 9. A (kategorie 8. -9. tříd) 
 
4. března se v naší škole hráli žáci 4. a 5. ročníků turnaj ve vybíjené. Zúčastnilo se ho  
                celkem 5 družstev. 
 
                                      Celkové výsledky: 1. místo – 4.A  

2. místo – 4.B 
3. místo – 5.A 
4. místo – 5.B 
5. místo – 5.C 

 
13. března se v SKKS Chomutov konalo okresní kolo soutěže v recitaci Den poezie. 
                  Recitátoři z 1. stupně, kteří reprezentovali naši školu, dosáhli ve velké konkurenci  
                  skvělých výsledků. 
 

2. místo - Magdalena Netolická, 5. A (postup do krajského kola) 
Dominik Preibisch z 5. B získal čestné uznání. 
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17. března se na Gymnáziu v Kadani konalo okresní kolo Olympiády v zeměpisu. 
 

9. místo – Pavel Dvořák, 7. A 
 
16. a 18. března se na ZŠ v Březně u Chomutova hrálo  
okresní kolo NESTLÉ BASKET CUP.  
Zúčastnilo se ho celkem 7 týmů v soutěži dívek a 9 týmů 
chlapců. 
 

1. místo – družstvo dívek ZŠ Školní  
Dívky:  
Jana Školníková, Katka Hořínková – 6.B, Míša Krejzová, Sabina 
Lecjaksová, Sabina Matoušková – 6.A, Katka Jetenská a Bětka 
Lišková – 7.B 
 
 
                        5. místo – družstvo chlapců ZŠ Školní 
Chlapci:  
Albert Koštůr, Tomáš Kryl, Jakub Urban, Michal Moule – 7.A, 
Jakub Ibl – 6.B, Radek Votík, Marek Vyhnanovský , Matyáš 
Vitvar, Jan Podmanický– 6.A, Hynek Škarda – 6.D  
 
 
 
30. března se na ZŠ Písečná konalo okresní kolo v basketbalu starších žáků.  
 

                                 3. místo ve skupině – družstvo ZŠ Školní 
 

Naše družstvo: Dalibor Černý – 9.B, Petr Švec, Jakub Mešek, Pavel Holý – 8.B, Martin 
                         Klöpsch, Patrik Krejčí, Lukáš Krejčí, Marek Mejtzký, Míra Šlapák, Jirka  
                         Deák, Přemek Červenka – 9.A 
 
31. března se na ZŠ Zahradní konalo okresní kolo v basketbalu starších žákyň. 
 

         3. místo v celkovém pořadí – ZŠ Školní 
 

Naše družstvo: Nikola Vlášková – 6.B, Fejferová Lada i Lucka, Jana Pilečková, Eliška 
                        Kosinová, Terka Kaňková, Katka Kitlerová – 8.A 
 
31. března se v Domě dětí a mládeže konalo okresní kolo Fyzikální olympiády. 

                  
4. místo – Petr Cihelka, 8.A (kategorie 8. tříd) 
5. místo – Eva Neubergerová, 8.A (kategorie 8. tříd) 
7. místo – Katka Tripalová, 9.A (kategorie 9. tříd) 
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Flétničky, zpěv a tanec v kavárně 

1. února se v kavárně Atrium v SKKS 
uskutečnilo další příjemné setkání rodičů a 
žáků naší školy. Posezení tentokrát proběhlo 
ve velmi přátelském duchu. Žáci 2.A si 
nacvičili nové písně, které zahráli na flétnu, 
vystupoval také kytarový kroužek začátečníků. 
Třeť áci a čtvrť áci zazpívali a kroužek country 

tanců zatančil svou sestavu v nových sukních. 
Členové kroužku předvedli klasické country i 
moderní line dance. Vše pod vedením paní 
učitelky Hany Macháčkové. Celou akci 
moderovala paní učitelka Iva Konrádová. 
 A vážně se to všem moc líbilo. 
              Mgr. Hana Macháčková, třídní učitelka 2. A 

 
Vítejte v dětském světě reality a fantazie 

Výstava s názvem „Jsme 
součástí vesmíru“ byla 
slavnostně zahájena 9. února 
v prostorách SKKS 
v Chomutově.  
Rakety, vesmírné koráby, 
planety, nedozírné prostory, 
jiné civilizace, kosmické 
sondy, družice, galaxie. 
Země, její flóra a fauna, 
klima, podnebí. Člověk a 
jeho starosti, tužby a přání. 
To vše s snažily výtvarně 
zpracovat během dvouletého 
období děti z 1. i 2. stupně  

naší školy v rámci školních 
o mimoškolních aktivit. 
Výstava zahrnuje plošné 
práce i prostorové objekty, 
kresby, malby i modely.  
Návštěvníci si mohou 
prohlédnout pestrou škálu 
dětských výtvarných 
projevů, od počátečních 
skic, přes propracované 
dekorativní práce, až po 
složité bizarní prostorové 
objekty. 
 Mgr. Ladislav Chabr, učitel 
výtvarné výchovy 

   
Je vidět, že v naší škole jsou talenti

Otevření výstavy bylo doprovázeno kulturním programem, který se žáky připravila paní učitelka 
Koubová. Na úvod zazpívala 7. A píseň Jaromíra Nohavici Kometa. Na kytaru je doprovázel Tomáš 
Kryl. Sklidili velký potlesk. Syn paní učitelky Koubové zahrál na saxofon, to se moc líbilo. 
Nejroztomilejší byla  K Hertelová ze 3.A, která recitovala básničku Jiřího Žáčka o ufonech. Bylo to 
vtipné a hezké. Pan učitel Chabr vše doplnil básnickým proslovem. 
Po skončení programu se podávalo malé 
občerstvení, směli jsme si vzít chlebíčky, 
cukroví i pití. Hlavně jsme se však mohli 
zblízka pokochat našimi obrazy. I z naší třídy 
tam měl každý alespoň jeden obrázek. Byli 
jsme z toho překvapeni. Paní učitelka nás fotila 
s našimi výtvory. Všechny byly opravdu 
krásné, každé dílo bylo originální. Každý 
návštěvník si našel něco, co mohl obdivovat. 
Vernisáž se povedla, bylo to hezky strávené 
odpoledne.  
 Katka Kittlerová, Lenka Křapáčková, Jana 
Pilečková 8. A  
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Po mistrovském vystoupení Petra Kouby na saxofon jsme přišli na řadu my! Naše třída měla zpívat 
písničku Kometa od Nohavici. Ale když jsme spustili, začal mi Adam říkat, že je mu zle. Byl celý 
zelený. Co jsem ale mohl dělat? Řekl jsem mu, ať  tedy nezpívá, ať  jenom otvírá pusu. Ale Adam 
jako správný žák 7.A nechtěl nám ani paní učitelce Koubové udělat ostudu a píseň dozpíval. Tomu 
říkám kuráž! Nakonec jsme se občerstvili a byli jsme hrdí, že jsme nic nepokazili a vše se podařilo. 

                                                                                                                        Petr Zinek, 7. A 

 
Sběr 

1. sběrová etapa – za papír a víčka jsme získali celkem 4 254 Kč 
2. sběrová etapa – za papír jsme získali celkem 5 820 Kč 
 
Do 1. etapy se zapojili žáci 1. i 2. stupně a zaměstnanci školy. Do 2. etapy knihovna, 1. a 2. stupeň 
naší školy a zdravotnické potřeby. 
Výsledky sběrové soutěže jsou zveřejněny na nástěnce environmentální výchovy v přízemí školní 
budovy v 2. stupně. 
Papír, víčka hliník i elektroodpad noste stále bez ohledu na sběrové týdny. Svoz bude v červnu. 

 Mgr. Martina Nováková 
 

Napínavá utkání čtvrťáků proti páťákům ve vybíjené 
 

5. března se konal v naší škole turnaj 4. a 5. tříd ve vybíjené. Zúčastnilo se ho celkem 5 družstev – 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B a 5.C. V každém družstvu hrálo pět chlapců a čtyři dívky. Jasným favoritem nebyl 
nikdo, a tak všichni nastoupili do bojů s velkým odhodláním zvítězit.  
Naši třídu reprezentovali tito žáci: Kuba Seifert, Honza Kittler, Matěj Zdráhal, Patrik Ištok, Vojta 
Hartan, Marcel kříž, Tomáš Krejčí Lucka Truhlářová, Káť a Mašatová, Terka Fialová, Anička 
Reimannová Věra Legatová a Dominika Kocúmová.  
V prvních dvou zápasech bylo vidět, že naši borci nejsou tak trénovaní. První zápas proti 4.B jsme 
nešť astně prohráli. Byla to ostuda! Ale ani ta nedokázala naše holky a kluky vybičovat k lepším 
výkonům. Druhý zápas pro nás skončil opět neúspěšně. V samém závěru, kdy nás čekala ještě dvě 
utkání, jsme se trochu vzchopili. S 5.C jsme jednoznačně vyhráli a se 4.A jsme zcela zbytečně 
prohráli. 
Celkové umístění tříd bylo následující:  1. místo – 4.A 
                                                                2. místo – 4.B 
                                                                3. místo – 5.A 
My jsme získali bramborovou medaili za 4. místo. Na posledním místě skončila 5. C. 

                                                                                                               Kuba Seifert, 5. B 
 

Všichni chtěli získat poháry 
 
Ti, co zrovna nehráli zápas ve vybíjené, hráli v malé tělocvičně pamatováka. Celkem bylo dvacet 
zápasů a rozhodčím byla paní učitelka Jana Poláková. 
Mezi nejlepší hráče patřili: Pepa Vinopal, Steve Hejtmánek, Matěj Zdráhal, Jan Kafkovský a Kuba 
Draslík. 
Zbytek naší třídy přišel fandit i s paní učitelkou a moc nám to pomohlo. V konečném pořadí jsme 
obsadili 2. místo. Pohár za naše družstvo převzal Matěj Fencl. 
Byla to super akce, už se těšíme na příští rok.     Honza Karlovský, 4. B 
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Zážitky nejen ze sjezdovky 
V týdnu od 7. do 12. března jsem se zúčastnil lyžařského 
kurzu na Klínovci. Je to akce pro sedmé třídy, ale jeli 
s námi i žáci ze starších ročníků. Byli jsme ubytováni 
v hotelu Lesní zámeček, který stojí mezi sjezdovkami.  
Lyžovali jsme vždy celé dopoledne i odpoledne. Byli 
jsme rozděleni do tří skupin. Dvě družstva lyžařů a 
v jednom byli snowboardisti. Jednou jsme využili večerní 
lyžování. Bylo to super. Jedno odpoledne jsme se koupali 
v bazénu v hotelu Nástup. Zpestřením byl i karneval na 
lyžích. Na Klínovci bylo po celou dobu krásné počasí. Byl 
to vydařený týden.         Jakub Urban, 7. A 
 

 
Před každou velkou akcí mívám obvykle trému. Ani u letošního lyžáku se to bez nervozity neobešlo. Myslel 
jsem na to, zda mám sbalené všechny potřebné věci a jestli se mi tam bude líbit. Nervozita mě opustila ve 
chvíli, kdy jsme přijeli na hory a ubytovali se v hotelu. 
 
Celý týden byl plný všelijakých zážitků: 
Příjemný zážitek 
Ráno jsme přišli do jídelny a nevěděli jsme, čím začít. Pečené párečky, vajíčka, marmeláda…Opravdu 
příjemný začátek dne. 
Zahřívací zážitek 
První odpoledne hned po příjezdu na svahu jsme ještě neměli zaplacené skipasy na vlek. Sjet třikrát dolů a 
vyšlapat kopec zpátky nahoru nás pěkně zahřálo. 
Poučný zážitek  
Přednášky o bezpečnosti pobytu na horách a povídání se členem Horské služby bylo zajímavé. 
Veselý zážitek 
Já vím, že strašit se nemá, ale když jsme si oblékli kostým Yettiho a občas někoho vystrašili, přišlo nám to 
veselé. 
Maškarní zážitek 
Kdo měl masku, mohl projíždět slalom nějakým originálním způsobem. Třeba pan učitel Hrbek předváděl 
kanoistu.  
Mohl bych pokračovat s vyprávěním dalších skvělých zážitků, ale bude lepší, když si to příští rok vyzkoušíte 
na vlastní kůži.                Adam Zajačik, 7. A 
                                                                                                 
Beseda se záchranářem 
Každý den v sedm večer jsme měli nějakou 
přednášku. Asi nejlepší byla přednáška pracovníka z 
Horské služby. Dozvěděli jsme se zajímavé věci, 
např. něco o historii záchranné služby, o poskytování 
první pomoci o pravidlech pohybu na sjezdovkách, o 
nebezpečí na horách. 
Vyprávěl nám také, jak zachraňují lidi. 
Potom vyzval dobrovolníky, aby nám na nich ukázal, 
jak se fixují zlomeniny. Záchranáři používají fixátor, 
kterým obalí končetinu a připevní ho pomocí 
suchých zipů. Pak záchranář k fixátoru připojí 
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pumpičku,  kterou z něho vysaje vzduch. Fixátor je potom tvrdý stejně jako sádra.  
Přednáška se mi moc líbila. Ondřej Naxer, 7. A 

 

Deváťáci vyučovali na 1. stupni 
 

31. března se jako každoročně vrátili žáci devátých ročníků zpátky na 1. stupeň, ovšem v roli 
učitelů.  

 
Pro děti jsme si připravili hlavně zábavu.  
Naše skupinka učila ve třídě 3.C český jazyk, matematiku čtení a výtvarnou výchovu. Na češtinu 
jsme si připravili upravené Bingo, které děti hodně bavilo hlavně kvůli sladkým odměnám.  
Při matice jsme hráli hru Matematický král a na hodinu čtení jsme si nachystali pohádku Sůl na zlato 
.„Obavy? Absolutně žádné. Vím, že jsem showman a výřečnej, tak ne.“ 
Nejdřív jsem měla trochu strach, že děti budou zlobit. Nevěděla jsem, jestli dokážeme vyplnit  celých 
45 minut. Ale nakonec jsem ráda, že jsme dostali tuto možnost. Vše proběhlo bezvadně hlavně díky 
Patrikovi, který se ujal role baviče. 
Žáci byli velice aktivní a hodně, možná až příliš, se hlásili. 
Na začátku byly děti potichu, po hodině však začali být hlučné. Vždy ale poslechly, nebo nám 
pomohla paní učitelka Bašovská, naštěstí. Oslovovali nás paní učitelko a pane učiteli, když jsme jim 
říkali, ať  nám tykají. 
Děti se usmívaly pořád, hlavně kvůli mně. 
Žáčci se smáli, když o přestávce honili Patrika. Občas se to přeneslo i do hodiny, ale to jsme museli 
zatrhnout J . Při focení s celou třídou Patrika oštipovali. 
Jo, chtěl bych si to zopakovat, třeba hned příští týden. 
Za této situace jsem se v roli učitele cítila skvěle, ale jako zaměstnání bych to přece jenom nebrala. 
Je těžké upoutat pozornost žáků a přitom mít klid ve třídě. 

    Patrik Krejčí a Andrea Říhová, 9. A 
 
 
 
Docela zábavný byl tělocvik. Byli jsme v tělocvičně s 1. A a 1.C najednou. Bylo nás moc a také 
pokus o fotbal se nezdařil. Nakonec jsme tedy hráli „pamatováka“. I ten byl však zábavný. Děti 
běhaly za míčem jako jedno velké hejno J . 
Raději bych znovu učit nechtěl. Bylo náročné vydržet neustále jim vše opakovat. Ale vcelku se mi to 
líbilo.               Matin Klöpsch, 9. A 
 
No, učit bych už asi nikdy nechtěl. Bylo to velice náročné a nebezpečné. 

                                                                                                          Lukáš Tůma, 9. A 
 
Líbilo se mi to moc! Děti byly roztomilé a hezky s námi spolupracovaly. Ráda bych si to zopakovala. 
Některé děti se s námi chtěly vyfotit a všichni chtěli autogram. Byl to příjemný den. 

                                                                                                         Denisa Šultová, 9. B 
 
Být na chvíli paní učitelkou se mi líbilo, ale pořád bych to dělat nemohla. Děti byly skvělé, ale bylo 
příliš náročné udržet si je tak, aby nám nepřerostly přes hlavu. 
Ráda bych si to zopakovala, děti by byly určitě šť astné. Když jsme odcházeli, tak se ptaly, jestli ještě 
někdy přijdeme. 

                                                                                                       Helena Ryšlavá, 9. B  
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Křížový výslech 

 

 

 

Milí čtenáři, 
do nového čísla Školáčka jsme zařadili rozhovor se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Ptáte se, jak 
jsme se k němu dostali? 
Na Fanwebu LV www.luckav.cz jsem objevil článek, ve kterém byla nabídka pro redakce školních 
časopisů, že můžou poslat Lucii otázky a že Lucie odpoví na dotazy, které ji nejvíce zaujmou.  
Žáci 6. A a 8. A vymysleli samé skvělé otázky, ale mohl jsem jich poslat nejvíc pět, a tak jsme vybrali 
ty, které nám připadaly nejzajímavější. 
Lucie nakonec odpověděla na všechny dotazy, protože se jí líbily. 
Pro nás je zajímavé i to, že jsme se dozvěděli, jaké názvy mají časopisy, které vydávají jiné školy. 
Jedna z nich je dokonce ze Slovenska.                Vašek Mock, 6. A 

  

Lucka se narodila 8. března 1980. Vyrůstala s rodiči  
a mladším bratrem Davidem v Praze, kde také 
navštěvovala jazykovou základní školu. Od malička  
se věnovala spoustě koníčkům – závodně tančila, 
navštěvovala balet a gymnastiku, učila se stepovat, 
zpívala a pilně studovala cizí řeči. Dnes je Lucie 
jednou z předních českých zpěvaček a hereček.  
Přesto je to stále obyčejná holka, která ráda čte, chodí 
do kina a posedí s přáteli. Dorozumí se plynule čtyřmi 
cizími jazyky, z nichž nejbližší je jí angličtina. Stále se 
ráda učí nové věci a kde kdo by mohl závidět její 
vytrvalost, píli a nasazení. 
 

Známe Vás z filmu Snowborďáci, ale také z 
filmu POSLEDNÍ PRÁZDNINY. Jaký je to 
pocit hrát ve filmu po boku herců jako jsou 
např. Queen Latifah nebo Gereard 
Depardieuh? 
Mám hodně ráda tyhle prima romantické 

komedieJ . Ale tady jsem byla před natáčením 

pekelně nervózníJ . Queen L. jsem obdivovala 

v muzikálu Chicago. Takže představa, že ji mám 

ubytovat v hotelu Pupp, byla naprosto 

neuvěřitelnáJ  Ale neomdlela jsem, takže dobrýJ  

 

Hrajete i v několika slavných muzikálech jako 
je Touha. Jakou postavu v muzikále Touha 
hrajete a co stou hereckou postavou máte 
společného? 
Hrála jsem Karin. Teď šla role k další herečce. 

Radce Fišarové. Hraje jí moc hezky a já už se jen 

sem tam přijdu podívat. Touha je hodně vtipná a 

pokaždé trochu jináJ  Takže se nikdy jako divák 

nenudíš. 

 

Jak jste se dostala k pořadu Marmeláda? Kdo 
Vás k němu přivedl? 
Přes tancování společenských tanců. Bylo nás tam 

nejdřív na moderování víc, ale postupně se 

Garmoška ustálila na jednoho moderátora a Kečup 

na dvaJ  Bylo to parádní období. Některé ukázky 

jsme dali na DVD. To nej z TVJ . 

 

Několik žáků naší školy v Chomutově tančí 
disco dance. Někteří už také dosáhli skvělých 
úspěchů i na Mistrovství Světa. Vzala byste do 
své taneční skupiny, se kterou tančíte na 
několika akcích další výborné tanečníky nebo 
jste spokojená s taneční skupinou IF? 
Ifáci jsou moc prima. Je mi s nima na jevišti 
výborně. Ale pokud pojedeme do Chomutova a 
vaše taneční skupina bude třeba na stejné akci, tak 
se na ni stoprocentně ráda přijdu podívat!! 
Mistrovství světa je bomba! Gratuluju!! 
 
Chtěla byste mít opět nějaký pořad v televizi? 
Proč? A jaký? 
To je hezká otázkaJ  Ale pokaždé, když mi 
nabídnou moderování, tak odmítám. Skvělých 
speakerů je tu dost a dost, tak proč se jim plést do 
kumštuJ  Radši nazpívám novou písničkuJ  
ŠKOLÁČEK Václav Mock p. uč. Hrbková a 
žáci z 6. A a 8. A, Základní škola Chomutov, 
VMock@seznam.cz, www.zakladni-skola.cz 
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Kde jste studovala? 
Nejdřív dva roky na škole V Rybníčkách, pak 
v Omský. To byla jazykovka. Do maturity pak  
Konzervatoř a nakonec vysoká. Byl to běh na 
dloooouhou trať .  
 
Vzpomínáte ráda na dobu Vašeho studia? 
Nejradši jsem měla na základce přírodopis 
s učitelem Šmídem, na Konzervatoři češtinu 
profesora Bartoše a na vejšce všechno kromě 
statistiky. Ale tou jsme nemuseli procházet tak 
dlouho. To byla úleva. Čísla mi moc nešly. A 
na školu vzpomínám hodně ráda. Protože ji 
mám za sebou. Před sebou bych ji už valit si 
moc nechtěla… 
 
Vrátila byste se někdy s chutí znova do 
školy? 
Asi bych už nechtěla mít ty nervy před 
maturitou. Byla jsem na řadě jako poslední a 
všichni už byli v klídku. To je pěkně 
nevýhodný. Ale jméno mi začíná na V, tak to 
tak bývalo skoro vždyckyJ . 
 
Co se Vám na škole nelíbilo a co naopak 
ano? 
Nešlo mi kreslení. To bylo utrpení. Hlavně pro 
ty zoufalý obrázky.:-). Ale bavily mě jazyky. 

Hlavně angličtina, protože v té době se 
začínaly vyrábět celkem fajn učebnice. 
 
Jste v kontaktu s bývalými spolužáky a 
učiteli? 
S některými ano. Když si s někým lidsky 
sednete  na základce, většinou to pak trvá celý 
životJ . 
 
Studovala jste obor podle Vašeho přání? 
Konzervatoř byla můj sen a filozofická fakulta 
taky. Obě školy jsem milovala. I když člověku 
dávají pěkně zabratJ . Myslím, že je pekelně 
těžký studovat něco, co vás vůbec nebaví. A 
pokud to někdo dokáže dotáhnout do konce, 
má můj obdiv. 
 
Poradila byste něco současným studentům? 
Naučte se učit. Docela pomáhá přijít po škole 
domů a ještě jednou letmo mrknout na 
všechno, co jste ten den probrali.Trvá to cca 
10 min a v hlavě to pak zůstane. Nemusíte se 
po čase tolik namáhat při závěrečném 
opakování. Fakt to funguje! 
Tigy, Gymnázia Tišnov, 
redakce.tigy@email.cz, 
http://www.tigy.ic.cz/index.html 

 
 
Ktoré CD si vydala, a najviac sa ti páči? 
První jsem vydala, když mi bylo 13 let. Jmenovalo se Marmeláda. Byla na něm spousta fórkůJ . 
Od té doby uplynulo už dalších 8 cédéček a každý mám ráda jinak. Na každém je kousek mého 
života a snad i životů a lásek všech, co je poslouchají. Protože do prima písničky si můžeš 
promítnout své pocity a lásky a strachy.. Pak už je ta melodie tvoje. 
 
Máš obľúbeného fanúšika, alebo máš v obľube všetkých? 
Pár lidí se mnou jde už dloooouho. Od dob Marmelády. A mám speciální kouzelnej šuplík, kam si 
schovávám ty nejkrásnější fanouškovské dopisyJ  
 
Aký máš pocit z Zlínskej Zoo(ak si v nej bola)? 
Byli jsme tam jednou s divadlem, ale byla strašná zima. Zoo mám ráda. Pracují tam lidi, kteří 
milují zvířata. Pár jich znám (těch lidíJ )a moc si jejich práce vážim!! Krásná Z00 je i v Děčíně,  
v Praze.. ale docela mě zklamala ta londýnská. My máme lepšíJ . 
 
Ako vnímaš to keď počuješ niaké svoje pesničky? 
Pokud jedu zrovna autem a někdo si přeje naší písničku v rádiu, tak je to jako ten nejkrásnější 
dárek na světě!!! 
ZŠ Pavla Marcelyho - Bratislava, sheri@zoznam.sk, www.zsdrienovaba.edu.sk 
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Co byste dělala, kdybyste nebyla 
zpěvačkou? 
Asi bych hodně tancovala. A kdyby ani to 
nešlo, tak bych se věnovala překládání 
z různých jazyků. Určitě bych zkusila 
dabingové překlady. 
 
Měla jste v někom vzor, že jste chtěla být 
zpěvačkou? 
Nechtěla jsem být zpěvačkouJ  Chtěla jsem 
hrát a tancovat. A hodně se mi líbily filmové 
muzikály. Hlavně Yentl a Chorus line. Zpívat 
jsem začala později. 
 
Jak se cítíte v showbyznysu? 
Při práci jako ryba ve vodě. Ale nemám ráda 
nepravdy v časopisech. Snažím se je nečíst, 
ale pokud na něčem pořád pracujete, tak si 
vždycky něco vymyslí. To je fakt nepříjemný 
pro všechny. Brrrr… 

Viděla nebo potkala jste se někdy s nějakou 
slavnou hvězdou z ČR nebo i ze zahraničí? 
Záleží, koho považuješ za hvězduJ  Když 
jsem byla menší, tak pro mě byl největším 
kabrňákem Ondra Vetchý. Protože jsem 
zbožňovala film S čerty nejsou žertyJ  Teď 
bych asi oněměla, kdybych potkala Owena 
WilsonaJ  
 
Jak se Vám líbilo v zahraničí? 
Moc ráda lítám letadlem. Takže kdykoli mám 
možnost, tak letímJ  Nejradši mám ty 
předlouhé lety. Třeba do NYC. Trvá to asi 9h. 
A radši mám země, kde moc nesvítí sluníčko. 
Takže Anglie vede na plné čáře. Pořád tam 
lejeJ  Trochu jako u nás… 
Mitušáček, ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka 
Mitušova 8, K.Tarkotova@seznam.cz, 
http://zsmitusova8.cz/casopis.htm 

 
 
Jak vnímáte Vánoce? Ve shonu nebo v pohodě? 
Naprosto v klidu. Není kam spěchat. 
 
Dodržujete vánoční zvyky a předsevzetí? Jaké? 
Ani ne. Spíš si ráda užívám tu předvánoční atmosféru. Už od záříJ  Ale nemám ráda kádě s kaprama. 
 
Jaký byl Váš nejlepší vánoční dárek, který jste dostala? Od koho byl? 
Letos jsem od jedné kámošky dostala ceduli s názvem ulice. A ta 
ulice se jmenuje Lucie VondráčkovéJ . To jsem byla fakt paf!:-). 
 
Pečete na Vánoce cukroví? Jaké máte nejraději? 
Vanilkový rohlíčky!!!! Zbožňuju je! A pak taky košíčky a 
malakov. No.. slupla bych všechno. A hlavně celý adventní 
kalendář. Samozřejmě všechny dny najednouJ . 
 
Zpíváte ráda u vánočního stromečku koledy? 
Neeeee!!! Od malička ne ne neJ .  Radši jím rybí polívku a těším 
se na hezké pohádky. 
 
ŠKOLNÍ ČASOPIS  STŘÍPEK, Základní škola Vnorovy, 
R.Jakubicek@seznam.cz, http://www.zsvnorovy.cz/ 
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V kolika jste začala zpívat? 
Zpívala jsem vždycky. Na Konzervatoři už jsem měla regulérní hodiny zpěvu, ale pořádně jsem se 
do toho obula až když jsem začala hrát v muzikálu Starci na Chmelu. Chodím pořád na hodiny. 
 
Jaké všechny jazyky umíte? 
Ráda mluvim anglicky a francouzsky. Čtu celkem obstojně španělsky a kdysi jsem schprechtila 
německy. Ale to teď trochu zanedbávámJ  Nikdy bych si ale netroufla říct, že nějaký jazyk umím. 
 
V jakých zemích jste studovala? Kde se vám nejvíc líbilo? 
Hodně se mi líbí v Londýně. Do škol se tam chodí v takových uniformách a všem to fakt sluší. Kluci 
vypadaj dospělejší a holky jemnější. A v USA mají zase perfektní hřiště u každý školy a hraje se tam 
všude basket. Ale stejně to mám nejradši tady u nás. 
 
Co vás baví najvíc - zpívat, hrát nebo tancovat? 
Když to všechno smícháš jako omeletu, tak vznikne mix, který se mi líbí nejvícJ  
 
Která písnička se nejvíce líbila fanouškům? A jaký videoklip? 
Každému asi nějaká jiná. Ale na ulici mi lidi hodně říkají, že mají rádi klip s barvami na Láska umí 
vícJ . Z toho mám velikou radost. Ten poslední je teď na Youtubu. Je to remix na Tenkej led. Hodně 
posluchačů si určitě našel Strach. To je magická písnička. Pravdivá. A Vítr zas prorazil naši 
nehranost v rádiích. Posluchači si o něj říkali a tak se rozpustilo kouzlo totálního absence našich věcí 
v éteru. 
 
V čem nejraději hrajete? (pohádky, muzikály…) a proč? 
Ve filmových pohádkách. Mám ráda Šmankote, babičko, čaruj! Tam byla velká sranda s Naďou 
Konvalinkovou. Úplně nejvíc mě bavilo strašidlům profukovat ušiJ . Pak mám taky ráda Malvínu a 
Arnoštu z pohádky O víle Arnošte. Ta byla pekelně zlobivá a to je vždycky zábavný hraníJ . 
 
Jaká postava se vám nejlépe hrála? 
Morgana v Excaliburu, Julie z Romea a Julie a pak šílená Mary Warrenová z Čarodějek ze Salemu. 
Ta byla fakt praštěnáJ . Jo a taky Eliška v Tajemství. Tu mám moc rádaJ . 
 
Co děláte ve volném čase? 
Chodím ráda do kina a hodně čtu. Hlavně beletristické záležitosti o malířích. Sama totiž malovat 
vůbec neumímJ . Mám ráda třeba knížku Dívka s perlou o Vermeerovi. 
 
Hrajete na nějaký hudební nástroj a na jaký? 
Dloooouho jsem hrála na klavír. Ale není to moje silná stránkaJ . Jde mi víc stepJ . 
 
Třesk, Masarykova základní škola Morašice (Morašice u Litomyšle), nikolarom@seznam.cz, 
http://www.skolamorasice.cz/ 
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Byla jsi ve škole spíš andílek nebo čertík? 
Musela jsem sekat latinu. Každý pátek jsem 
chyběla kvůli natáčení. Pak jsem se to musela 
všechno doučit a v pondělí jsem ze všeho byla 
zkoušená. Kdybych se na to vykašlala, šla bych 
z jazykovky okamžitě zpátky na původní 
základku. Ale tímhle přísným režimem jsme byli 
perfektně vycepovaní a připravení na gymply 
všeho druhu. 
 
Kdy jsi dostala první poznámku a za co? 
Něco jsem odsekla jedné učitelce, protože byla 
nespravedlivá a na to jsem superalergická. 
 
Chtěla jsi být už od malička herečkou a 
zpěvačkou? A jak jsi se ke zpívání a hraní 
vlastně dostala? 
Chtěla jsem hrát a tancovat. Zpívání byl vedlejší 
efektJ . Ale moc příjemnejJ . 
 
ZŠ Morávkova 40, 
repkova.majda@seznam.cz, 
http://www.zsmoravkova.vys.cz/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Od kolika let zpíváš? 
Asi od devíti let. To jsem začala napodobovat svoje dvě oblíbené zpěvačky. A nechápala jsem, jak 
můžou tancovat a zpívat dohromadyJ  
 
Který film se Ti nejvíc líbí? 
Mám hodně ráda sci-fi Ostrov, taneční Chorus line a seriál PřáteléJ . 
 
Co ráda jíš? 
Takovou tu opravdickou italskou zmrzlinu s obr ořechama. Mají ji v Římě hned vedle Pantheonu. 
 
Kterou písničku z těch, které jsi nazpívala, máš nejraději? 
To se mění. Třeba když jsme točili Fénixe, tak jsem měla nejradši Absolutního Absurdistána. Když 
pak deska vyšla, tak jsem si oblíbila Rej kolibříků .. nebo to bylo naopak? Už ani nevím. Mám 
hooodně ráda Hej lásko velká s Filipem Blažkem a taky Úplně down. Ta je krásně zimní. 
 
Kdo je Tvůj vzor - zpěvák, zpěvačka? 
Od malička zbožňuju Paulu Andul a momentálné poslouchám poslední CD Ciary. Dělá dobré duety 
a nehraje všechno jenom na sebe. To se mi líbí. 
Základní škola v Soběslavi tř. Dr. E. Beneše 50, channah@seznam.cz 
(martina.sonkova@seznam.cz), 
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Děsivá matematika 

 
Seděla jsem ve škole a čekala, až nám učitel rozdá testy. 
 „Co když mi ten test nedopadne dobře?“ ptala jsem se sama sebe.  
„Co by řekli rodiče, kdybych domů přitáhla s pětkou?“ Teď mi bylo opravdu úzko.  
„Co jen budu dělat?“ 
Náš starý učitel pan Clarkson ke mně pomalým krokem přišel a položil přede mě poslední papír, 
který držel v ruce. 
Potom šel k tabuli a začal: „Tento test rozhodne o vašem vysvědčení. Zvláště těm, kteří to mají mezi 
známkami nerozhodně. Tak se čiňte.“ 
„Sakra! Já mám 3 až 4! Tahle písemka mi musí vyjít, jinak budu mít na vysvědčení čtyřku!“ 
Z ohlodávání tužky jsem přešla do neklidného ť ukání prstů o lavici. 
„Můžete začít, máte na to třicet minut!“ 
Poprvé jsem se podívala na list ležící přede mnou a zděsila jsem se. Zvedla jsem ruku a čekala, až si 
mě stařík všimne. Po několika dlouhých minutách mě vyvolal. 
„Ano, slečno Evansová?“ 
„Promiňte, pane učiteli, ale brali jsme už tuto látku?“ zeptala jsem se nejistě. 
Celá třída se na mě otočila a rozhihňala se.  
„Jistěže,“ odpověděl Clarkson a podíval se na mě jako na blázna. 
Zahanbena jsem se obrátila zpátky ke své písemce. Uprostřed stránky byl napsaný jeden příklad, 
který jsem nebyla schopna rozluštit, i kdybych se stavěla na hlavu. 
 

4 + 2 
 

Točila se mi hlava, klepaly se mi prsty a po rozpálených tvářích stékaly kapičky potu. Dýchala jsem 
přerývaně v nevětrané, dusné a vydýchané místnosti. Proti mému stresu vůbec nepomáhaly 
depresivně tikající hodiny. Měla jsem sto chutí po nich něco hodit a utéct ze třídy. 
Ten příklad už jsem někde slyšela! Já na něj přijdu! MUSÍM! … 
„Ne. Hlavně na to musím jít v klidu a nepropadat hysterii,“ uklidňovala jsem se.  
„Zhluboka dýchat. Nádech… Výdech… Nádech… MYSLI, SKOPOVÁ HLAVO!!“ 
Velmi usilovně jsem přemýšlela. Skoro mi tekly slzy. Po dvaceti minutách jsem na tom byla stále 
stejně, ale nevzdávala jsem se.  
„Otevři okno, Alexi. Začíná tu být horko,“ požádal učitel. 
„Začíná? Jestli to okno neotevře, tak tu umřu vedrem!“ 
Vtom mě opravdu ovanul vítr a chtěla jsem to vzít zpátky. Jak jsem byla zpocená a mokrá a foukl na 
mě studený vzduch, začala mi být ohromná zima. Třela jsem si paže, abych se přestala klepat a 
drkotat zuby. Najednou mi to došlo. Jako by mi ten vítr vyčistil hlavu.  
„Mám to! Mám správný výsledek!“ zaradovala jsem se v duchu.  
Vzala jsem pero do ruky a snažila se napsat šestku. Rozklepanou rukou to šlo dost těžko, ruka mi 
jezdila po papíře jako pomatená, a tak jsem ji chytla oběma rukama. Z celé mé snahy vznikla divná 
čmáranice, jenž se vůbec nepodobala číslici, kterou jsem se snažila napsat. Vzala jsem gumu a zuřivě 
začala klikyhák vymazávat. 
„Pospěšte si,“ popoháněl nás učitel. 
Gumovala jsem mnohem rychleji. 
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Jakmile mě ale profesor uviděl, řekl jako už stokrát: „Pamatujte si, práce chvatná, málo platná.“ 
Papír mé zběsilé vymazávání nevydržel a jedním pohybem gumy se pomuchlal. Na chvíli jsem 
absolutně ztuhla. Rukama jsem ho začala uhlazovat a narovnávat, ale marně. Přestala jsem se snažit a 
začala psát. Zatlačila jsem na tužku příliš silně a tuha se zlomila. 
S otevřenou pusou a vyvalenýma očima jsem se rozhlížela po třídě, jako bych se snažila zjistit, kdo 
to provedl. 
„Tak odevzdejte mi písemné práce.“ 
„Ne!“ vykřikla jsem. 
Ozvalo se hlasité zvonění. 
Pomalu jsem otvírala zalepené oči. Rozespale jsem plácla po řvoucím budíku, který s ohlušující 
ránou dopadl na zem a přestal zvonit. 
Posadila jsem se a musela se sama sobě zasmát. Tohle se mohlo zdát snad jenom mně. 

                                                                                  Julie Koťátková a Klára Štemberková, 6. A 
 

 
 

Baron Prášil 
 
Dne 5. 3. 2010 mě strejda pozval do Prahy na nový muzikál Baron Prášil. Seděli jsme ve V.I.P. 
salónku nad pódiem. V jedné scéně, když Evelína (Hana Křížková) vyjela propadlem nahoru, tak 
nám zpívala rovnou do obličeje. Hlavní roli Barona Prášila hrál skvělý operní zpěvák Marián Vojtko. 
Zlého protivníka Barona Prášila hrál zpěvák Vilda Čok, se kterým jsem se potkal i v zákulisí, jak si 
zkoušel text. Jeho muzikálovou ženu hrála Hanka Křížková. Na recepci v penzionu U Prášila stál 
Frank v podání Daniela Bartáka. Jeho vysněnou lásku Patricii hrála Zuzana Benešová. Úředníka 
Nomena hrál skvělý herec z pořadu České televize Aleš Háma, kterého jsem též potkal v zákulisí    
a popovídal jsem si s ním. Jeho kolegu Omena hrál Milan Pitkin a Gitu hrála Markéta Procházková. 
Daniel Hůlka, coby Baron Prášil, Pepa Vojtek, a Marián Vojtko museli překonat strach při letu na 
dělové kouli, letu na orlí noze, ale do sopky - do propadliště - letěli po hlavě kaskadéři. Herci si 
zasloužili potlesk ve stoje. Je to krásný pohádkový muzikál v režii Filipa Renče. Můžu všem 
doporučit.                Vašek Mock, 6. A 
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Leguán zelený 

Přál bych si chovat leguána. Prozatím mám doma tři agamy. Chov leguána je velmi náročný, 
proto jsem si o něm nejdřív zjistil různé informace. Myslím, že by to mohlo zajímat i Vás. 

 
Úvod 
Leguán je denní tvor, pocházející 
ze střední Ameriky a Madagaskaru. 
V některých oblastech je loven pro  
maso, protože chutná jako kuře. 
Protože je oblíbeným terarijním  
Zvířetem, je v Kolumbii, Venezuele, 
El Savadoru a dalších zemích řada 
farem specializujících se na jeho 
chov a rozmnožování pro export do 
Evropy, Asie a do jiných oblastí. 
Dospělí jedinci dorůstají v těle 70cm  
a v celkové délce až 1,8m a váží až  

6kg.  

 

Před pořízením 
Než si ho pořídíme, musíme si rozmyslet tři základní 

body: 

1)Chci ho vůbec? 

2)Terárium a výbava 

3)Samec nebo samice 

 

1)Chci ho vůbec? 
Než si ho pořídíme, je potřeba si rozmyslet, jestli ho 

vůbec chci. 

Leguán je vysoce náročný a drahý. Je se mu potřeba 

věnovat až 10 hodin denně. Lepší je Agama Vousatá 

(Pagona Vitticeps) pro začátečníky a nezkušené 

v chovu plazů. Leguán stojí okolo 1900kč a terárium 

+ výbava vyjde na 20 000kč. 

 

2)Terárium a výbava 
 Terárium stojí okolo 12 000kč a  

Výbava minimálně 8 000kč. Terárium 

By mělo být o rozměrech : 

1,5 délka leguána x 1,5 délka leguána x 1,2 délka 

leguána. 

Terárium se dá na zakázku vyrobit v Jirkově na 

náměstí ve sklenářství a květinářství. Stojí tam okolo 

12 000kč. Moje terárium pro agamy o rozměrech 1m 

x 80cm x 1m stálo 8 526 Kč.  
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V teráriu by měl být substrát pro deštné pralesy, či pro polopouště. Jezero pro koupele by mělo 

zabírat 1/3 plochy, dále nějaké skalky pro vyhřívání. 

Misku na rostlinou stravu a misku na hmyz. Tady jsou žárovky vhodné pro leguána zeleného:  

ExoTerra Light Cycle – umí napodobit východ a západ slunce 

1ks ExoTerra Repti Glo 5.0 – ideální pro tropické plazy 

1ks Night Glo – vhodná pro život v noci 

 

3)Samec nebo samice 
     Já doporučuji samici, protože je klidnější, méně agresivní, menšího vzrůstu a dožívají se vyššího 

věku. Samec není špatný, pokud si zvyknete na teritoriální chování.  

 

 

Nákup 
 

Nabízí se tady 5 možností nákupu: 

 

1)Specializované obchody (zverimexy a zooshopy) – nejobvyklejší       

     způsob nákupu leguána a jiných tvorů. Nevýhoda je, že zde   

     zaměstnávají prodavače, kteří o chovu nic nevědí, nebo ví jen    

     málo. Proto zde zvířata nejsou v dobré kondici. 

 

2)Burzy, výstavy – Je to největší možnost výběru a nejnižších cen. 

     Leguáni jsou zde ale stresovaní z přepravy. 

 

3)Inzerát – Můžete získat zdravé a socializované zvíře, nebo   

     zanedbaného jedince. Můžete zde získat dobré rady. Vždy 

     před koupí chtějte zvíře vidět a prohlédnout. 

 

4)Přímo z vajíčka – Nejlepší, protože máte pod kontrolou celý  

    vývoj svého leguána. 

 
5)Adopce – Nevýhodné, protože zde koupíte hlavně už jedince  

    navyklé na jiného chovatele. 

 

Zabydlení 
Leguána po vložení do terária nechte aspoň jeden měsíc zabydlet. Až si leguán na nás zvykne, 

můžeme vyrobit postroj pro vodění po zahradě. Leguána musíme aspoň jednou týdně koupat. Když 

samice otěhotní snese vejce do vhodné části terária po nakladení vejce vyhrabeme a dáme do 

inkubátoru. Jeho konstrukci se dozvíte na stránkách http://www.lizards.cz/stavba_inkubatoru.htm, 

které se věnují se Agamám vousatým. Inkubátor je pro všechny plazy stejný.  
Lukáš Procházka, 6. A 

 

   SAMICE 

    SAMEC 


