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Slovo úvodem

Proč jste z předchozí školy
odešel?
Převážně kvůli stěhování.

Básnička Souboj
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ROZHOVOR S NOVÝM
UČITELEM, Mgr. Karlem
Vlčkem
na vysokých školách.

Vítám tě u zimního vydání
Šneknovin.
Tentokrát si můžeš přečíst
o letošním lyžařském výcviku 7.
a 8. tříd, anketu o otvírání
v 7:40, článek o altánu
nebo třeba rozhovor s panem
učitelem Mgr. Karlem Vlčkem.
Ohlédneme se za zimní
olympiádou, pobavíme se
s výsledky tvorby našich
spolužáků.
Doufám, že se ti číslo bude líbit
a případně si někdy přečteš
nějaké další.
Šneknoviny si nově můžeš
přečíst i na AMOSU v hale
školy.
S pozdravem šéfredaktorka
Šneknovin
Ráchel Gregerová

VENKOVNÍ UČEBNA, LYŽÁK

V září roku 2021 přišel na naší
školu nový učitel Karel Vlček.
Na druhém stupni učí
matematiku, tělocvik, sportovní
výchovu a po naší paní ředitelce
převzal přírodopis
a přírodovědná praktika.
Kromě všech těchto předmětů
má ještě na starosti kroužek
bojových sportů.
Vzhledem k tomu, že je tady již
půl roku, položila jsem mu pár
otázek.
Na této škole jste začal učit
v tomto školním roce, učil jste
předtím i na jiné škole?
Ano, mám za sebou několik
škol. Mám za sebou poměrně
široké spektrum - jak základní,
tak střední školy, také něco

Na to, že jste tu první rok, učíte
poměrně dost předmětů, to
u nových učitelů není zvykem.
Čím to?
Víceméně učím to, na co jsem
aprobovaný. To znamená, že
jsem pokryl široké spektrum
toho, co bylo potřeba. Předměty
přiděluje vedení školy, jak je
potřeba.
Který z těchto předmětů vás
nejvíce baví učit?
Nejsem úplně učitel, který by
měl jeden z aprobovaných
předmětů jako hlavní, takže já to
mám spíš tak padesát na padesát.
Jak sportovní, tak přírodovědné
předměty.
Na stránkách školy jsem se
dočetla, že máte na starosti
kroužek bojových sportů. Co
byste nám o tomto kroužku řekl
a jak dlouho se bojovým sportům
věnujete?
Kroužek mám na starosti s tím,
že funguje vlastně jako taková

přípravka. Aby si tam zájemci
mohli vyzkoušet různé bojové
sporty nebo případně i bojová
umění, různé prvky z nich, aby
se potom, až budou starší, mohli
rozhodnout, jestli by něco
konkrétně chtěli dělat
a soustředit se na to. Já osobně
se bojovým sportům, bojovému
umění a obecné sebeobraně
věnuji 26 let.
Máte ještě nějaké další koníčky?
Poměrně dost. Jednak hudba,
dále příroda obecně, chození,
ideálně nějaké hory. A jinak
poměrné velká zábava jsou
pro mě deskové hry různého
charakteru a potom ještě
literatura - čtení.
Jak se vám tady u nás na škole
zatím líbí, jak se vám tady učí?
Je tady příjemná pracovní
atmosféra, takže zatím musím
říct, že jsem tu spokojen.
Děkuji za rozhovor.
autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 8.B

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Zima pomalu odchází
a silný vítr pokouší se
ovládnout toto období.
Fouká zleva, fouká zprava,
láme větve, láme stromy,
snad o všechny nepřijdeme.
Jaro ale nevzdává se,
v plné síle ukáže se.
Rostliny se probouzejí
a sněženky vykvétají,
další se přidávají.
A jarní prázdniny bez učení
odstartují toto dění

autor článku:
KAROLÍNA SMETANOVÁ

třída 7.B

Olympijské hry jsou opravdu
známé. Letošní zimní XXIV. hry
se konaly v Číně. Peking se stal
prvním městem, kde se konaly
letní i zimní hry.
Nejlepším týmem těchto her
bylo Norsko (37 medailí), pak
ROC-Rusko (32 medailí) a třetí

Německo (27 medailí).
Letos soutěžilo o medaile 2 871
sportovců, kteří reprezentovali
91 zemí (Haiti a Saudská Arábie
byly poprvé). V těchto covidem
poznačených olympijských
hrách se naší reprezentaci
podařil výsledek 2 medaile a tím
se naše země umístila na 21.
místě na světe. To je oproti
jiným letům málo. Zlatou
medaili získala ve snowboardu
Ester Ledecká, která přidala
i čtvrté místo v alpské
kombinaci. Rychlobruslařka
Martina Sáblíková na své
oblíbené trati 5000 m získala
bronz a čtvrtá byla na 3000 m.
Těšit nás ještě může čtvrté místo
biatlonistky Markéty Davidové.
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Jestli se chce koukat
na olympiádu živě, počkejte si
dva roky: letní hry budou v roce
2024 Paříži a zimní v roce 2026
v Miláně/Cortině.
Jan Balla, 4.C
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Praní se s kočkou

Když máte doma kočku
nebo kocoura, po chvilce vás
i kočku omrzí pořád se mazlit,
ale radši si chcete užít trochu
zábavy. Jednou vás napadne
polechtat kočku na bříšku,
a jelikož to se kočce nelíbí,
vytáhne své drápky a chytí tu

Vtipy

zlou ruku, co jí otravuje. Vy ale
nepřestáváte lechtat a kočka
začne kopat zadníma. V tuto
chvíli buď ucuknete a kočka
vám podrápe ruku do krve,
nebo s kočkou přejdete
do pozice košíček, kdy je na vás
kočka zavěšená tak dokonale, že
s ní můžete jít na nákup nebo na
houby. Kočku to však po chvilce
omrzí, pustí vás a vítězoslavně
vás nechá s podrápanou rukou,
utíkajíc se najíst a napít po tak
dlouhém a náročném zápase
na život a na smrt.
A. Karásek, 7.B

Otevírání školy - anketa
Všichni víme o otevírání školy
v 7:40, některým to vyhovuje,
některým zase ne. Pojďme se
podívat do hlubiny školy
a zeptat se pár studentů a učitelů,
co si o tom myslí.
Aaron Šklovskij: Mně to teda
nevyhovuje, protože když máme
třeba test, tak mám moc málo
času danou látku probrat.
Paní učitelka Petra: Mně to
osobně vyhovuje a jsem s tím
takhle ráda.

Přiběhne ke kapitánovi
vystrašený cestující a ptá se:
„Pane kapitáne, my se
potápíme?“
Kapitán: „Bohužel ano, máme
díru na levoboku.“
Cestující: „A jak daleko je
nejbližší pevnina?“
Kapitán: „Asi 500 metrů.“
„Uf,“ oddychne si cestující, „a
kam?“
Kapitán: „Dolů.“
„To snad není možné! V téhle
třídě sedí třicet hlupáků!“
nadává učitel.

„Třicet jedna!“ zavolá Pepíček.
„Ty drzoune nevychovanej,
okamžitě zmiz na chodbu!“
„Abyste měl pravdu, co?“
Paní učitelka: „Pepíčku, zase
máš domácí úkol celý špatně!“
Pepíček: „Chudák táta, on se
s tím tak nadřel.“
Víte, že online hodiny jsou jako
vyvolávání duchů?
Učitelka: „Honzo, Honzo, jsi
mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“
T. Grund, K. Mišin 5.C

MASOPUST

Konstantin Mišin: Mně to moc
nevadí, protože mě to stejně
nějak neovlivní, ale asi bych
chtěl, aby se otevíralo dříve.
Paní učitelka Kamila: Mně
osobně to takhle vyhovuje,
protože kdyby se mělo otevírat
v 7:30, tak by se museli studenti
hlídat. Jelikož většina studentů
má tendenci dělat nepořádek
a neplechy, já jsem pro otevírání
v 7:40.

I počasí vyšlo, co víc si přát.
A teď už se těšíme na jaro!!!
Už je tu zase Masopust. Děti
i paní učitelky a asistentky
z prvního stupně se opravdu
vyřádily a masky byly krásné.

VENKOVNÍ
UČEBNA/ALTÁN školní projekt

MÚ na jaře zadal projekt, tzv.
„Pébéčko“, kde žáci i celé třídy
dávali své návrhy na to, jak
zlepšit prostředí ve škole.
Návrhů bylo nakonec hodně,
děti musely projekt zpracovat,
vyčíslit náklady, zpropagovat
a obhájit si ho. Několik projektů
se vybralo a v hlasování, kterého
se mohli zúčastnit žáci ze školy,
byl vybrán vítězný projekt.
Bohužel se vše muselo
odehrávat online formou,
protože většinu času na jaře jsme
do školy nechodili.
Nakonec zvítězil projekt 9.A venkovní učebna. Ta už
v současné době stojí, především
zásluhou paní učitelky Denisy
Mikelové a místních hasičů.

Od jara už snad bude hojně
využívána. Jen doufáme, že se
nestane terčem vandalů a bude
nám sloužit hodně dlouho.

A jak postupovali vítězové, to
nám popíše Ellen Brůhová
z 9.A:
Původně jsme měli v plánu
obnos peněz, který na projekt
byl k dispozici, využít úplně
jinak. Prvotně nás napadlo
promítací plátno, které se mělo
nacházet ve spodní tělocvičně,
peníze by na to postačily úplně
bohatě a práce by s tím také moc

nebylo. Po delším promýšlení
nám ale došlo, že finance, které
máme k dispozici, by se daly
využít daleko lépe a originálněji.
Nakonec po dlouhém rozmýšlení
nás napadl altán/venkovní třída.
Chtěli jsme prostor, který bude
moct využívat každý, ať už jako
prostor k učení, nebo pro
volnočasové aktivity. Teď už to
jenom chtělo celý nápad
dotáhnout do konce. Vše jsme
promysleli, vyplnili jsme
formuláře a nápad odeslali.
Úplně upřímně jsme moc
neočekávali, proto jsme všichni
byli překvapení, když jsme se
dozvěděli, že jsme postoupili.
Náš poslední úkol byl oslovit co
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největší část lidí plakátem
nebo prezentací a získat co
největší počet hlasů, proto jsem
ještě ten týden jela na školní
dvůr, nafotila místo, kde by
zhruba altán mohl být,
ve Photoshopu jsem do fotky
dosadila obrázek altánu, který
jsme si představovali, a teď už
jenom stačilo vše vytisknout
a použít to na plakát s poutavým
sloganem. Naší hlavní
myšlenkou bylo udělat příjemné
místo, díky kterému budou děti
i dospělí trávit více času venku.
A potom, k našemu velkému
údivu, tahle myšlenka vyhrála
a mohli jsme se pustit
do realizace.
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LYŽÁK

Lyžák očima osmačky
Letos, jako každý rok, jeli žáci
sedmých tříd na lyžařský výcvik,
výjimečně však letos jeli i s žáky
osmých tříd, kteří
kvůli Covidu-19 nemohli jet v minulém roce.
Původně měl být lyžák ve dvou
termínech, jeden pro sedmáky
a druhý pro osmáky. Nakonec
však mohli jet jen očkovaní,
a tak se žáci obou ročníků vešli
do termínu od 9.1.2022
do 15.1.2022.
Na lyžák s námi jeli učitelé
Jaroslav Lachout s Lukášem
Gardiančíkem a učitelky Věra
Luxová, Markéta Kadlecová,
a dokonce i paní učitelka Jana
Žatečková, která už na naší
škole neučí.
V den odjezdu se ukázalo, že
buď se neumíme úsporně sbalit,
a nebo nás jelo opravdu hodně.
V uličce autobusu, kterým jsme
jeli, byly naskládané kufry,
lyžáky, nebo i lékárnička.
Když jsme potom zastavili
na benzínce, bylo náročné se

vůbec dostat z autobusu ven.
Jakmile jsme dojeli autobusem
na místo, čekali jsme, až terénní
auto postupně vyveze všechna
naše zavazadla nahoru do chaty
a pak jsme tam pěšky došli i my.
Bylo to mírně do kopce asi 2
kilometry, ale nakonec všichni
žáci dorazili o trochu dříve než
učitelé a počkali na ně v chatě.
Poté se už řešily organizační
věci, jako například rozdělování
žáků do pokojů a uskladnění lyží
a dalšího vybavení do lyžárny.
Následující den se šlo poprvé
lyžovat. Budíček byl v 7:30 hod.
a kolem desáté jsme už byli
na svahu. Tam nás učitelé
rozdělili do čtyř skupin snowboardisti, první, druhá
a třetí skupina na lyžích.
Ve skupině snowboardistů se
automaticky ocitli všichni, kteří
chtěli jezdit na snowboardu a ve
třetí skupině na lyžích byli ti, co
se sami přihlásili, že si
lyžováním moc nejsou jistí.
Na svahu se tedy museli rozdělit
zbývající lyžaři
do výkonnostních skupin jedna
a dvě. Na menším úseku
na svahu každý ukázal, jak
lyžuje, a paní učitelky nás dle
dovedností rozdělily do skupin.
Z prvního dne na svahu jsme se
vrátili dřív a obědvali na chatě,
následující dny jsme potom
dostávali balíčky s sebou
na svah.
Co se lyžování týče, většina dní
byla podobná. Osobně si
myslím, že se všem dětem
nejvíce líbilo, když jsme měli

ÚVOD DO HERMITCRAFTU

Možná se ptáte, co je to
Hermitcraft a proč by mě měl
zajímat? Třeba proto, že je
neskutečně zábavný, a přitom
můžete rodičům tvrdit, že se
zdokonalujete v angličtině.
A nebudete lhát! Hermitcraft je
série Minecraft videí
na YouTube, kde se mnoho
hráčů z celého světa sejde
na jednom Minecraft serveru,
na kterém společně stráví asi rok
až dva.
Každý „hermit“ (tak se říká
hráčům na Hermitcraftu) si dělá

vlastní videa a při nich většinou
nějak spolupracuje s ostatními
hermity. Již máme 8 sérií
za sebou a čekáme na devátou,
doufejme delší než poslední
osmou, která trvala jenom půl
roku, kvůli tomu, že na ni spadl
Měsíc.
Asi je vám jasné, že nápady,
zápletky a pastičky jsou často
praštěné. Aktuálně je 26
aktivních hermitů, což znamená,
že si určitě vyberete oblíbence,
a až někdy na toho svého
oblíbence budete čekat, než vydá
video, můžete zkusit někoho
jiného. První série začala už 13.
dubna 2012, kdy bylo 24
hermitů a ukázal se i Dinnerbone
(jeden z hlavních vývojářů
Minecraftu).

volno a mohli jsme lyžovat,
s kým chceme, bez ohledu
na zařazení do výkonnostních
skupin. Určitě si teda většina
užila, když jsme poslední den šli
lyžovat na mírný svah Sporty,
kde se malé děti učí lyžovat,
a mohli jsme si tam v podstatě
zkoušet, co jsme chtěli. Krom
volna na svahu se mi velice
líbily i cesty ze svahu zpátky
na chatu. Projížděli jsme krásně
zasněženými lesními cestičkami
a bylo to úchvatné.
Kromě lyžování jsme měli různé
večerní programy. Ty jsme si
připravovali buď my sami,
nebo učitelé. Za vrchol všech
večerních programů většina
považuje diskotéku, která byla
poslední večer, a já můžu jen
souhlasit.
Myslím, že lyžák jsme si všichni
užili, navzdory pandemii
koronaviru. I když jsme nakonec
po lyžáku skončili všichni
v karanténě, stálo to za to!
Děkuji všem učitelům, kteří
pro nás lyžák připravili, a všem
žákům, kteří se zasloužili
o dobrou atmosféru na lyžáku.
R. Gregerová, 8.B

Foto z
lyžáku

autor článku:
ADAM KARÁSEK

třída 7.B
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Lyžák ubytování očima
sedmáka
O ubytování na letošním lyžáku
je těžké mluvit. Ubytování není
ani dobré a špatné je silné slovo.
No ale tedy začneme lokací,
která je řekněme nepříjemná
v situaci, kde se současný lyžák
ocitl, kdy nejezdila rolba
z sjezdovky na černou chatu,
odkud to bylo zpět do chaty
víceméně blízko, ale jak jsem
řekl, tato rolba nejezdila, a tak
jsme museli každý den
ze sjezdovky na chatu lézt
takový krásně příjemný kopeček
(samozřejmě v ironii).
Výbava nebyla za mě moc
dobrá, přinejlepším neideální.
Například v mém pokoji byla
jediná zásuvka, ale pozor, tady
přijde ten vtip, byla před ní
položena skříň, to znamená, že
nabíjení jakéhokoliv zařízení
bylo řekněme nepříjemné. Jinak
byla výbava přijatelná alespoň
v pokojích, kde jsem byl.
O. Hordějčuk, 7.A

Foto z
lyžáku

