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EDITORIAL  
   
    
   Vážení učitelé, milí žáci.  

 

Tento školní rok vychází úplně první číslo školního časopisu 
Akade. A jelikož je to první předvánoční číslo, tak se 
dočtete mnoho zajímavých věcí nejen o Vánocích, ale i o 
sportech, které se netýkají pouze zimních radovánek. 
Redakce je tento rok složena z nových lidí, kteří píší do 
časopisu své vlastní příspěvky, a proto za celý tým doufám, 
že vás nadchnou. V každém čísle se budeme věnovat 
určitým oblastem, jako například sport nebo hudební žánry, 
a proto si snad každý přijde na své. A jelikož se blíží Vánoce 
a s nimi radosti, ale i starosti, tak jsme toto číslo v tomto 
předvánočním duchu také pojali. Za celou redakci Vám 
proto přeji nejen radostné čtení, ale i příjemné prožití 
vánočních svátků, které už nám pomalu, ale jistě, klepou na 
dveře.  

 Elisabeth Tothová, šéfredaktorka 
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Husa, olivy, fazole … aneb 

 ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE VE SVĚTĚ 
 

 Každý z nás zná tu typickou Štědrovečerní večeři, kdy se podává kapr s bramborovým salátem 

a samozřejmě nesmí chybět cukroví. Ne všude na světě tomu tak ale je. Najdete tam pokrmy od 

čočky, přes puding, zelí až po jehněčí žebírka. 

 Začneme u našich sousedů Poláků, jejichž večeře obsahuje dvanáct chodů podle dvanácti 

měsíců v roce. Jako jeden z předkrmů se podávají pirožky. Potom přichází na řadu několik druhů 

polévek, jako např. boršč, zelňačka, houbová nebo rybí. Následuje plněný krocan a ryba. Jako sladkou 

tečku na závěr Poláci připravují takzvané makůvky, žemle máčené v mléce dochucené mákem a 

rozinkami nebo makové koláče. 

 Z jižní části Evropy si představíme italskou kuchyni. Ani zde nenajdete pro nás tradiční 

pokrmy. Štědrovečerní menu v Itálii tvoří zejména artyčoky, plněná zvěřina, nejrůznější druhy ryb a 

pečená kuřata. Také budete potřebovat kukuřici na přípravu přílohy, takzvané „polenty“, což je slaná 

kukuřičná kaše. Jako dezert se podává opravdová delikatesa v podobě kaštanového pyré, se spoustou 

a spoustou šlehačky. 

 A nyní se přemístíme za oceán do Ameriky. Vánoce v Americe jsou oproti Česku velmi bohaté, 

a to se týče i štědrovečerní večeře. Takže na přípravu pečeného krocana se šunkou, politého 

brusinkovou nebo kaštanovou omáčkou, si připravte opravdu velký pekáč. V žádné domácnosti nesmí 

chybět dýňový koláč nebo biskupský chlebíček. Existují také výjimky, kde se v některých rodinách 

podává jako hlavní například pizza nebo mořské plody. Proto není divu, že jsou Američané 

považováni za jeden z nejobéznějších národů světa. Měli by si aspoň občas vzít příklad z nás 

„skromných“ Čechů. 

 A jedná dobrá rada na závěr. Pokud se rozhodnete strávit Vánoce jinde, než v Česku, ujistěte 

se, že štědrovečerní menu nezahrnuje, jako například v Norsku, pouze talířek ovesné kaše s jedním 

oříškem     

TAK CHUTNÉ A VESELÉ 

 Lucie Majerová, 1.A 
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Komerční využití Vánoc 

Blíží se čas Vánoc a každý už se pomalu zamýšlí nad tím, co by si přál, co má komu koupit, a hlavně 

kde. Jenže v tom je právě ten problém. Místo abychom slavili svátky klidu, míru a pohody, každý běhá 

po obchodech, nákupních centrech nebo hodiny prohlíží internetové obchody s pocitem, že to 

nestihne, a musí myslet na to, kolik věcí ještě nemá. Člověk všude vidí slevy, jedny větší než druhé, a 

pak neví, co se mu vlastně vyplatí. V reálu je to však tak, že před Vánocemi většina obchodů zvýší 

ceny na 200 %, a pak o 30 % sleví. No a lidé nakupují, protože jsou to přece „předvánoční slevy“. Už 

v září supermarkety nabízejí vánoční ozdoby, čokoládové kolekce a figurky Mikuláše, čerta, anděla a 

Santa Clause. Proč? Protože čím dřív začnou tyto věci nabízet, tím víc lidí si to koupí. 

A kde je vlastně Ježíšek? Zmizel někam hluboko pod Santu Clause, živé vánoční stromky nahradily ty 

levnější, umělé a kvalitní hračky nahradily ty levnější. Takže ty tradiční pohodové Vánoce vytlačily ty 

komerčně propagované „vánoční svátky“ z televizních reklam, různých letáků a obchodních center.  

Klasické Vánoce už asi ani nikdo nezná. 

Tak snad si ty „vánoční svátky“ užijete aspoň trochu pohodově.   

         Tereza Mičulková, 1.A 
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Vánoce v Anglii 

Všechen spěch a shon začíná již před Vánocemi a obvykle končí těsně před jejich začátkem. Balení 

dárků, rozesílání vánočních přání, dobová výzdoba, či strojení stromku nenechá jediného člena rodiny 

v klidu. Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek červené nebo 

zelené barvy. O Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb, anebo 

prázdný povlak od polštářů na rohy postelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal 

spoustu dárků. Domy Angličanů bývají ozdobeny jmelím, které přináší štěstí. Věnce ze jmelí jsou také 

doplněny břečťanem a cesmínem. Děti píší Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak mohou 

vzlétnout a dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání bude vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, 

musí se napsat znovu. Po setmění obcházejí malí koledníci společně se svými rodiči město a zpívají 

vánoční koledy. Za odměnu dostávají sladkosti. 

Počátky oslavy Vánoc se ve VB datují k roku 596 n. l., kdy se svatý Augustin spolu s početnou 

skupinou mnichů vylodil na březích Anglie, aby 

přivedli Anglosasy ke křesťanské víře. 

Ráno, 25. prosince, rodina společně rozbaluje dárky a 

poté připravuje slavnostní hostinu. Ta bývá podávána 

přesně v poledne. Stůl, na němž se obědvá, se 

doslova blýská vším, zřídkakdy používaným 

porcelánem a křišťálovým sklem. Oběd začíná 

přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. 

christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž 

se ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného 

krocana s kaštanovou nádivkou se zeleninou a 

omáčkou. Jako dezert se podává švestkový puding polévaný Brandy, sladké koláče s kandovaným 

ovocem. Na svátečním stole najdete také různé paštiky, koláče a rybí polévky. Poté se všichni členové 

rodiny odeberou do obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční projev královny Alžběty II. 

26. prosince Angličané nazývají jako Boxing Day a jeho název plyne z tradice, kdy nemajetné 

obyvatelstvo chodilo s krabicemi dům od domu a odnášelo si zbytky vánoční večeře, ovoce, oblečení, 

či drobné peněžní obnosy. Tato tradice má své kořeny v půlce 19. století za vlády královny Viktorie. I 

dnes je v tento den běžné, že nejrůznější církevní a 

charitativní organizace věnují tento den chudým. Je také 

tradicí na Boxing Day navštěvovat rodinu a hrát 

nejrůznější venkovní hry, či vyjet do přírody na lov nebo 

sledovat koňské závody. 

Jiří Toman, 1.A 
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Vánoční koledy 

 
 

Každému se vybaví typické vánoční koledy typu "Štědrý večer nastal," "Ježíšku, panáčku," 
"Vánoce, Vánoce, přicházejí," atd. Ale jak koledy vznikly, a proč se považují za jeden ze symbolů 
Vánoc, ví už málokdo. 

 
Koleda vznikla původně jako vesnická tradice, kdy děti chodily v čase vánočním od domu k 

domu a zpívaly písně a jako odměnu dostaly většinou jídlo nebo malou drobnost. Později se jako 
koleda začaly označovat pouze písně. 

 
Když se koleda začala používat jako označení pro píseň, bylo to většinou používané při 

příležitostech křesťanských svátků, tedy i s náboženskými prvky. Postupem času začaly vznikat 
koledy, ze kterých se tyto prvky vytrácí, a vznikají pouze s Vánočními motivy bez použití náboženství. 

 
Mnoho koled je přeloženo z cizích jazyků (např. Tichá noc z němčiny, Narodil se Kristus Pán 

z latiny,…). Na první pohled ve stejné koledě můžeme najít mnoho odlišností vlivem nářečí, slangu. 
 
Když odbočím od koledy, jako písně, dostanu se k povídkám, podle kterých byly natočeny 

filmy (jak hrané, tak animované) a sehrány muzikály v mnoha podobách a verzích. 
 

Kateřina Cahelová, 1.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce  



7 
 

 
 

Lyže, snowboard a nejlepší 

 střediska v Evropě 

 

 
Zima už klepe na dveře a za chvíli nám začne pořádně chumelit. „Hlavně se pořádně obleč!“ Ano, tuto 
větu budeme slýchávat v tomto roční období častěji a častěji. Teplé rukavice, teplá čepice, teplé 
ponožky. Nic z toho nesmí v žádném zimním šatníku chybět. Zejména, když se vydáte někam na hory, 
třeba lyžovat nebo si jen tak snowboardovat. Právě o lyžování a snowboardingu bych Vám dnes chtěl 
povědět něco víc.  

 

LYŽOVÁNÍ 
 
Lyže, dříve dřevěné, teď spíše z kompozitních materiálů. 
Tyto lyže jsou připojeny pomocí speciálního vázání 
k lyžákům (lyžařské boty). Toto vázání by se mělo každý rok, 
před začátkem lyžařské sezóny, nechat seřídit. Lyže by se 
také měly nechávat voskovat, buď doma, pomocí zvláštních 
vosků, nebo v servisu, kde je možno si je i seřídit.  
 

Historie lyžování 
 
Náznaky o existenci něčeho, co bychom dnes mohli označit za počátky lyžování, existují už na 
kresbách starých zhruba 4 000–4 500 let. Tehdy si ale tímto lyžováním nezpříjemňovali dlouhé chvíle, 
ale lyže jim sloužily jako dopravní prostředek. Teprve až ve 20. století se lyžování stalo hlavně 
rekreační a sportovní záležitosti. V roce 1936 se poprvé lyžování objevilo na ZOH a až v roce 1967 se 
začal konat každoroční Světový pohár v alpském lyžování. Každý sport se stále zdokonaluje a v 
lyžování tomu není jinak. Zatímco před dvaceti lety byl v rekreačním lyžování in smýkaný oblouk, teď 
je to oblouk carvový, kterému jsou přizpůsobeny i dnešní lyže. 
 
 

SNOWBOARDING 
 
Jedná se o sport obdobný lyžování. Místo dvou 
lyží máte na nohách jednu. I snowboardové 
vázání by se mělo nechávat každoročně seřídit, 
stejně tak i navoskovat. 
 
 
 
 
Historie snowboardingu 
 
Snowboarding je mnohem mladší než lyžování. První pokusy o „surfování“ na sněhu se v USA objevily 
již v roce 1920. Pro snowboarding je zlomový rok 1965, kdy Sherman Poppen spojil dvě lyže, ke špičce 
přimontoval provázek a vytvořil tím první model snowboardu, zvaný „snurfer“, protože jízda na něm 
se podobala spíše surfování na vodě. Snowboarding byl zpočátku brán jako módní výstřelek nebo  

Sport 
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jako exhibicionismus několika málo lidí. Nebyl uznávaný jako sport a zimní střediska zakazovala vstup 
snowboardistů na vleky. O tom, že nebyl moc žádaný, také svědčí i to, že první SNB závody byly až 
v roce 1980 a až v roce 1998 se tento sport objevil na ZOH. V 90. letech minulého století však nastal 
světový boom a SNB už chtěl mít téměř každý. Snowboarding je dnes už stejně oblíbený jako 
lyžování, ne-li víc. Nutno také ale upozornit na to, že mnohem více úrazů se stává právě na SNB.  
 
 
 

NEJLEPŠÍ ZIMNÍ STŘEDISKA V EVROPĚ 
 
Díky značnému zájmu o zimní sporty v Evropě se můžeme těšit nejvyspělejšími ski-areály na světě. 
Nejkvalitnější lyžařská střediska se nacházejí v Alpách. Ve francouzské části Alp například lyžařská 
oblast Alped'Huez, ve Švýcarsku Davos, známá je německá oblast Oberammergau ski area, v Itálii 
především oblast Dolomiti Superski. Alpskou lyžařskou velmocí je Rakousko a jeho ZillertalArena 
nebo Kaprun. Bohužel ne moc vyspělá jsou lyžařská střediska v Česku nebo na Slovensku. Dokonce se 
říká: „Sjedeš-li naše hory, Alpy jsou pro tebe hračka.“ a já bych jen dodal, že sjezdovky v zahraničí 
jsou opravdu lépe upravovány. 
 

Michal Dresler, 2.A 
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Florbal 

Není to až tak dávno, co se začali chlapci, a dokonce i děvčata, prohánět po hřišti s hokejkami a 

děravým míčkem v tělocvičně. 

Historie florbalu: 

Počínaje založením Mezinárodní florbalové federace (IFF) v roce 1986, která stanovila pravidla pro 

dnešní podobu tohoto sportu. Mezi zakládající země patří Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V současnosti 

tvoří IFF přes 50 zemí, mezi které patří i Nigérie nebo Pákistán. Česká republika (ČFbU – česká 

florbalová unie), se stala členem v roce 1992. V posledních 10 letech nabírá na popularitě. 

 

Jde o kolektivní sport, kde na hřišti proti sobě nastoupí 5 hráčů a brankář. Je to zábavná kontaktní 

hra, kde je hlavním nepřítelem nejen soupeř, ale také taktika, fyzické - psychické síly, zručnost, 

souhra a ve vyšších soutěžích jde i o talent a píli. 

Soutěže: 

Většina z nich je zastřešena unii ČFbU a dále se dělí do různých věkových 

kategorií, počínaje těmi nejmladšími „elévy“, až po muže, či tzv. 

veterány, a tak tomu je i u dívek. Nejvyšší florbalová liga mužů se nazývá 

AutoCont Extraliga, ženy mají Florbalovou extraligu a dále se to dělí do 

nižších soutěží 1, 2, 3, …5 liga, až po okresní přebory, a podobně. U 

těchto soutěží se každoročně platí registrační poplatek, za který může 

hráč nastoupit k utkání ČFbU. Také existují různé neregistrované ligy pro 

mládež. Liga pro zájmové kroužky DDM, atd. 

Tento sport je vhodný pro jakýkoli věk i pohlaví. Je to skvělá příležitost se 

sejít s přáteli a společně si zasportovat ;) 

 

Florbal na olympijských hrách? 

V roce 2008 obdržel tento sport uznání od Mezinárodního olympijského výboru. Takže od této chvíle 

může usilovat o zařazení na program Olympijských her. Naposledy byl tento program upravován pro 

hry 2016 v Brazílii, ale pro úspěšnost musí florbal rozšířit počet členských zemí v IFF.                       

                         

Petr Vývoda, 2.A 
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Basketbal 

Synthesia Pardubice - BC Nový Jičín 82 : 61 

Na začátku zápasu Nový Jičín překvapil pardubický celek skvělou obranou a ještě lepší 
ofenzívou. Ve druhé čtvrtině Pardubice přidaly na obrátkách a strhly vedení ve svůj prospěch 
a 25 body si vytvořily náskok, který Nový Jičín na konci snížil o 4 body.  

JBC Brno - BC Nový Jičín 96 : 77 

Brno opět nemilosrdně odstřelovalo protější tým, a tentokrát to schytali svěřenci Pavla Kelara. 

V druhé polovině se útočná aktivita Nového Jičína zvedla, ale pořád nestačila na srovnání brněnského 

náskoku.  Prolomení obrany domácího týmu dělalo Novému Jičínu problémy, avšak překonat 

defenzívu hostů bylo snadným oříškem pro Brno.  

Sokol Pražský – Nový Jičín 88:60 

 

Domácí tým začal, jak je jeho zvykem, silnou ofenzívou, která mu vycházela a válcovala hostující tým. 

První čtvrtina skončila ve prospěch Sokolu 30:10. Avšak Nový Jičín se ve druhé čtvrtině probral a 

vyhrál ji o 10 bodů. Velký náskok si však pražský tým udržoval po celý průběh zápasu, ve kterém 

s přehledem dominoval a dotáhl ho do vítězného konce. 

BC Nymburk – Nový Jičín 75:65 

Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný. Vedení se přelévalo ze strany na stranu. Až v druhé polovině 

zápasu Nymburk uskočil na rozdíl 10 bodů, které vzápětí Střítezský strhl třemi přesnými trojkami, a 

zápas byl opět vyrovnaný.  V posledním dějství se Nymburk začal prosazovat zpoza trojkového 

oblouku a hostující tým si s tím nedokázal poradit. Nymburk opět vyšplhal na 10 bodový náskok, 

který udržel až do konce zápasu. 

 

 

 

 

 

Vojta Střítezský, 1.A 
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DÍL 1. FORMULE 1 

Formule 1, jinými slovy královna motor sportu, je náš první podceňovaný sport, který bych Vám chtěl 

krátce představit.  

Závodění, ať už jakéhokoli druhu, provází lidstvo již od pradávna. Zpočátku lidé závodili v tom, jak 

rychle dokáží běhat, později v tom, jak rychle dokáží auty projet závodní tratí. Úplně poprvé se začaly 

pořádat automobilové závody ve Francii v 80. letech 19. století. Formule 1 jako sport vznikla až krátce 

po druhé světové válce v roce 1946, kdy lidé po válce mohli konečně začít myslet i na zábavu. Sport 

zaznamenal okamžitě velký úspěch, jelikož představoval perfektní způsob pro porovnání zemí. Ve 

Formuli 1 se bojuje o tzv. titul mistra světa Formule 1. Závodí se ve speciálních vozech tzv. 

monopostech, které jsou určeny jen pro jednu osobu a jezdci soutěží v sérii závodů neboli velkých 

cenách, na speciálních okruzích různých délek a tvarů po celém světě. 

Až do roku 1958 proti sobě soupeřili jen jednotlivci, ale s příchodem stále narůstajícího počtu týmů, 

vznikl Pohár konstruktérů Formule 1. Tento nápad je založen na tom, že se jednotlivé týmy snaží 

zkonstruovat ten nejlepší a nejrychlejší vůz ze všech. Mezi první účastníky tohoto poháru se řadí dnes 

velmi známé automobilové značky jako Ferrari, Mercedes nebo Jaguar. Závodní víkend začíná 

v pátek, kdy se jezdí volné tréninky, pokračuje sobotní kvalifikací, při níž se rozhoduje o postavení na 

startu a vrcholí nedělí odpoledne, kdy startuje samotný závod. Po odjetí závodu se předávají trofeje 

třem nejlepším na stupních vítězů, poté následuje slavnostní stříkání šampaňského na oslavu vítěze. 

Jezdci byli od počátku označováni za „novodobé gladiátory“, jelikož se velmi často stávalo, že za 

jeden závod jich po nehodě hned několik zemřelo. Za zmínku určitě stojí 

neslavnější zesnulý jezdec a trojnásobný mistr světa Formule 1, Ayrton 

Senna, který tragicky zahynul při závodě v San Marinu roku 1994.  

Od té doby se bezpečnost sportu diametrálně zlepšila. Dnes je královna 

motor sportu převážně show pro diváky. Na tribuny jednotlivých tratí se 

vleze až 150 000 přihlížejících a v televizi závody sledují miliony lidí po 

celém světě. Nejslavnějším závodem je jednoznačně Velká cena Monaka, 

při níž se jezdci řítí rychlostmi vysoce přesahujícími 250 km/h uličkami 

Monte-Carla, po kterých ještě o několik dní dříve cestovali obyčejní lidé 

do zaměstnání. Dnešní Formule 1 je převážně spojena s miliardovými rozpočty a pohádkovými 

mzdami jezdců. Ti vydělávají v průměru více než patnáct milionů eur ročně. Nejúspěšnějším jezdcem 

všech dob je sedminásobný mistr světa, Němec Michael Schumacher, ale hvězdou posledních 

několika let je další Němec, Sebastian Vettel, který vyhrál hned čtyři tituly mistra světa za sebou. Jak 

se ale může na první pohled zdát, že Formule 1 je sportem jen pro muže, tak to vůbec není pravda. 

Stále více žen Formuli sleduje a mnoho z nich také sní stát se první závodnicí všech dob. 

Formule 1 je jedinečný sport. Sport plný napětí, očekávání, nadšení i zklamání. Ale především nemá 

žádný důvod, proč by měl být podceňován širší veřejností jako v dnešní době je. 

Jiří Toman, 1. A 

Podceňované sporty 



12 
 

 

 

 Paul George 

 
Narodil se 5. Května roku 1990. Paul je synem Paula a Pauletty Georgových. Vyrůstal s dvěma staršími 

sestrami: Teiosha, která hrála basketbal za Pepperdine, a Portlanu, která hrála volejbal za San 

Bernandino. Jeho dětský vzor byl kalifornský ostrostřelec Kobe Bryant. 

Paul vyrůstal a fandil místnímu týmu Los Angeles Clippers. Většinu času Paul trávil v parku, kde hrál 

se svou starší sestrou basketbal. Organizovaný basketbal nehrál do doby, než nastoupil na střední 

školu Peteho Knighta. Dosahoval nebývalých úspěchů díky jeho atletickým schopnostem. Skauti, kteří 

si tohoto mladého talentu začali všímat na začátku léta 2007, byli velmi spokojeni s jeho výsledky a 

nabídli mu stipendium na univerzitě Fresno State Univerzity. V jeho prvním univerzitním zápasu, proti 

Sacramento State, zaznamenal 14 bodů a pomohl k vítězství. V dalším zápase přidal 25 bodů a 10 

doskoků, i přesto jeho tým prohrál. Byl ve slavném americkém sportovním pořadu SportCenter,  kde 

si vysloužil první místo za akci týdne, ve které 

zasmečoval jednou rukou přes Mickeyho 

McConella. Roku 2010 byl vydraftovaný jako 10. 

výběr týmem Indiana Pacers, za které hraje 

dodnes. 

2011 - 2012 bylo pro Paula klíčové období. Dostal 

se do All-star víkendu, kde se předvedl v soutěži 

smečí a ve hře nováčků. V minulém roce dostal 

ocenění za hráče, který se nejlépe zlepšil za 

poslední rok. Indiana prodloužila smlouvou 

s Paulem, která si ho chce ponechat na další sezónu. 
 

Vojtěch Střítezský, 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Známé osobnosti 
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Let’s Fight the Obesity 

Ve dnech 18. – 22. listopadu 2013 navštívilo 12 vybraných studentů 2. ročníku polské město Słupsk 

v rámci projektu Comenius. Za doprovodu Mgr. Olbrechtové, Mgr. Kocůrkové a Ing. Nováčkové jsme 

měli možnost vyzkoušet si komunikovat a zlepšit se v angličtině, bydlet v polských rodinách a 

seznámit se s různými národy a kulturami. Společně s námi a Poláky na projektu Let’s Fight the 

Obesity spolupracovala italská skupina. Jak by si mnozí mysleli, nepředstavovalo to pouze sezení za 

lavicemi a práce na projektu, ale také jsme poznávali krásy města Słupsk, viděli jsme Baltské moře a 

účastnili se sportovních aktivit. Ačkoli cesta tam (a vlastně i zpátky) byla pro nás zdlouhavá a skoro 14 

hodin strávených v autobuse se nám zdálo jako ztráta času, tři dny v Polsku utekly jako voda a nám se 

nechtělo domů.  Odvezli jsme si nejen spoustu zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat, ale 

také jsme poznali nové přátele ze zahraničí a zlepšili si svou angličtinu, a někteří dokonce i polštinu či 

italštinu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování a kteří nám tuto šanci, poznat další kousek 

světa, umožnili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Schenková, 2.A 

Comenius 
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Rozhovory s prváky 

 

Tereza Kelnarová, 1.A 
 
Jak se Ti líbí na této škole? 
- Líbí se mi tu hodně, našla jsem si zde hodně kamarádů a vytvořili jsme dobrý kolektiv. 
Co se Ti líbí na této škole? 
- Že nám často odpadají hodiny a mění se nám rozvrh. :D 
Co Tě na této škole zklamalo? 
- Zatím si nejsem ničeho vědoma. 
Kdybys mohla, změnila bys tady něco? 
- Nic bych neměnila, jsem spokojená. 
 

Radek Kubela, 1.A 

Jak se Ti líbí na této škole? 
- Ano, líbí. 
Co se Ti na této škole líbí? 
- Že vše, co se tu naučím, budu v budoucnu potřebovat. 
Co Tě na této škole zklamalo? 
- Zatím nebyl čas, aby mě něco zklamalo. 
Kdybys mohl, změnil bys tady něco? 
- To přijde, zatím nevím. :D 
 

Tereza Ivanová, 1.A 

Jak se Ti líbí na této škole? 
- Líbí a hodně. 
Co se Ti na této škole líbí? 
- Že to mám blízko domů. :D 
Co Tě na této škole zklamalo? 
- Zatím nic. 
Kdybys mohla, změnila bys tady něco? 
- Nevím, nepřemýšlela jsem nad tím. Ale asi nic. 

 

 

 

Iveta Fridrichová, 1.A 

 

Interview 
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Luštění 

Chtěli bychom Vám připomenout, že i tento 

rok se koná již tradiční 

Vánoční výzdoba tříd 

 

dne 11. 12. 2013 proběhne vyhodnocení nejlépe  
vyzdobených tříd. 

 

Tři třídy s nejhezčí vánoční výzdobou  

budou vystaveny na stránkách školy. 

 

Všechny třídy, které se zapojí  

dostanou sladkou odměnu. 

 
  
 
 

 


