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ÚVODNÍK
Během uplynulého půlroku jsem občas přemýšlela nad tím, co
bych napsala do úvodního článku našeho časopisu. Popravdě jsem
nic moc nevymyslela. Ale už se mi několikrát potvrdilo, že někdy
je lepší některé věci nechat plynout a že nějak dopadnou. Krom
toho mi čas strávený s dětmi ve škole přinesl několik poznatků,
které mě nenechávají zcela chladnou. A tak vlastně postupně
vykrystalizovala myšlenka na těchto pár slov.
V pohádkách pro děti je plno princů.
poslouchá,

Každá malá holčička

jak přijede chrabrý a statečný princ a zachrání

princeznu. Většině holek pak sny o princi na bílém koni zůstanou,
některé jen vymění prince za správňáka Harryho Pottera.
Když tak pozoruji chování dnešních dětí, přemýšlím nad tím, že
princové a rytíři zůstali asi jen v pohádkách. Kam se poděly ctnosti
jako statečnost, zodpovědnost, spravedlnost, smysl pro fair play,
humor, který neubližuje… Přijde mi, že v současnosti je cílem vše
udělat snadně a rychle, odbýt kde co, zničit kde co, zanadávat si na
všechno a na všechny kolem, poprat se... a hlavně nemyslet na
následky. K tomu by mě ještě zajímalo, kde zůstala kouzelná
slovíčka – pozdravit, poprosit, poděkovat?
Jedno z pravidel asertivity říká, že máte právo dělat chyby a být za
ně zodpovědný. Zkrátka – můžeme dělat průšvihy, ale musíme být
připraveni na to, že přijde trest. Ale jsou ty případné tresty
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doprovázené i špatným svědomím? Pocitem, že dneska jsem to
teda přehnal a jsem si vědom toho, že takhle se správňák nechová?
Kudy chodím, tudy dětem říkám, že upřímná omluva má velkou
moc. Nikdo z nás není neomylný. Ale měli bychom umět své
chyby napravit. Prostě bych byla ráda, kdyby každý kluk našel
v sobě kus rytíře a holky se postupně stávaly dámami, o které je ctí
bojovat.

Marie Doležalová
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PATRONÁT
Ptali jsme se Jirky Marka z 9.A na pár otázek:

1. Těšil ses na opatrování?
2. Je opatrování těžké nebo ne?
3. Líbí se ti opatrování?
4. Máš holku nebo kluka?
5. Jak se jmenuje?
6. Zlobí tě prvňáček nebo ne?
7. Napiš nějaké akce, které z prvňáčky provádíte.

A odpověď byla taková:
Z patronátu měl strach, ale nakonec se těšil. Teď už se mu ale
patronát líbí a je to lehké. Je to dobrá zkušenost. Na opatrování
dostal holku a jmenuje se Andrejka Šebelová. Je z 1.A a vůbec
nezlobí. Už přespávali ve škole, což byla velká zábava, a na
začátku školního roku měli soutěž skupinek na Lukách, což byla
pecka.

Lucie Cibulková
Stanislava Hasoňová
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Trocha nostalgie:

MÁM RÁD SVÁTKY VÁNOČNÍ
Mám rád svátky vánoční,

Na Štěpána další rána,

když je bílá zima,

boty mě ve švu praskly,

každý chce mít spousty dárků,

vyrábí je made in Hong-Kong,

Ježíška čeká dřina.

na štítku jsme našli.

Z velké dálky tahá dárky,

Na Silvestra křičí sestra,

schovává je ve skříni,

čoudí se nám z videa,

pro většinu balíčků,

mě to ani nepřekvapí,

musel letět do Číny.

výrobce je Korea.

Na Hod Boží stromek hoří,

Ježíšek si penízky spoří,

budeme bydlet ve stanu,

touží se jet ohřát k moři,

požár vznikl díky svíčkám,

sluníčka si užije,

vyrobeným v Tchaj-wanu.

ušetřil na levném zboží,
až z daleké Asie!

Lucie Sedláková
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ROZHOVOR S UČITELEM
Rozhodla jsem se udělat rozhovor s naším p. uč. Komárkem. Je
v učitelském sboru služebně nejmladší…
Kde jste před tím učil?
SOŠ a SOU André Citroena, Boskovice.
Která škola je lepší?
Ta naše :-)
Nejhorší zážitek z minulé a ze současné školy?
Z minulé školy - žáci se mi pomlátili přímo v hodině (já jednu
málem taky koupil).
Z této školy - někteří jedinci v 8.B.
Co jste studoval?
Univerzita Palackého v Olomouci, anglický jazyk a základy
společenských věd.
Bylo těžké vystudovat?
Těžké ani ne, ale hlavně ke konci to už bylo zdlouhavé, navíc psaní
diplomové práci mi na náladě taky dvakrát nepřidalo.
Co se Vám líbí na této škole?
Hodní žáci (někteří:-)), skvělý kolektiv, nemám to daleko do práce
a obědy taky nejsou k zahození :-)

Navštívil jste nějaké anglicky mluvící země/kraje?
Přiznám se, že jsem kupodivu v anglicky mluvící zemi ještě nebyl
(to je ale hanba!), ale moje přítelkyně, která učí francouzštinu, mě
už stihla “protáhnout” 3x Francií, Švýcarskem, Itálií, Chorvatskem,
Rakouskem, atd., atd. No, nakonec ještě tu angličtinu zapomenu...
Ve které třídě se Vám nejlépe učí?
Asi 9.B, přestože teď už to mají “na háku”.
Jak se Vám líbí v ženském kolektivu? ☺
V kolektivu se mi líbí, ale když se u oběda mluví o kabelkách,
dětech a vaření, jsem trochu nesvůj. Nicméně bych asi neměnil :-)
Proč jste se rozhodl být učitel?
Protože všechny děti jsou milé a hodné…… Tak tedy ne - protože
mě to baví (když to baví ty druhé, tak je to ještě lepší) a protože mě
upřímně těší, když si Šamalík z hodiny angličtiny zapamatuje
aspoň jedno slovíčko - to je pak úspěch… Jo a taky máme
prázdniny.
Máte nějaké koníčky, o kterých nikdo neví?
Hraju PC hry, florbal a pozor, chvíle napětí - taky čtu knížky. Tak
a je to venku...
Co děláte rád po škole? (Když vezmeme v potaz, že nemáte
práci, či opravu sešitů ☺.)
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Relax doma, s přítelkyní, s kamarády plus ty výše jmenované
koníčky.
Co si myslíte o tzv. dnešní generaci?
Ta minulá generace se ptala nás a my se teď ptáme vás - co z vás
jednou bude??? Myslím, že např. zrušení mobilních telefonů a
důraz na získávání informací prostřednictvím psané formy (ne jen
internetu) by byl super - lidé čtěte!! :-)
Jaké jste měl dětství? Byl jste tichý typ nebo spíše rebel?
Byl jsem tichý rebel, tj. rodiče jsem poslouchal, ale nejradši bych
neposlouchal… No, možná mi to tak i vyhovovalo, byl jsem kliďas
s občasnými sklony k výbuchu vzteku (a to jsem doteď).
Jací na Vás byli rodiče během dospívání?
Tak občas nějaká ta facka padla, ale čistě v rámci výchovného
působení. Občas si říkám, že by bylo třeba toto výchovné působení
aplikovat na některé žactvo, ale to jsem odbočil… Jinak na mě byli
rodiče hodní a protože jsem jedináček, jsou na mě hodní dodnes :-)
Chcete na konec něco vzkázat?
Sem by se asi hodilo nějaké vítězné zvolání, jako např. “Učte se!”,
“Všem přeju samé jedničky” nebo “Sportu zdar!”, ale možná bude
stačit prosté “Buďte sami sebou” (ale když se přitom budete chtít
učit, tak to neuškodí :-)).
Klára Zatloukalová
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ŠIKANA A STRACH Z PSYCHOLOGA?!
Pokud tě někdo šikanuje a nevíš si rady, řekni to rodičům. Pokud si
neví rady ani rodiče, zajdi se poradit za metodičkami prevence
nebo výchovnou poradkyní. Vůbec se neboj a braň se! Nemůžeš
se přece celý život takto trápit. Určitě ti poradí, jak se bránit. Nikdy
ti neřeknou, že neví a ať se jdeš poradit jinam.

Co je to šikana?

 pomlouvání a intrikování
 navádění ostatních, aby se s tebou nebavili
 posmívání
 strkání, šťouchání.
 bití, kopání, dokonce i škrcení
 házení věcmi, schovávání a ničení tvých věcí
 nucení do něčeho, co se ti nelíbí, bolí tě, nebo co tě ponižuje

Marie Poláčková
Kristýna Vymazalová
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NEJČASTĚJŠÍ AKTIVITY V DRUŽINĚ

Kluci
 Cheva
 Lego duplo
 Minecraft

Holky
 Tichá pošta
 Lego

Tichá pošta

 Malování

Marie Poláčková
Kristýna Vymazalová
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ROZHOVOR
Rozhodla jsem se udělat rozhovor s člověkem, co natáčí videa na
YouTube, ale necítí se jako klasický YouTuber. Vlastní kanál
zaměřený na kritiku a říká si Pstruh.
Proč jsi se rozhodl natáčet na YouTube?
Začínal jsem jako letsplayer na Metinu, kde jsem měl dost silnou
postavu a přiznám se, chtěl jsem s ní prostě machrovat. Pak když
jsem to hrát přestal, pokračoval jsem z úcty k fanouškům (1000
odběratelů) a natáčel dál. Zakoupil jsem kameru a snažil se to
rozjet jako "klasický" youtuber.
Kolik lidí se na Tvoje první videa dívalo?
No, co si pamatuji, odběratelů jsem měl od 300-1000 a sledovanost
na videích byla od 500 views po 10 tisíc. Záleželo na tématu, jak
moc byl divácky atraktivní.
Jaký je přínos youtuberů pro diváky?
Na České scéně? Pokud nesledujete zrovna naučná videa, tak
hlavní přínos bych viděl spíše v odreagování a nebo to může být i
motivace.
Patříš k youtuberům, kteří používají vulgarismy. Není to pro
diváky pohoršující?
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Vulgarismy jsou jistě negativum pro široké publikum, ale moje
videa nejsou pro široké publikum, spíše pro vybrané a ti naštěstí
mojí osobu, která je vulgární, zcela chápou. Paradox je, že před 3
lety jsem i já byl slušný a vulgarity vůbec nepoužíval. Nevím, co se
u mě změnilo, ale jde to vrátit zpět? Nejde a ani jako tvůrce už si to
nemůžu dovolit.
Má tvůj kanál nějaké hatery*? Jak se projevují?
Dobrý dotaz. Rozdělil bych to na 2 typy "haterských komentářů".
První je čisté urážení mojí osoby a pak lidi, co se snaží vyvrátit to,
co jsem řekl a opravit mě, což nemusí být nutně vždy na škodu. A
oni ani nemusí být "hateři", spíše lidi, co mě sledují a chtějí mě
konstruktivní kritikou posunout dopředu nebo poučit. Takže to
vidím spíše pozitivně.
Kde pracuješ?/Jaké máš povolání?
Jediná otázka, které se vždy kulantně vyhýbám. Pracuji v
zaměstnání, kde se živím fyzickou prací, ačkoliv to neodpovídá
oboru, který jsem studoval a je paradoxní, že kdybych ve své firmě
dělal to, čemu jsem se učil (účetní), tak bych si přišel na menší
peníze než mou fyzickou prací a navíc bych neměl možnost
přesčasů a přivýdělku. Ale rozhodně to neberu negativně. Mám čas
v klidu přemýšlet o tvorbě a youtube.
*hater – člověk, který něco nemá rád
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Dokázal by ses zbavit svého psa za peníze?
Nikdy, je to člen rodiny.
Kdyby to šlo, bral bys peníze nebo lásku?
Peníze mám a lásku taky, ale z logické podstaty věci raději hodně
peněz bez lásky. Já už bych si to, co potřebuji, koupil. Protože mít
lásku a nemít peníze vůbec žádné - to bych ji mohl mít tak 3 dny, než
bych umřel hlady.
Měli to s Tebou rodiče težké?
Nikdy jsem nebyl problémové dítě. Dobře jsem se učil, nedělal extra
průsery, až na nějaké malicherné drobnosti, a byl jsem skromný. Na
vše, co jsem chtěl, jsem si ušetřil peníze z kapesného. Taková celkem
idylka.
Jací jsou Tvoji rodiče? Popřípadě máš sourozence?
Skvělí ve všem! Nemůžu si stěžovat, že by mě nedokázali připravit
do života. A v případě nějakých problémů se mě vždy zastali a
pomohli mi, ať šlo o jakýkoliv druh problémů z osobního hlediska
nebo jen o nějakou radu. Sourozence mám staršího bratra a pak z
tátova prvního manželství 2 sestry, avšak ty moc nevídám, nejsme v
kontaktu, ale jsou moc hezký.
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Když jsi byl malý, byl jsi kamarádský typ nebo spíše
samotářský?
Obojí, uměl jsem si vystačit ve spoustě věcí sám, ale měl jsem i
dost kamarádů. Chodili jsme ven, jezdili na kole, což se mě
pochopitelně drželo i na střední. Ačkoliv přiznávám, že mám rád
spíše delší dobu samotu a klid, a pak hned na to šokovou terapii
extrémním množstvím lidí, co znám, pokec a zábavu.
Chceš něco vzkázat nakonec čtenářům?
Nevěřte všemu, co vidíte. Přemýšlejte o věcech vlastní hlavou a
nenechte se nikdy nikým ovlivňovat!

Díky za rozhovor :)

Klára Zatloukalová
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VÁCLAVSKÉ HODY V ŠOŠŮVCE
Dne 28. září bylo v Šošůvce veselo. Byli tam totiž Václavské hody.
Přijeli i diváci z blízkého okolí. Tancovali velcí i malá chasa ze
Základní školy Sloup. V kroji byly i malé děti. Chodilo se v
průvodu po celé Šošůvce a vyzvedávali se stárci u jednotlivých
domů. Chodilo se od domu k domu a tancovalo se a hrála dechová
hudba Olšověnka. Poté se došlo ke kulturnímu domu a čekalo se,
jak tradičně na rychtáře a rychtářku, jimž byli manželé Zouharovi.
Když přijel rychtář s rychtářkou, tak měl pan ,,Písař’’ proslov. Poté
pan rychtář četl ,,Hodové desatero’’. A nato začala tancovat malá
chasa. Měli hrozně krásnou choreografii, kterou s nimi nacvičil
Mgr.Petr Sehnal. A na řadu nakonec přišli i velcí tanečníci. A za
sebe musím říci, že se jim to všem moc povedlo.

Malou chasu tvořily děti ze ZŠ Sloup:
7.B David Zouhar
Lucie Sedláková
Simona Zouharová
Libor Kučera
Julie Hradecká
9.B Robert Hudec
5.tř. Daniel Zouhar
4.A Darina Sedláková
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Z čeho se ten kroj vlastně vůbec skládá???
Tak toto je nejčastější otázka každého, který kdy viděl šošůvský
kroj. A My vám na tuto otázku rádi odpovíme.

Ženský kroj: rukávce, sukně, malá spodnička, velká spodnička,
kordulka a zástěrka
Mužský kroj: vyšívané kalhoty, vyšívaná vesta, bílá košile, kolem
krku černý šátek a klobouk se stuhami.

O všechny kroje se s láskou stará šošůvská švadlena Marie
Cibulková, která šije i kroje nové a starší upravuje a spravuje podle
potřeby. Udržuje tím tak tradici pro další generace už třicet let. A
my jsme ji za to moc vděční a moc DĚKUJEME!!!

Lucie Sedláková
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ROZHOVOR S PRVŇÁČKY
Ptali jsme se prvňáčků:

Emičky Mikuláškové z 1.A

Lilinky Perkovské z 1.B

Báry Ondrouškové z 1.A

Viktorky Novákové z 1.B

Andrey Šebelové z 1.A

Ondry Potockého z 1.B

Báry Doležalové z 1.B

Nikolky Horské z 1.B

na pár otázek: Těšili jste se do školy?
Jak se vám líbí ve škole?
Jaký předmět máte rádi a jaký ne?
Co se vám na škole líbí?
Je pro vás učení těžké?
A odpovědi byly: Ve škole se jim moc líbí. Nejoblíbenější předmět
je u někoho tělocvik, u někoho matematika. Nemají rádi tyto
předměty: čtení a matematika. Učení je někdy lehké, někdy těžké.
Paní učitelka je hodná, ale občas zakřičí. Na škole se nám líbí
dlouhé přestávky. Chtěli bychom, aby měla škola více pater.

Vanessa Lošťáková, Lucka Cibulková, Stanislava Hasoňová
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KŘÍŽOVKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Víte, jak se veš udrží na pleši? (Tajenka) _ _ _ _ _ _ _ _

1. Předmět prvního stupně místo dějepisu?
2. Základní budova na vzdělání pro děti?
3. Nauka o přírodě na druhém stupni?
4. Kdo má kabinet s Brettem?
5. Co žáci používají nejvíce ve škole?
6. Třídní učitelka 7.A?
7. Polední jídlo?
8. Kdo učí žáky ve škole?
Stáňa Hasoňová, Lucie Cibulková
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BESEDA S ŘEDITELEM ŠKOLY
Každý rok na podzim se pan ředitel setkává s deváťáky, kteří pro
něj mají nachystané otázky. Zde je výběr několika z nich.
K čemu jsou ročníkovky ?
Většina deváťáků má strach, jak dopadne , ale celkově o nic nejde.
Mojí dceři je 26 let a obešla spoustu institucí a firem než dostala
pracovní místo. Na většině pracovních pohovorů se musíte nějak
prezentovat. Ročníkovou prací máte možnost si nanečisto takovou
svou prezentaci vyzkoušet. A za 12 let, kdy se obhajoby dělají, se
nestalo, že by to někdo nesplnil.
Na co si dát pozor ?
Nejvíc na drobnosti jako háčky, čárky a hlavně PRAVOPIS . A
nezapomenout uvést veškeré zdroje, odkud jste čerpali.
Kdy se opraví učebna fyziky a přírodopisu ?
Chtěli bychom získat peníze od EU. Mělo by to být 5-6 milionů
korun. Takže snad v nejbližších letech.
Budou místo šaten skříňky ?
Mně by se to líbilo. Zkoušel jsem ale volat do různých škol a 8090% jich řeklo, že děcka tam mají nepořádek a že je to zbytečné.
Mohlo by být míň učebnic ?
Nemohlo, nedá se nic dělat.
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Zrychlí se žákovská wi-fi ?
Ne, jelikož škola není internetová kavárna.
Ondřej Mynařík

LÁSKA - Co je to láska?
Dne 14.2 byl Valentýn – svátek zamilovaných, původem
z Ameriky. U nás většina populace upřednostňuje První máj.
Nejlepší věc, kterou však můžete udělat, je vyznávat lásku svému
partnerovi, kamarádce či rodičům celý rok. Jak se ale vypořádal s
otázkou ,,Co je to láska?“ 1. stupeň?
Co znamená slovo LÁSKA?

ANKETA V RYTÍŘSKÉ 2.A

- když vás hřeje u srdíčka
- když někoho obejmeme
- když se s někým pusinkujeme
- když se zamiluje kůň
- když mi táta povídal, jak se seznámil s mámou
- když uvidíme mámu a tátu
- když dá kluk holce kytku
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- když dá někdo někomu pusu na ruku
- když jsme všichni v naší třídě a je nám spolu dobře :-)
- když se páří samec se samicí!
- když dokážeme někomu odpustit a máme ho rádi, i když nás
někdy zlobí
- když někomu napíšeme pěkný vzkaz
- když vás někdo pozve do kina
- když s někým pracujeme ve skupince (zrovna dnes jsme měli
skupinovou práci :-D)
- když někomu něco nejde (třeba počítání) a my mu pomůžeme
- !!! když s někým jdete na vycházku, vezmete si s sebou krabičku,
a pak holce ukážete prstýnek

:-)

ANKETA V 5. TŘÍDĚ

Láska je pocit, kdy jsi šťastný a veselý.
Lásku chováme k taťkovi, mamce, sourozencům, nebo i
k partnerovi či partnerce. Ke svým blízkým.
Láska je, že nemůžete spát, jíst a pít.
Láska je, když máme sklony k nějaké magii a musíme pořád číst a
dokonce se nám o ní zdá.
Láska každého někdy bolí, někdy se smějeme, někdy brečíme.
Láska je cit, myslíš na někoho víc než na sebe.
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Láska je to, když někdo má někoho rád.
Láska by se měla projevovat každý den, ne jenom jeden den v roce.
Láska je vztah mezi dvěma lidmi nebo rodinou.
Láska je když rodiče mají rádi své děti.
Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unavení.
Láska je cit, který každý prožívá.
Láska je, když se dva lidi mají rádi.
Láska je, když vás někdo obejme, když brečíte.
Láska je cit, který projevujeme rodičům, zvířatům nebo i věcem,
které máme rádi.

KRÁSNÝ DEN A MĚJTE SE RÁDI NEJEN NA VALENTÝNA!

Klára Zatloukalová
Monika Gregorová
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SOUTĚŽ
Fotky učitelů, asistentů
a dalších zaměstnanců školy
Každý žák naší školy má určitě svého oblíbeného učitele.
Na další stránce je pár fotografií a na nich jsou učitelé, když byli
malí. U některých fotografií se možná budete divit a ani toho
učitele nepoznáte. Některé učitele poznáte hned, jakoby se vůbec
nezměnili. Cílem této soutěže je pojmenovat všechny fotografie
správně! Nejsou tu jen učitelé - jsou tu i asistentky, družinářky,
kuchařky. Hlasovat můžou 1.-9. třídy. Mohou se zapojit i učitelé
:-).
Své tipy můžete posílat na e-mail: dolezalova.marie@zssloup.net.
Nebo je můžete donést napsané na papíru do kabinetu p. uč.
Doležalové.
Vojta Štrajt, Lucie Sedláková
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VZKAZY
Na této stránce může už příště být váš vzkaz !!!
Pokud někomu chcete něco vzkázat, stačí donést vzkaz některému
z našich redaktorů!!!
Pokud se vám stalo něco „úchvatného“, na co jen tak nezapomenete,
pochlubte se i nám!
Ty nejlepší kousky budeme publikovat!!!
PRO UČITELE !
Pokud máte od svých žáků nějaké pěkné práce, které by si zasloužily
publikovat, budeme jenom rádi!!!
CHCETE SE STÁT NAŠIMI KOLEGY?
Víte něco zajímavého?
Chtěli byste zde uveřejnit své obrázky?
Pochlubit se svými básnickými a literárními díly?
Proč ne?!
Scházíme se každý pátek v 13.30 v počítačové učebně.
Příspěvky můžete posílat na e-mail: dolezalova.marie@zssloup.net
nebo přinést komukoli z uvedených redaktorů.
Těšíme se na spolupráci!!
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