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SLOVO NA ÚVOD
Milí čtenáři,
panuje měsíc červen, což
znamená, že se nacházíme
v samotném finále aktuálního
školního roku. Redakce školního
časopisu vám tak přináší třetí,
a zároveň poslední, vydání
Myškoláka ve školním roce
2021/2022. Než si všichni
dopřejeme zasloužené letní
prázdniny, dny strávené u vody,
plné sluníčka a odpočinku,
pojďme se ohlédnout
za školními akcemi a bohatými
výtvory našich žáků. Na co se
tedy můžete těšit?

Čekají na vás články,
díky kterým si připomenete
Ponožkový den, pěveckou
soutěž Zlatý kos, Projektový den
s armádou, Modrý den, úspěšný
18. školní bál, aktivity konané
v rámci Chovatelského dne
a Dne Země a spoustu dalších
akcí. Součástí aktuálního vydání
jsou také literární a výtvarné
práce našich žáků či jedinečný
rozhovor, který nám tentokrát
poskytla studentka Jihočeské
univerzity v Českých
Budějovicích – Kristina
Divišová. Doufám, že si každý

najde v Myškolákovi ten „svůj
článek“, který ho zaujme
a inspiruje.
Za celý redaktorský tým přeji
všem krásné a pohodové letní
prázdniny. Ať jsou plné veselých
zážitků, dobrodružství a touhy
objevovat krásy světa!
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka;
Micova.Misicka@seznam.cz)

REDAKTORSKÝ TÝM
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CO JSME ZAŽILI
Recitační soutěž

V únoru proběhlo třídní kolo
recitační soutěže.
U nás v 5. třídě byl každý
ohodnocen body, já měl
dohromady 78 bodů. Další
hodinu jsme si řekli, kdo
postoupí do školního kola
recitační soutěže. Postoupilo nás
z naší třídy šest. Školní kolo
bylo rozdělené na různé
kategorie, já byl ve 2. kategorii.
Naše třída se dostala na řadu až
v 13:50 hodin. Před recitací jsem
měl trochu strach, že ji pokazím,
ale nakonec jsem nic nezkazil.
Týden po školním kole bylo
vyhlášení a dozvěděl jsem se, že
jsem postoupil do okresního

kola, které se konalo v DDM
Třebíč. Na okresní kolo nás
autem vezla paní ředitelka.
Když jsme vešli do DDM,
dostali jsme občerstvení a šli
do sálu, ve kterém recitovala
naše kategorie. Když jsem

přišel, věděl jsem, že mám určitě
proti komu bojovat. Moc se mi
v sálu, ve kterém jsem recitoval,
líbilo. Poté, co jsme všichni
odrecitovali, byla 20minutová
přestávka, po které bylo
vyhlášení výsledků. Z naší

Ponožkový den

V pondělí 21. března 2022
jsme si společně připomněli
Světový den Downova
syndromu neboli Ponožkový
den. Jak vyplývá z názvu, je to
den, který se nese ve znamení
ponožek pod heslem: „Na
každou nožku jinou ponožku“.
Během Ponožkového dne si

lidé oblékají nesourodý pár
ponožek, a tím dávají najevo,
že vyjadřují solidaritu s lidmi,
kterým příroda nadělila jeden
chromozom navíc. Celá akce
v sobě nese myšlenku, že být
odlišný je normální.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)

Zlatý kos - pěvecká soutěž
Ve středu 23. března 2022 se
výstavním sálem školy nesly
písně našich žáků. Zúčastnili
se totiž tradiční pěvecké
soutěže Zlatý kos. Odpoledne
plné známých písniček,
pohodové atmosféry a zábavy
si náležitě vychutnali.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)
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školy, bohužel, nikdo
do krajského kola nepostoupil.
Musím ovšem říct, že jsem si
všechna kola recitační soutěže
moc užil. Snad postoupím další
rok co nejdál.
(David Šeiner, 5. ročník)
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POKOS - Projektový den s armádou

Ve čtvrtek 24. března 2022 nás
ve škole navštívili zástupci
Armády ČR. Žáci si od nich
vyslechli nejen důležité
pokyny, kterými by se měli
řídit v případě ohrožení státu,
ale měli i možnost seznámit se

„na vlastní kůži“ s vojenskou
technikou. Pro všechny to bylo
velice poučné dopoledne.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)

Úspěšný 18. školní bál
V pátek 1. dubna 2022
uspořádala naše škola již 18.
školní bál. Tradičně se ho
zúčastnilo velké množství
hostů. To, že se letošní školní
bál opravdu vydařil, dokládal
plný parket tanečníků, zástupy
hostů u baru a bohatá
tombola.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)

Modrý den

Každého 2. dubna si
připomínáme Světový den
porozumění autismu. V tento
den se lidé na celém světě
zapojují do akce „Rozsviťme
se modře“. Osvětu autismu lze
podpořit tím, že se obléknete
do modré barvy.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)
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Chovatelský den
nejhezčí zvíře na fotografiích. 1.
místo vyhrál Sebastian Novák
(2. roč.), na 2. místě se umístila
Michaela Pokorná (8. roč.) a na
3. místě se umístil Tomáš
Roupec (2. roč.). Soutěž
o nejhezčí živé zvíře vyhráli
Tomáš Bárta (5. roč.) a Lucie
Hlavničková (4. roč.), na 2.
místě se umístil Tomáš Palát (1.
roč.) a 3. místo obsadila Hana
Pacasová (7. roč.). Chovatelský
den jsem si moc užil a již teď se
těším na další.
Na konci dubna se ve škole
uskutečnil Chovatelský den.
Naši školu navštívil pan Hořák
a přivezl nám ukázat různé ptáky
ze záchranné stanice v Jihlavě.
Venku byla sice velká zima, ale
i tak jsme zhlédli program
na hřišti. Pan Hořák přivezl
různé sovy, například sovu
pálenou či výra velkého,
o kterém jsme se dozvěděli, že
má jako jediná sova u nich
na stanici bankovní účet a že je

ve stanici velikou celebritou.
Každou sovu jsme si mohli
prohlédnout zblízka –
pomocnice pana Hořáka nám je
ukázala. Po skončení programu
jsme se vrátili do třídy.
Zanedlouho pro nás přišli
členové školního parlamentu
a my jsme šli hlasovat o nejhezčí
živé zvíře. Živá zvířata, která
do školy přinesli sami žáci, jsme
si mohli pochovat. Já jsem si
pochoval králíka Aleše a také
mu dal svůj hlas. Soutěžilo se i o

(David Šeiner, 5. ročník)

a chovejte se k této okrase
zdvořile. Naše práce těmito
zákroky určitě nekončí.
Počítáme s neustálou a pečlivou
údržbou i úpravou. Jsme plně
připraveni vrbové zákoutí
dočasně zregenerovat a uložit
jako památku do deváté třídy,
kde by mělo být pravděpodobně
dokončené. Jisté je, že oběh byl
a bude opakován ještě
neskutečně mnohokrát několika

jinými žáky. Doufáme, že vše
proběhne za ideálních
podmínek. Tímto přejeme
budoucím žákům školy hodně
štěstí v budoucí přestavbě
vrbového zákoutí.

Oslavili jsme Den Země
VRBOVÉ ZÁKOUTÍ
Dne 4. května 2022 se
na společné akci úpravy přírodní
učebny podílel každý ročník naší
základní školy. Svá slova budu
ale reprezentovat za 7. třídu,
která dostala na starosti vrbové
zákoutí. Tato část zahrady si drží
své místo u multifunkčního
hřiště, jezírka a hmatové stezky.
Nevýhodou ovšem býval pohled
z lavičky na samotné zákoutí,
proto se v minulém roce muselo
zrušit a nahradit novou formou,
kterou zde budu popisovat
z mého pohledu i z pohledu
spolužáků. Práci započaly
žákyně, které nejprve vyznačily
kruh, kde byly vloženy
po úsecích (zhruba 10 cm
od každé skupiny) tři vrbové
proutky. Nejsilnější prut byl
obklopen po stranách slabšími.
Všechny svazky byly svázány
ve spodní i horní části, aby
držely formu. Postupně byla
na povrch položena hlína. Už jen
stačilo okolí prutů zalít vodou,

aby nehrozilo riziko dehydratace
zákoutí. Přirozené prostředí vrby
je vždy u zdroje vody, proto
nepodceňujte nedbalost
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(Sára Pléhová, 7. ročník)
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Školní akademie ke Dni matek
Na začátku května jsme
uspořádali školní akademii,
kterou jsme tematicky
věnovali našim maminkám.
V neděli 8. května 2022 se
slavil Den matek a my jsme
všem maminkám chtěli tento
významný den připomenout
prostřednictvím vystoupení
našich žáků.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)

Exkurze páťáků do Znojma
V úterý 10. května 2022 jsme
s 5. třídou vyrazili na exkurzi
do Znojma.
Ráno jsme měli sraz
na vlakovém nádraží
v Jaroměřicích nad Rokytnou,
odkud nám v 7:28 hodin odjížděl
vlak. Do Znojma jsme jeli 60
minut. Když jsme dorazili
do Znojma, vydali jsme se
kolem obchodního domu Dyje
k místnímu muzeu. Tam jsme
viděli staré peníze, zbraně a také
staré zemědělské nástroje.
Na cestě k podzemí jsme prošli
pod bránou pivovaru a kolem
rotundy svaté Kateřiny.

V podzemí nás vedl průvodce,
který nám o něm řekl různé
informace, například že je
dlouhé 27 km a má 4 patra.
Když jsme vyšli z podzemí,
mohli jsme si zajít na zmrzlinu
a oběd. Měli jsme sraz ve 13
hodin před obchodním domem
Dyje. Tam jsme se následně
seřadili do dvojic a šli
na vlakové nádraží. Cesta domů
trvala 50 minut. Exkurzi
do Znojma jsem si moc užil
a rád si cestu do tohoto města
někdy zopakuji.
(David Šeiner, 5. ročník)

Soutěž Cihla k cihle v hlavní roli stavebnice Teifoc
Žákyně 7. ročníku se
zúčastnily okresního kola
soutěže Cihla k cihle, která
proběhla na Střední škole
stavební Třebíč.

Předmětem soutěže bylo
zhotovení trojrozměrného
modelu solárního mlýna.
Po precizní přípravě
pod vedením paní učitelky
Ludmily Mrnuštíkové obsadila

děvčata překrásné 2. místo.
(Lenka Brabencová, učitelka)
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Okresní kolo soutěže Navrhi svůj dům
Pokorná, Jakub Skoumal,
všichni z 8. ročníku.
I když soutěžní týmy neobsadily
přední místa, uznání si zaslouží
za dlouhodobou a náročnou
přípravu, kterou úkolům v této
soutěži věnovaly. Úkolem bylo
například zhotovit model domu,
narýsovat půdorys a napsat
slohovou práci o životě v domě.
Oběma týmům patří pochvala
za splnění úkolů ve stavební
soutěži. Děkujeme
za reprezentaci školy a těšíme se
na úspěchy v dalších školních
soutěžích.
V okresním kole soutěže
Navrhni svůj dům, které se
konalo 13. května 2022
na Střední škole stavební
v Třebíči, měla naše škola
zastoupení hned ve dvou
týmech: Soňa Nováčková,
Amálie Kleppová a Michaela

(Ludmila Mrnuštíková a Lenka
Brabencová, učitelky)

Učitelé si připravili ke Dni dětí téma Avengers
Ve středu 1. června 2022
při příležitosti Dne dětí si
pro nás učitelé připravili
zábavné sportovní dopoledne
na téma Avengers.
Jelikož tyto hrdiny někdo
neznal, zhlédli jsme ráno nejprve
ukázku z filmu. Celý program
začal scénkou přímo z této
filmové série. Na scénce se
podíleli učitelé a vybraní žáci
převlečení za hrdiny. Žáci byli
rozděleni do 13 družstev
a museli projít 15 stanovišti, kde
plnili poslání různých hrdinů.
Za každý splněný úkol
na stanovišti tým sbíral kamínky
s indicií. Po sesbírání všech
kamínků s nápovědou museli
žáci společně složit výslednou
tajenku, která zněla: „KAMENY
NEKONEČNA.“ Myslím si, že
všichni jsme si toto dobrodružné
dopoledne užili.

(Jitka Nováková, 9. ročník)
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
Kdybych měla tři přání (úvaha)
Osnova:
1. Kouzelná pohádková rybička
2. První přání
3. Druhé přání
4. Třetí přání
5. Ten nejchutnější dezert
Kdyby to bylo jako
v pohádkách, kde nám zlatá
rybička splní tři přání, tak by
každý zbrkle vyslovil tři věci,
bez kterých zjevně nedokáže žít.
Byl by to nejspíš nějaký Xbox
nebo PlayStation, nový telefon
atd. Jen jedna část by zmínila
podle všeho své nejbližší a přála
si jejich zdraví a spokojenost.
Ano, sobectví není vždy
záporné, ale podle mě bychom
se měli o svá tři přání trochu
podělit. Co myslíte? Nebojte,
určitě jsou tu i takoví lidé, jenž
si přejí něco, co by změnilo
nejen jejich současný telefon
nebo počítač, ale i okolí,
přírodu, vztahy nebo světové
problémy.
Moje první přání by bylo, aby se
každému, každičkému dítěti
po celém světě dostalo
milujících lidí, co se o něj
postarají, dají mu najíst a zajistí
bezpečí do doby, kdy se budou
schopni postavit na vlastní nohy,

a poskytnou tuto službu dalším
osiřelým nebo hladovým dětem.
Proč? Přímo mě ničí pohledy
těchto dětí zachycené na fotce
nebo videu, kde ony si toto
nevybraly, ony si nemohly
vybrat, kam či komu se narodí.
Jednoduše se narodí někomu,
kdo jim dal šanci se na tento
impozantní svět podívat, a to jen
díky lásce, kterou mezi sebou
dotyční dva chovají. Žádné dítě
by nemělo v mých očích trpět,
navíc když za to ani trošičku
nemůže.
Je to tak strašně obtížné vybrat
něco/někoho, komu bych
ochotně nabídla pomoc. Je tu
tolik problémů, které je potřeba
okamžitě řešit. Přání už mám,
ale jen dvě. Zkusme se tedy
zamyslet nad někým, kdo
nemluví, nemůže vyslovit svůj
názor, neodsuzuje vás za vaše
chyby a rozhodnutí. Jediné, co je
schopný ukázat, je láska, kterou
k vám chová. Miluje vás jako
nic jiného na tomto světě. Tak už
tušíte? Všichni, doufám, teď
myslíme na naše čtyřnohé
chlupaté kamarády, ale i na
všechna ostatní zvířata. Proč je
zde připomínám? Slyšeli jste
někdy o nezákonném pytlačení,

čínské medicíně, zvířecích
laboratořích a dalších
podobných věcech? Ráda vám to
přiblížím. „Člověk si neumí ani
představit být připoutaný ani
minutu. Zvířata v laboratořích to
ale musí snášet celý život,“ řekl
slavný zpěvák po zhlédnutí
kousku drastického videa
z laboratoří po celém světě.
Provedla bych těm lidem, co to
podporují, všechno, co oni
dovolili udělat těmto čistým
stvořením. Testovat je zaživa a k
tomu jim nadávat a posmívat se
jim. Narazili jsme na vskutku
obsáhlé téma, a proto si bližší
informace vyhledejte již sami.
Myslím si, že to má dobrý
důvod, proč je to na mém
seznamu přání. Souhlasíte?
Dostáváme se tedy k mému
druhému přání, a to je okamžitý
STOP jakémukoli ubližování
a nezákonnému lovení zvířat
všeho druhu!
Třetí přání, zní to jako blížící se
konec snění, kvůli kterému to
vlastně píšu. Chci mít čisté
svědomí, proto se přiznávám, že
jsem si na třetí přání myslela já
jako moje maličkost. Moc bych
si přála zbavit se své nesmyslné
alergie, která mě dělí od mého

velkého snu, který bych si
díky tomuto nabídnutému přání
mohla konečně splnit, ale
neudělám to. Proč, když jsem
tak blízko? Je to jednoduché.
Nikdy nedělá dobrotu,
když všechno, co chcete, vám
přidělí hned „po lusknutí prstů
na zlatém podnose“. Necítila
bych ten úžasný a opravdu
důležitý pocit, že jsem něčeho
dosáhla.
Dokázala jsem se i přes všechny
ty překážky zvednout a jít dál,
pokračovat až do posledního
doušku síly, abych došla do cíle,
něco si z toho odnesla
do budoucna a samotný cíl, což
je u mě to překonání alergie, si
vychutnat jako ten nejlepší
dezert (odměnu). Docházím
tudíž k závěru, kdy své třetí,
a tedy poslední přání buď
využiju na pomoc nemocným
a postiženým, nebo si je
jednoduše ponechám, až ho bude
někdo opravdu potřebovat.
(Natálie Jará, 9. ročník)

Každý jsme člověkem více tváří (úvaha)
Osnova:
1. Má člověk více tváří?
2. Určitě nejsou jen tři.
3. Opravdu jsou ještě nějaké
další, nebo si je jen domýšlíme?
4. Jedné osobě více tváří
neukážeš.
5. Každý má právo na vytvoření
vlastních tváří.

určena pro úplně cizí osoby.
Myslím si, že tvář, která je
určena pro naše kamarády,
nemůže být zároveň pro cizí
osoby, už jen kvůli tomu, že
s kamarády sdílíme většinu
našich pocitů, zážitků či emocí,
ale také kvůli úplně jiným
faktům.

Dnes jsem pozorovala různé lidi
kolem sebe a došlo mi, že
i když tyto lidi moc dobře znám,
tak se v přítomnosti jiného
člověka chovají úplně jinak, než
když jsou se mnou sami.
Nechápu, jak je to možné, ale
přeci jen jsem přesvědčena
o tom, že každý máme mnoho
tváří.

K zamyšlení by mohlo být i to,
jestli nemáme ještě další tvář,
a to například tu, pod kterou
vystupujeme na sociálních
sítích, protože zde nesdílíme
úplně všechno. Zamysleli jste se
vůbec někdy nad tím, kolik tváří
máte vy? Můj názor je, že každý
máme alespoň dvě tváře, z nichž
jedna patří rodině a přátelům a ta
druhá buď nám samotným,
nebo úplně cizím lidem, jako
jsou např. lidé na sociálních
sítích či úplně náhodní
kolemjdoucí. Už vás někdy
napadlo, že si spousta lidí
vytváří falešné identity a vůbec
jim nevadí, že by tím někomu
mohli ublížit? Napadlo vás
někdy vytvořit si vlastní identitu,
která by byla podle vašich
představ, ale vlastně by vás
vůbec nevystihovala? Určitě je

Říká se, že každý jsme
člověkem více tváří, ale nikdo
netuší, kolik jich doopravdy je.
Někde jsem se dočetla, že každý
člověk má tři tváře. První tvář je
určena jen pro nás samotné, tedy
pro chvíle, kdy jsme sami.
Druhou tvář si schováváme
pro naše nejbližší a tu třetí
máme pro naše kamarády. Občas
mě ale napadá, zda nemáme
ještě čtvrtou tvář, která by byla

spousta lidí, které to napadlo.
Hodně lidem se totiž stává, že
když si s někým píší, tak se jim
zdá, že si rozumí a že mají
hodně společného. Ovšem pak,
když se ve skutečnosti sejdou,
zjistí, že si nemají co říct
a vlastně jako by se vůbec
neznali. Už jste někdy někoho
takového potkali, nebo jste si
právě uvědomili, že úplně to
samé děláte vy? Schováváte se
za sociální sítě a neukazujete
svoji pravou tvář, protože se
bojíte, že by vás někdo odsoudil,
nebo jen nechcete ukazovat váš
„obyčejný“ život?
Myslím, že z toho jasně vyplývá,
že každý člověk má více tváří,
jen je nikdy neukáže všechny
jedné osobě a už vůbec ne
najednou. Každé osobě můžeme
ukázat jinou tvář, ale také
můžeme svůj názor změnit,
a tím pádem se začneme chovat
úplně jinak. Uvažuji, jestli své
názory měníme i podle toho, jak
se k nám lidé chovají.
Předpokládám že ano,
protože pokud bychom s někým
byli přátelé a ten určitý člověk
by nás zradil, tak už bychom
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k němu nikdy neměli tak velkou
důvěru jako předtím. Takže asi
ano, ale pořád si nejsem jistá.
Myslím, že ani nikdo jiný si tím
není tak úplně jistý, kolik má
tedy člověk tváří. Asi záleží
na každém z nás, jak moc
odlišně se chováme k různým
lidem a jestli měníme názory jen
proto, abychom zapadli.
Jaký názor na toto všechno máte
vy? Shoduje se alespoň trochu
s tímto mým, nebo je váš názor
zcela odlišný? Na čem se asi
shodneme, bude to, že každý
jsme člověkem více tváří, jen
ještě nevíme kolika.
(Anna Neumanová, 9. ročník)
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MYŠKOLÁKOVA ANKETA - 1. ROK VE ŠKOLE
Žákům 1. ročníku jsme
položili tři jednoduché otázky.
Pojďte si přečíst jejich
odpovědi.

Kristýna Horáková
1. Výtvarná výchova
2. ---------------------3. Škola

Martina Mencáková
1. Keramika
2. -------------------3. Školka

Teodora Potůčková
1. Angličtina
2. Hasička
3. Školka

1. Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět ve škole?
2. Čím bys chtěl/chtěla
v budoucnu být?
3. Co je lepší – škola,
nebo školka?

Alois Horník
1. Tělocvik
2. Hasič
3. Škola

Hana Milotová
1. Matematika
2. Veterinářka
3. Školka

Štěpán Svoboda
1. Angličtina
2. Učitel
3. Škola

Anna Iranová
1. Angličtina
2. Veterinářka
3. Školka

Hana Mrnuštíková
1. Angličtina
2. Opravářka
3. Školka

Nicol Šeinerová
1. Český jazyk
2. Hasička
3. Školka

Vojtěch Kudera
1. Český jazyk
2. Hasič
3. Škola

Tomáš Palát
1. Angličtina
2. Popelář
3. Škola

Natálie Šímová
1. Angličtina
2. Doktorka
3. Školka

Štěpán Láník
1. Matematika
2. Učitel
3. Škola

Matyáš Petr
1. Matematika
2. Záchranář
3. Škola

Klára Vedralová
1. Angličtina
2. Policistka
3. Škola

Lukáš Doležal
1. Angličtina
2. Kuchař
3. Školka
Tereza Hlavničková
1. Angličtina
2. Doktorka
3. Školka
Václav Hlouch
1. Angličtina
2. Matematik
3. Školka

(Natálie Jará, 9. ročník)

CESTY S GLÓBUSEM
Řecko - země plná historie, slunce a oliv

foto: Zdroj: pelipecky.cz

Milí žáci, v tomto čísle se
společně vypravíme do Řecka.
Nejen že prozkoumáme místní
historii, svátky a pokrmy, ale
navštívíme i proslulé město
Athény. Naše cesta začíná!
Řecko, plným názvem Řecká
republika, je stát ležící na jihu
Balkánského poloostrova. 227
řeckých ostrovů je obydlených,
a i díky nim má Řecko nejdelší
pobřeží Středozemního moře
v Evropě. Hlavním a největším
městem jsou Athény.
Historie
Dějiny Řecka jsou nejdéle
zaznamenanými dějinami
ze všech evropských zemí.
Z rozvoje kultury a hospodářství
se zpočátku těšila zejména
Kréta, kde se tamější minojská
civilizace již vyznačovala
stavbou paláců. Po úpadku Kréty
nastoupila, nyní již v samotném
Řecku, kultura mykénská. Zdejší
vládci často bojovali
mezi sebou, ve společnosti
panovaly značné sociální
rozdíly. K novému rozkvětu

dochází až v souvislosti s řeckou
civilizací a vývojem antické
řecké polis. Řecko
během archaického a klasického
období dosáhlo obrovského
kulturního, mocenského
a hospodářského vzestupu –
antická řecká kultura se stala
jedním ze základů naší
civilizace. Řekové dokázali
úspěšně během řecko-perských
válek uchránit svoji
samostatnost. V 18. století
dochází k novému rozvoji řecké
kultury, takzvanému národnímu
obrození. Po většinu 19. století
bylo Řecko monarchií.
Vystřídaly se tu dvě dynastie,
a to Wittelsbachové
a Glücksburgrové.
Svátky
V Řecku, především
na venkově, hraje náboženství
velmi důležitou roli. Oslavy
církevních svátků jsou zde
opravdu velkolepé.
Nejdůležitějším svátkem jsou
Velikonoce. Jejich výpočet se
provádí pomocí juliánského
kalendáře, takže většinou
připadají na jiný termín než
například ty v Čechách. V každé
oblasti probíhají Velikonoce
trochu odlišně, na Korfu se
například na Bílou sobotu
vyhazují z oken keramické
nádoby naplněné vodou jako
symbolická očista od hříchů.
Řecká kuchyně
Řecká kuchyně je poměrně

foto: Zdroj: zpravy.aktualne.cz

pestrá, velmi zdravá a chutná.
Základem řeckých jídel je
olivový olej, rajčata, cukety,
cibule, česnek, artyčoky, olivy,
ovčí a kozí sýr. Z masa se pak
v Řecku nejčastěji jí grilované
skopové, jehněčí a drůbeží maso
a samozřejmě také čerstvé ryby.
V jídelníčku převládají různé
saláty a luštěniny (hrách, čočka,
fazole, cizrna). Oblíbená
mezi Řeky je také listová
zelenina politá dresinkem. Kdo
by chtěl ochutnat typickou
řeckou specialitu, měl by si
objednat gyros. Gyros jsou tenké
plátky masa, které se odřezávají
z masa napíchnutého na svislém
grilu. Můžete si objednat také
moussaku. Jde o v troubě
zapečené vrstvy lilku,
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prostřídané bramborami
a mletým masem.
Athény
Athény, město s nejslavnější
historií na světě, okouzlující
hlavní město Řecka, které bylo
odedávna kolébkou civilizace.
Zde se zrodila demokracie
a většina filosofů antického
světa. Dnes snad nenajdeme
nikoho, kdo by neslyšel
o Akropoli v Athénách. Historie
této nejslavnější archeologické
stavby vzbuzuje v mnoha lidech
obdiv.
(Natálie Svobodová, 7. ročník,
podle internetových stránek)
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NA SLOVÍČKO SE...
STUDENTKOU KRISTINOU DIVIŠOVOU
Kristina Divišová je
studentkou Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Pro svoji pedagogickou praxi
si vybrala naši školu, ve které
během měsíců února a března
vyučovala na II. stupni český
jazyk, dějepis, občanskou
výchovu a výchovu ke zdraví.
Naskytla se nám možnost
položit Kristině několik
otázek. K naší radosti svolila
k rozhovoru do našeho
časopisu. Pojďte si nyní s námi
přečíst střípky z jejího života.

Jaké místo v České republice
byste nám doporučila
k návštěvě?
České Budějovice, protože je to
nádherné město s krásným
čtvercovým náměstím a kašnou
uprostřed. Kousek od náměstí je
park, kde je spousta cestiček,
můžete si vzít deku a sednout si
u Vltavy. Je to nádherné město.
Kam byste ráda jela
na dovolenou a kam naopak
ne?
Jela bych k moři – jen si lehnout
na pláž a opalovat se
na sluníčku. Asi nemám žádné
místo, kam bych se nechtěla
podívat, možná asijské země mě
moc nelákají.

Jaký ročník na naší škole je
pro Vás nejlepší vyučovat
a jaký naopak ne?
Mně se nejlépe učilo v sedmé
třídě a deváté, protože mi přišlo,
že žáci se mnou spolupracovali,
plnili úkoly, které jsem jim
zadala, a také domácí úkoly si
dělali. Nejtěžší to pro mě bylo
asi v šesté třídě, kde byli žáci
poněkud drzí a nechtěli moc
spolupracovat.
S jakými žáky si lépe rozumíte
– s mladšími, nebo staršími?
Myslím, že asi se staršími,
protože už se s nimi dá více
diskutovat a mají větší přehled.
S těmi mladšími lze dělat různé
aktivity a hry.
Je pro Vás praxe na této škole
obohacující?
Určitě ano.
Jak se Vám líbí v této škole
a jaké místo jste si zde
oblíbila?
Ve škole se mi líbí, protože to je
taková malá škola. Je zde
přátelské prostředí. Oblíbila
jsem si učitelský kabinet, tam
nyní trávím nejvíce času.
Co Vás přimělo studovat
vysokou školu – Pedagogickou
fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích?
Já jsem chtěla být paní učitelka
odmala a do Českých Budějovic
jsem šla, protože se mi to město
líbí. Chtěla jsem nějakou změnu,
protože všichni moji spolužáci
šli do Brna, ovšem mně se to
v Brně moc nelíbilo.
Jak si užíváte studentský život
a co se Vám na něm líbí?
Studentský život si, myslím,
celkem užívám. Líbí se mi
na něm ta volnost a svoboda,
kterou máme.
Co Vás zajímá na českém
jazyce a proč jste se rozhodla

Máte ráda sport?
Občas chodím běhat, protože si
u toho vyčistím hlavu a nad
ničím nepřemýšlím. Je to taková
forma relaxace, i když se z běhu
vracím vyřízená.
Máte doma nějaké zvíře?
Máme křečka Huberta.

tento obor studovat?
Líbí se mi rozmanitost českého
jazyka, protože si myslím, že
čeština je celkem složitá.
Když si dělám nějakou přípravu,
nebo se něco učím, velmi často
se objeví něco nového, co mě
překvapí a nějakým způsobem
obohatí.
Máte v rámci českého jazyka
raději mluvnici, sloh,
nebo literaturu?
Mluvnici, protože právě jak jsem
již říkala, je to celkem složitý
jazyk a vždycky se najde něco,
co člověka překvapí. Čeština má
výjimky, co potvrzují pravidlo,
a je hodně co zkoumat a učit se
v této oblasti.
Jaké téma z občanské výchovy
Vás zajímá a proč?
To je tedy otázka. Asi mediální
výchova, protože se s tímto
tématem dá hodně pracovat
a zasahuje do několika
předmětů. Lze k tomuto tématu
najít spoustu aktivit, spoustu
materiálů a je to téma, které se
neustále rozvíjí.
Když jste chodila na základní
školu, jaký předmět byl
pro Vás nejtěžší a jaký naopak
nejlehčí?
Tak nejtěžší pro mě byla fyzika

a také chemie, nejjednodušší
naopak čeština a dějepis. To byly
předměty, které mě bavily.
Jaký žánr knihy je Váš
oblíbeny a proč?
Ráda čtu romány, nejvíce
historické romány, protože ty
mají spoustu dějových linek a je
tam vždycky nějaký dějový
spád. Také ráda čtu pravdivé
příběhy, které se udály zejména
v období druhé světové války
a prostředí koncentračního
tábora.
Jakou knihu byste nám tedy
doporučila?
Určitě doporučuji knihu Tatér
z Osvětimi, protože je to
neskutečně silný příběh člověka,
který přežil koncentrační tábor,
a ještě o něm dokáže vyprávět
a vzpomínat na něj. Na tuto
knihu navazuje další – Cilčina
cesta. V ní je možná ještě
silnější příběh. Příběh dívky,
která si prošla koncentračním
táborem i ruským gulagem.
Cestujete ráda? Jaký stát
nebo město se Vám nejvíce
líbí?
Cestuji ráda a nejvíce se mi líbí
Francie, konkrétně Paříž, to je
pro mě srdeční záležitost. Určitě
bych se tam chtěla znovu vydat.
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Jak si představujete svého
vysněného domácího
mazlíčka?
Asi jako malou chlupatou
kouličku, se kterou bych se
mohla pomazlit, když mi bude
nejhůř. Bude s námi bydlet
a bude poslouchat.
Kdybyste měla vybrat jednu
květinu, která by Vás
popisovala, jaká by to byla
a proč?
Asi růže, protože růže,
když rozkvétá, tak je taková
veselá, voní a vypadá hezky.
Když je jako poupě, tak mi
připadá taková zranitelná.
Myslím si, že přesně taková
jsem, že když mě opravdu něco
trápí, tak se uzavřu do sebe
a nechci o sobě dávat vůbec
nikomu vědět. Když se cítím
dobře, je mě naopak všude plno.
Jaká barva je pro Vás
nejtypičtější?
Asi černá. A důvod? Líbí se mi.
Moc Vám děkuji za tento
rozhovor.
(Natálie Svobodová, 7. ročník)
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KUTIL MYŠKOLÁK
Tvořivé ruce dívek z 6. a 7. ročníku

Kulinářské umění našich dívek
Na konci května se naše dívky
pustily do přípravy pizzy,
lahodných trdelníků
a nealkoholického mojita.
Podívejte se na následující
fotodokumentaci, jak jim šla
práce od ruky.
(Michaela Míčová, odpovědná
redaktorka)
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MYŠKOLÁKOVY MOZKOLAMY

foto: Autor: Dominik Láník (6. ročník)

foto: Autorka: Ludmila Mrnuštíková (8. ročník)
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foto: Autorka: Ludmila Mrnuštíková (8. ročník)

KREATIVNÍ MYŠKOLÁK

ilustrace: Anna Iranová (1. ročník)
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