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Rozhovor

Poprosili jsme pana učitele 
Pavlíka, aby nám poskytl 
rozhovor. V každém nad-
cházejícím čísle školního 
časopisu Piknik najdete 
alespoň jeden rozhovor 
s  učitelem či  učitelkou. 
Rozhovor naleznete na 
stránce 4. 

Život na střední

Naše bývalá žákyně Verča 
Toporová nám napsala, co 
ji vedlo k výběru střední 
školy, kterou studuje. Její 
příběh si můžete přečíst 
na stránce číslo 7. 

Soutěž

Připravili jsme si pro vás 
celoroční soutěž o hod-
notné ceny. Soutěž je 
určena pro všechny žáky z 
naší školy. Pokud vás za-
jímá více informací, nalis-
tujte stranu 12. 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Ze života školy
�

Bobřík informatiky
V týdnu od 7. do 11. listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík 
informatiky. Naše škola se (ostatně jako každý rok) zapojila 
a soutěžila v kategorii Kadet a Benjamin.

Kategorie Kadet byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol 
a  soutěžilo v ní celkem 15 527 soutěžících. Za školu se této kategorie 
zúčastnilo 27 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se 
stalo 14 soutěžících.

Kategorie Benjamin byla určena pro žáky 6. a 7. ročníku základních škol 
a  soutěžilo v ní celkem 18 225 soutěžících. Za školu se této kategorie 
zúčastnilo 42 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se 
stalo 11 soutěžících. 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Ze života školy
�

IT-SLOT 
V pondělí a v úterý 14. a 15. listopadu proběhlo na naší škole 
první kolo celostátní soutěže IT-SLOT. Žáci osmých a devá-
tých ročníků měli na zodpovězení 25 otázek časový limit 
30 minut. 

Do druhého kola bohužel nikdo z naší školy nepostoupil. Nejvíce se dařilo 
Terce Berčové, Lukášovi Novotného a Vojtovi Bursovi. Všichni jmenovaní 
získali 19 bodů. 

Výzdoba okolí školy 
Žáci přírodovědného kroužku s p. uč. Wienerovou předvánočně vyzdobili 
okolí školy. Kameninové květináče osázeli větvičkami jehličnanů a suchých 
květin. Také vysadili cibulky žlutých krokusů, protože již před čtyřmi roky se 
naše škola zapojila do projektu organizovaného irskou společností Holocaust 
Education Trust Ireland. Tato společnost poskytla cibulky žlutých krokusů 
a účastníci projektu na celém světě vysazují krokusy jako připomínku na ži-
dovské děti, které zahynuly za 2. světové války. Krokusy vykvetou začátkem 
února a žlutou barvou rozsvítí šedé zimní dny. 
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Ze života školy
�

Rozhovor s panem učitelem Pavlíkem  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Ze života školy
�

Co si přejeme pod stromeček?
Zeptali jsme se dětí z prvního stupně, co by si přály dostat od Ježíška pod 
stromeček. Překvapí vás některé odpovědi?
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Plyšového 
tučňáka 

Nela, 2. A

Littlest	Pet	
Shop!	
Ela,	1.	A

Hračku pro morče! 
Veronika, 2. A

Mobil L
enovo! 

Petr, 2. B

Lego!
Matyáš, 3. A

Autíčko na 
ovládání. 

Adam, 1. A

Lego! 
Péťa, 1. A

Plyšovou hračku! 

Bára, 1. A 

Panenku! 
Jana, 2. B

Mobil Samsung!
Michal, 1. A

Plyšového draka 
Vláďa, 1. A



Ze života školy
�

Co se chystá?
Tradičně čeká žáky prvních, druhých a třetích tříd čertovské skotačení. De-
váťáci si pro menší děti připraví tajemné komnaty, ve kterých budou plnit 
různé úkoly, samozřejmě přijde i Mikuláš s  čerty a andělem, rozdá dárečky 
a  o zážitcích si budou moci děti dlouho vyprávět ve spacácích, protože 
součástí tohoto večera je i přespání ve škole.

Druhá akce, jež se stala na naší škole rovněž tradicí, je vánoční jarmark, na 
který letos pozveme i děti z mateřské školy Klášterní, s kterou jsme navázali 
spolupráci. Na jarmarku děti prodávají výrobky, které samy vytvořily, součástí 
jsou i vánoční dílničky, ve kterých si malí návštěvníci mohou vytvořit drobné 
vánoční ozdůbky, a aby rodičům čekání rychleji uteklo, mohou posedět 
v kavárničce, kterou pro ně připravují dívky z kroužku vaření, dát si kávu, čaj 
i sladký zákusek.

Pro starší děti je připraven zájezd na adventní trhy do německého Bautzenu.
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Život na střední
�

Již na začátku deváté třídy jsem začala přemýšlet nad výběrem střední školy. 
Sama sobě jsem kladla otázku, jakým směrem by se měly ubírat následující 
čtyři roky mého studia. Co by mě mohlo bavit? Co vlastně chci v budoucnu 
dělat? Při tvoření webovek jsem se více než na obsah zaměřovala na celkový 
design a  kreslit jsem taky vcelku uměla. Pátrala jsem tedy po uměleckých 
školách jak v Liberci, tak v okolí. Zaujalo mě jich spousta, ale některé se mi 
zdály moc těžké, jiné byly soukromé nebo daleko. Nakonec vyhrála Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě. Přijímací zkoušky na 
obor Produktový design se skládaly z testu z českého jazyka a všeobecného 
přehledu, pak mě čekala 6hodinová talentová zkouška. Přišly výsledky a já 
byla druhá pod čarou. Přeřadili mě tedy do oboru design skla, čehož s odstu-
pem vůbec nelituju! V prvním ročníku střední školy jsem byla na internátu, 
který doporučuju každému, kdo je tak trošku rebel. Není to nic pro slušňáky.  
Nebylo to nic pro mě, chyběla mi volnost, chybělo mi město. Od druhého 
ročníku každý den dojíždím a je to fajn!

Prvních pár měsíců střední školy jsem si užívala své známky, Oblačná mi 
dala perfektní základy, a proto mi opakování učiva deváté třídy nedělalo 
vůbec žádný problém. Spolužáci ovšem často nevěděli, či nebrali učivo, které 
mně už bylo jasné, a to i v mé nenáviděné matematice, či fyzice. 

Umělecká škola a informatika? Děs, děs a znovu děs tedy alespoň na té naší.  
Líbily se mi perličky paní učitelky z některých hodin: 

• „Tabulátor se nepoužívá na odsazení prvního řádků, ale k tvorbě tabulek.“ 
• „Po pozdravu v  emailu stiskněte enter dvakrát nebo třikrát, pro lepší ori-

entaci.“
• „V textu použijte pevnou mezeru, já si to pak vytisknu a opravím.“ 

Každopádně na škole se mi líbí, učitelé jsou převážně umělci, kteří kromě 
učení i tvoří a  pořádají své výstavy. Celková atmosféra je velmi uvolněná 
a  rivalita mezi „výtvaráky“ a  „chemiky“ (na škole máme kromě uměleckých 
oboru i obory chemické) není žádná. Dost jsme se především v prváku obha-
jovali na hodinách fyziky, či chemie, že my jsme přece ti „výtvaráci“! 

Veronika Toporová  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Volný čas
�

Přinášíme vám novou rubriku týkající se volnočasových aktivit –  konkrétně 
kroužků, které naše škola pořádá. V každém čísle naleznete alespoň jeden 
článek, který se věnuje jednomu konkrétnímu kroužku. Pokud přemýšlíte, na 
jaký kroužek se máte v příštím roce přihlásit, určitě vám tato rubrika přijde 
užitečná.

KODU aneb základy algoritmizace
Kroužek KODU se mi moc líbí. Programujeme na něm panáčka. Většinou je 
to panáček KODU, ale mohou tam být i jiní panáčci. V této hře je určitě velký 
svět. Můžete ho však zvětšit, vyrobit tam hory, rybníky nebo moře. Na 
kroužek KODU chodí asi osm dětí a vede ho pan učitel Prade. Na kroužek 
KODU mohou chodit žáci od čtvrté do sedmé třídy. Kroužek probíhá každé 
pondělí od 15.30 do 16.30. Tento kroužek mě moc baví.

Anna Fukárková  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Volný čas
�

Přírodopisné pokusy
Přírodopisné pokusy je kroužek, kde zkoumáme všechny možné živočichy od 
hmyzu až po člověka. Je to velmi naučný kroužek, učíme se věci, o kterých 
se normálně na základce neučí. Nedávno jsme zkoumali prvoky ze senného 
nálevu. Je to super kroužek a všem ho doporučuji.

Adéla Putíková 6.A
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Žákovská tvorba
�

Náš panáček Tomášek,
má na hlavě plecháček.
Místo nosu mrkvičku,
v ruce drží metličku.
Vedle něj je plno květů,
on se hezky klaní světu.
(Anna Fukárková)

Strome, stromku, stromečku,
pročpak pláčeš zas?
Lístečky mi padají,
je podzimní čas.
Vlaštovky už odlétly,
brzy bude mráz.
Jdi človíčku do domku, 
zahřej se tam včas.
(Eliška Čechová)

Spadl kaštan ze stromu,
odnesu si ho domů.
Co z něj bude? Třeba koník,
pomůže nám i náš Toník. 
(Verunka Vallnerová)
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Žlutá, hnědá, červená
to jsou barvy podzima.
Odlétají tažní ptáci,
na obloze létají draci.
Jabka, hrušky, švestičky
baští všechny dětičky.
(Ema Šípková)

Vítr fouká, listí padá.
Viktorka má podzim ráda.
V tomhle ročním období
v tom se totiž narodí. 
(Viktorka Poláková)

Obloha je šedivá jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází, tak tady mne 
máte. 
(Natálka Rejhartová)



Zdravé vaření
�

Díky kroužku zdravého vaření pod vedením paní učitelky Hanušové vám 
přinášíme novou pravidelnou rubriku. I v tomto čísle naleznete pár zají-
mavých receptů.

Pizza Margarita
Ingredience:
• hladká špaldová mouka (500 g)
• kostka droždí
• třtinový cukr (0,5 čaj. l.)
• sůl
• olivový olej (1,5 pol. l.)
• na obložení: konzervovaná rajčata, sůl, pepř, tř. 

cukr, mozzarella, bazalka (čerstvá/sušená)

Poznámky:
Droždí rozmícháme v cca 300 ml vlažné vody  
a vlijeme do důlku v mouce spolu s cukrem, ole-
jem a solí. Zpracujeme a necháme pár minut ky-
nout. Pečeme 10 minut při teplotě 200 °C.

Jablkovo-hruškový závin z celozrnné mouky
Ingredience:
• 300 g celozrnné mouky (špaldová)
• 50 g másla (+ ještě na potření)
• 250 g měkkého tvarohu
• sůl
• vejce
• náplň: nastrouhaná jablka a hrušky, pudink 

prášek, med, skořice

Poznámky:
Pečeme 40 minut při teplotě 160 – 170 °C. 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Soutěž
�

Připravili jsme si pro vás celoroční soutěž o hodnotné ceny. Soutěž je určena 
pro všechny žáky z naší školy.

A jaká jsou pravidla? Každý měsíc bude na této stránce zveřejněna fotografie 
ze školního prostředí a vy musíte uhádnout, co na fotce je a kde se daná věc 
(nebo zákoutí) ve škole nachází. Každý měsíc zde bude zveřejněno průběžné 
pořadí soutěžících. Pokud uhádnete, co se na fotografii nachází, dostanete 
jeden bod. A kdo bude mít za nejvíc bodů, ten vyhrál.

Tak co? Víte, kde to bylo vyfoceno? Pokud ano, 
vyplňte formulář na webových stránkách škol-
ního času Piknik.
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