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Jakub Voráček
nám poskytnul rozhovor!
Hvězda české hokejové
reprezentace a člen klubu
Philadephia Flyers prozradil
mj., čím chtěl být v dětství.
str. 2 - 3

Jana Jahodová
u nás od letošního školního
roku učí chemii a přírodopis.
Jak se jí u nás líbí? Chtěla
být vždycky učitelkou?

str. 5

Zlatým Ámosem
pro letošní školní rok se stal
David Turek ze ZŠ v České
Kamenici. Co pro něj toto
ocenění znamená? Jak si
finále užíval?
str. 19

Filip Štětina, Michaela Hybšová, Tomáš Přibyl (9.A)

Foto: Barbora Sladovníková

O Velikonocích, jaru a přijímačkách
Nejkrásnějšími jarními svátky
jsou Velikonoce - slavené jako
svátky jara, sluníčka a probouzející
se přírody. Ve skutečnosti jde o
nejvýznamnější křesťanský svátek.
Jako jsou Vánoce spojeny s
narozením Ježíše Krista, syna Boha
a prosté ženy Marie, Velikonocemi
si připomínáme ukřižování stejného
Ježíše Krista, jeho smrt a vzkříšení.
K dalším jarním zvykům patří
apríl. Kde se nápad s aprílem
poprvé objevil, to se asi nepodaří
zjistit. V českých zemích máme
první zmínku o aprílových
- 1 - žertících

již v 17. století a jejich obliba s
postupem času vzrůstá.
Nyní se ale zaměříme na naše
deváťáky (ale i některé sedmáky a
páťáky), kterým začíná nelehké
období a blíží se jim velká událost,
na kterou se připravují již delší
dobu. Dne 12. a 16. dubna se
konají přijímací zkoušky na střední
školy. Všichni se jistě pilně
připravovali a neměli by se tedy
zkoušek obávat. Strach a tréma ale
někdy udělá své. Všem přejeme
hodně štěstí a držíme palce!!!
Andrea Hitmarová, 8.A

Jakub Voráček: V mládí jsem chtěl být popelářem …
V minulém čísle jsme si posteskli, že v rozhovorech se slavnými osobnostmi již není kam stoupat. Po
Gabriele Koukalové a Martině Sáblíkové těžko hledat hvězdu ještě zářivější. Sami posuďte, zda se nám to
povedlo nebo ne. Ať tak či tak, hlavní je, že na následujících stránkách se můžete dočíst o dětství, školních
létech a o životě další velké české sportovní hvězdy – tentokráte českého hokejisty Jakuba Voráčka.

Foto: Nadace Jakuba Voráčka

Kdy jste začal s hokejem? Kde?
Na Kladně. Bylo mi tři a půl roku,
když jsem dostal od Ježíška brusle
pod stromeček a hned po Vánocích
jsem to chtěl zkusit.
Kdy jste pochopil, že se hokejem dá
uživit?
Až jsem se jím začal živit (smích), to
bylo v 19 letech ve Státech.
Dělal jste i jiný sport v dětství?
Hrál jsem fotbal, když jsem vyrůstal,
a tenis. Fotbal do 11 a tenis do 13,
potom už jen hokej, už nebyl na nic
jiného čas.

Co říkáte na Jaromíra Jágra? Také
budete hrát tak dlouho?
Určitě ne. Stoprocentně ne. Já si
myslím, že jsou v životě i jiné
důležité věci. Ale Jarda je druhý
nejlepší hráč v historii NHL, to mluví
samo za sebe. My můžeme být
šťastní a pyšní na to, že český hráč
vydrží tak dlouho hrát na nejvyšší
úrovni.
Co posloucháte za hudbu?
Rock, 80., 90. léta, takže žádné
novinky (smích). ACDC, Tom Petty,
U2, Springsteen….
Čím jste chtěla být, když jste byl
malý?
Když jsem byl hodně malý, tak jsem
chtěl být popelářem…,

Jakými týmy jste prošel?
Kladno, Halifax, Columbus a potom
už Philadelphia Flyers.
Foto: Nadace Jakuba Voráčka
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Proč myslíte, že jste se dostal tak
vysoko?
Podpora rodičů, dřina a chuť do
sportu.
Kup si KLUKA PUKA.

potom samozřejmě hokejistou, když
jsem hrál hokej… Teď přemýšlím, na
jaké úrovni bych byl, kdybych místo
hokeje hrál tenis…Takový ty
nesplněný sny… Ale jsem spokojený
s tím, kde jsem, jen se občas zasním,
jaké by to bylo, kdybych hrál třeba
Grand Slam proti Federerovi…
Jak vzpomínáte na základní školu?
My jsme měli super partu. Byli jsme
takoví hodní, zlobiví kluci (smích).
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My jsme vlastně zlobili, ale nebyla to
vulgarita ani šikana, ale bylo to
takový to správný zlobení, jaký má
být, podle mého. Nechodil jsem do
sportovní třídy, chodil jsem do
normální školy.

Foto: Nadace Jakuba Voráčka

Jakým jste byl žákem?
Ne, že bych obětoval všechno hokeji
už na základní škole, ale už od
základky jsem hrál se staršími kluky,
tak o 3-4 roky staršími hráči, kteří
hráli za dorost, a to se hrálo po celé
republice, takže jsem se domů
dostával tak ve čtyři ráno. Tudíž se
školou to tak od sedmé třídy už bylo
těžké, když jsem tam nešel, dohonit
to učivo, ale když jsem se učil, nebo
soustředil na to to dohnat, tak to
bylo dobrý.
Jak vás bavila základní škola?
Mě bavila hlavně ta parta lidí.
(smích). Já nevím, asi je těžký najít
někoho, koho vyloženě baví škola…,
ale je to zpříjemněný tím, jakou
máte třídu, jako máte partu kluků a
holek… . Je důležitý vyrůstat
v kolektivu. Kdybych mohl, tak budu
tlačit svoje děti k tomu, aby dělaly
kolektivní sporty, protože tam se
naučí věci, které se třeba lidé, kteří

dělají individuální sport, nemají
možnost naučit.
Jaký byl Váš nejoblíbenější a
naopak
nejméně
oblíbený
předmět?
Nejméně oblíbená chemie, fyzika a
matematika.
A
nejoblíbenější
zeměpis a dějepis.
Dostal
jste
někdy
nějakou
poznámku? Za co?
(Smích)… No, nějakou… těch bylo ….
Tak první velká byla ve 2. třídě, když
jsme opustili areál školy a šli jsme si
koupit nějakou dobrou svačinu, to
se samozřejmě nesmělo … (smích).
To byla první velká a potom takový
to zlobení, jako třeba „vyrušuje při
hodině“, ale že bych udělal velký
průšvih, tak to nikdy.
Kam jste zamířil po základní škole?
Nastoupil jsem na učňák, ale brzy už
jsem odcházel do zámoří hrát hokej.

Foto: Nadace Jakuba Voráčka

Vzpomínáte
na
nějakého
učitele/učitelku? Proč zrovna na
něj/ní?
Je jich strašně moc. Začnu od pana
ředitele Dufka, který je velký
sportovní fanoušek a hrozně moc mi
pomáhal,
abych
to
skloubil
dohromady, protože viděl, že to
není jednoduchý.
Měl jsem velký štěstí na třídní
učitelky – paní Müllerová, Mašková,
Vočková nebo pan učitel Vršek. To
byli super lidi, kteří mi pomohli se
vzdělávat, když jsem byl malej kluk.
Kup si KLUKA PUKA.

Co děláte ve svém volném čase?
Trávím čas s rodinou, v létě chodím
hrát golf. V zimě během sezóny není
moc času na nic jiného než hokej,
těch zápasů je moc.
Jak se bydlí ve Philadelphii? Stýská
se vám po Čechách?
Trávím tady (ve Philly) devět měsíců
v roce, mám tu práci. Po domově se
mi stýská, protože jsem Čech a do
Čech se vracím pokaždé moc rád.

nemoc
diagnostikovaná
před
několika lety. Nejvíc jí pomáhá
pochopit smysl její nemoci to, že
nadaci řídí a pomáhá tak konkrétním
lidem, kteří neměli to štěstí a jejich
stav je díky RS horší, než její.

Foto: Nadace Jakuba Voráčka
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Uměl jste anglicky, když jste začal
hrát za mořem? Jak jste se učil?
Ne, neuměl jsem pořádně anglicky, i
když jsem se učil ve škole, ale ta řeč
je tak jiná tady v Kanadě i ve
Státech, je to všechno hrozně
rychlý…. Takže jsem koukal hodně
na filmy s titulkama, když jsem
nerozuměl pořádně, tak jsem si
potom ta slovíčka dohledal, a tak
jsem se učil.
Co Američané vědí o České
republice?
Asi nejvíc, s čím si spojují Českou
republiku, je Václav Havel.
Máte svou nadaci. Komu pomáhá a
proč vznikla?
Nadaci Jakuba Voráčka jsme založili
společně s mojí sestrou Petrou
Klausovou, abychom pomáhali
zlepšit kvalitu života lidí s diagnózou
roztroušené sklerózy mozkomíšní
(RS). Petře byla tato nevyléčitelná
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Oba jsme do nadace vložili finanční
prostředky a já mimo jiné přispívám
tím, že posílám 1000 USD za každý
bod v sezóně NHL. Zapojit a přispět
ale může každý – třeba nákupem
drobnosti
s naším
maskotem
Klukem Pukem, nebo zasláním
dárcovské SMS. Nebo může přijet na
náš charitativní turnaj Hokejky pro
Kluka Puka do Mikulova. Všechno o
nadaci si můžete přečíst na
www.nadacejakubavoracka.cz.

Foto: Nadace Jakuba Voráčka

Na fotografii Jakub Voráček se svou
sestrou a Petrem Svobodou,
střelcem vítězného gólu ve finále
olympijského turnaje v Naganu.
Zlatou medaili věnoval Petr Svoboda
Nadaci Jakuba Voráčka.

Myšáci, Bagři, Bočáci a Ježci
Ve středu 21.2. 2018 se konal turnaj v iBoccie. iBoccia je
sport, který je určený normálním i postiženým lidem.

postupuje dál. Na židli všichni musí sedět a nesmí se
zvedat nahoru. Židle se může jakkoliv otáčet, ale hráči si
musí dávat pozor na přešlap. Na letošním
turnaji soutěžila 5.A (z naší školy) a týmy z nových škol.
Naše týmy se jmenovaly Bočáci, Bagři, Myšáci a Ježci.
Všechny tyto týmy se umístily na prvních čtyřech
místech. Zlaté medaile nakonec získali Myšáci, stříbrné
Bagři, bronzové Bočáci a bramborové Ježci.

Hraje se tak, že sedíte na židli a jeden hráč vyhazuje
Jacka (bílý míček). Ostatní hráči se pak snaží trefit
k tomu Jackovi co nejblíže. Když oba týmy odhážou,
rozhodčí zavolají: „Kapitáni ke mně!“ a kapitáni se jdou
podívat, které míčky jsou Jackovi nejblíže. Kdyby byly
nejblíže třeba dva modré, mají modří dva body. Hra
se hraje na šest kol. Kdo má na konci nejvíce bodů,

Nela Podlahová, 5.A

Anketa: Co jste dělali o jarních prázdninách?
Odpovídají děti z 2.B.

Byli jsme lyžovat
v Rakousku.
Matouš Matěcha

Byli jsme lyžovat.
Jakub Smetana

Byli jsme v aquaparku
v Praze.
Jan Pícha

Byla jsem u babičky a
dva dny v Hopsáriu.
Anička Hrušková

Byla jsem v Mc Donaldu.
Madlenka Lacková

Byla jsem u babičky a
v pražském aquaparku.
Míša Petrů
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Byl jsem v Jump Aréně a
v Hopsáriu.
Patrik Štěpán

Byli jsme u babičky.
Vašík Maděra
Tomáš Rucký

Byl jsem v muzeu
v Táboře.
Jonáš Bejblík
Adam Novák, 5.A

J. Jahodová: Díky mému příjmení jsem čekala přezdívky …
Po krátké odmlce se znovu vracíme s představením učitelek, které naši školu začaly navštěvovat
v letošním školním roce. Po odchodu paní učitelky Lukešové na mateřskou dovolenou a přeměně
chemikářky Evy Chramostové na fyzikářku bylo nutné najít někoho, kdo na naší škole naučí děti chemii.
Této nelehké úlohy se ujala paní učitelka Jahodová.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Asi jako většina jsem chtěla být lékařkou, potom se to
změnilo. Ve škole mě bavila chemie, takže jsem se chtěla
věnovat chemii a po střední škole jsem chtěla dělat
vojenskou chemii. To nevyšlo, a proto jsem šla do
školství.

Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Niky jsem nechtěla být učitelkou. Myslela jsem si, že
budu dělat úplně jinou práci. Chtěla jsem vždycky dělat
v laboratoři a dělat si tam různé pokusy a analýzy,
nicméně mě osud zavál do školství, učení mě teda teď
baví a myslím si, že se tomu budu do budoucna věnovat.
Baví vás učit i třídy, které ne vždycky spolupracují?
Baví mě učit, je to úžasná zkušenost. Hlavně mě
motivuje, když vidím u některých žáků, že chtějí vědět
více, nebo že je to prostě zajímá. Samozřejmě bych
chtěla větší snahu třeba v mých předmětech nebo i
v ostatních, ale o tom vlastně školství je, že nejsou
jenom snaživí žáci, ale i tací, které například vůbec škola
nezajímá.

Mohu se zeptat pro nás neznalce co to je ta vojenská
chemie?
To je obor, který se zabývá více výbušnými látkami,
takže použití těchto znalostí ve vojenské technice.
Kdy jste zjistila, že byste ráda učila přírodopis?
Příroda mě bavila odjakživa, mám ráda chození do
přírody a k přírodě jsem měla vždycky blízko.
A měla jste někdy nějaké koníčky, které se týkají právě
přírody?
Vždycky mě zajímaly rostliny, takže jsem si dělala takový
herbář pro vlastní potřebu a sbírala jsem různé bylinky,
ze kterých jsem si dělala spoustu různých bylinných čajů,
což mi zůstalo dodnes.

Co říkáte na naši školu z vzhledové stránky?
Škola se mi moc líbí, je to historická budova. Líbí se mi,
že ve škole jsou různé aktivity jak sportovní, tak různé
koníčky jako časopis Klubko tak i divadelní kroužek.
Takže školu hodnotím velmi kladně.
Co jste dělala, než jste nastoupila na naši školu?
Studovala jsem, takže jsem ve školství úplně nově. Ale
při studiu jsem učila na půl úvazek v Budějovicích ve
škole, takže to není úplně nová zkušenost, ale jsem ve
škole jako nová učitelka.
Jaké máte koníčky?
Mé koníčky jsou pestré. Mám ráda sport, ráda běhám,
věnuju se zvířatům. Mám domácího mazlíčka Alfonze,
což je vlastně samec od želvy zelenavé. Teď se nově
věnuju sportu freediving, což je potápění na nádech.

Jak jste se cítila před první hodinou na této škole?
Samozřejmě před první hodinou jsem měla trému.
Říkala jsem si, jak mě asi žáci přijmou ještě s mým
příjmením. Říkala jsem si, že budou kolovat různé
přezdívky a podobně, ale dopadlo to dobře a nyní se už
cítím vyloženě jako ryba ve vodě.

Lukáš Zeman, 7.A
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Dědeček aneb Musíme tam všichni
Dne 21.2. se uskutečnila premiéra školního divadla DĚDEČEK. Divadlo se odehrálo celkem třikrát. Ve čtvrtek
22.února se uskutečnila druhá premiéra, herci hráli v jiném obsazení. Herci hráli podle rodičů a dětí skvostně. Všem
se představení moc líbilo. V pátek 23.2. hráli představení ještě jednou a to rovnou pro celou školu.
Představení bylo o dědečkovi, kterého vyhodili z domova důchodců, protože obtěžoval bábinky. Jel tedy bydlet ke
své rodině (Samcovi). Samcovi poslali dědečka na chatu, protože měli jen malý byt. Samcovi koupili dědečkovi
nafukovací člun, ale když za dědou Ptáčkem přijeli na chatu, mysleli si, že je děda mrtvý. Naložili ho do člunu, dali ho
na střechu auta a odjeli s ním domu. Cestou si zašli do restaurace na pití, a když přišli k autu, dědeček už tam nebyl.
Samcovi zpanikařili a zašli oznámit ztrátu na policii. Dědečka po půl roce našli. Byl celou tu dobu u Marušky, do které
byl zamilovaný. Když se pak vrátili domů, měli spolu svatbu.
Před představením jsme se zeptali jedné z divaček, konkrétně paní Lucie Valešové:
Jak se těšíte na představení?
Moc se těšíme, protože náš Viktor tam hraje Samce.
Jak jste se dozvěděla o tomto představení?
Od Viktora, dneska z rozhlasu a všude jsou plakáty. Myslím si,
že mediálně je to zvládnuté.
Víte, o čem hra bude?
Ne, vůbec netuším.

A jak se cítili herci před samotným představením?
Rozálie Štěpánková

Tereza Vácová

Václav Vítek

poštovní doručovatelka

děda Ptáček

vrchní, Samec

Máš strach? Jestli ano, tak z čeho?
Ano mám strach a docela velkou
trému z toho, že to třeba pokazím
nebo zapomenu text nebo tak.

Máš strach?
Ano mám strach. Mám strach
z toho, že se to lidem nebude líbit
nebo by jim to mohlo přijít trapný a
ne vtipný.

Máš strach?
Ne, jsem v pohodě. I minule jsem
z toho nedělal nějaké velké drama.
Ale ostatní mají docela strach.

Trénovali jste v den premiéry?
Hm…. ne, netrénovali. Tedy hlavně
v pondělí, ale to jsem byla nemocná.
Myslíš si, že jsi dneska schopná dát
co nejlepší výkon?
Ano, určitě jo… budu se snažit.
Hrála jsi i minule ve školním
divadle?
Ano hrála jsem…a byla jsem taky
takhle ve stresu.

Nechtěla bys hrát například menší
roli, abys nebyla tak ve stresu?
No tak já si myslím, že i kdybych
hrála menší roli tak i tak budu ve
stresu, ale moje hlavní role se mi
líbí. Kdybych hrála menší roli, tak by
to bylo zase něco nového.
Hrála jsi i minule ve školním
divadle?
Ano, a taky jsem hrála jednu
z hlavních rolí a moc se mi to líbilo.
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Myslíš si, že jsi dneska schopný dát
co nejlepší výkon?
No to já nevím. Myslím si, že bych
mohl…asi jo.
Líbí se ti postavy, které hraješ?
Ano, líbí. Jsou v pohodě.
Chodil jsi pravidelně na zkoušky?
Jasně. Kdybych tam nechodil, tak
bych se toho moc nenaučil. Je to tu
super.

Jak se tedy divadelní představení líbilo divákům?
Jana Kostrbová

Jitka Mládková

Eliška Zimová

Jak jste se dozvěděla o tomto
představení?
Dozvěděla jsem se to od pánů
učitelů.

Jak jste se dozvěděla o tomto
divadelním představení?
Dozvěděla jsem se o něm v časopisu
Klubko.

Jak jste se dozvěděla o tomto
divadelním představení?

Máte něco společného s herci?
Ne, ani jednoho z nich jsem neučila.

Máte něco společného s herci?
Nemám.

Jaký herecký výkon a co se Vám na
tom celkově nejvíce líbilo?

Změnila byste něco (děj)?
Mně se to líbilo celou dobu od
začátku do konce.

Jak se Vám líbilo představení?
Líbilo se mi moc, nejlepší byl asi
dědeček a paní Samcová.

Všichni se mi moc líbili, všechno
se mi moc líbilo.

Dozvěděla jsem se o něm přes
Facebook.

Máte něco společného s herci?

Ano, hraje tam můj syn Saša.

Čí herecký výkon se Vám líbil
nejvíce?
Určitě se mi nejvíce líbila Tereza
Vácová a Míša Holcová.

A zbývá to neméně důležité – jak se po představení cítili naši herci?
Elena Montoto Trujilo

Václav Vítek

Viktor Valeš

Mařenka

vrchní + Samec

Samec + vrchní

Jak se ti to dnes povedlo?
Řekla bych, že to bylo dobré, ale
příště nebudu mít snad takovou
trému…snad!
Chtěla bys na svém dnešním
představení něco zlepšit?
Asi bych měla mluvit více nahlas.

Jak se ti to dnes povedlo?
Podle mě, to bylo dobré.
Chtěl bys na svém dnešním výkonu
něco zlepšit?
Ne, bylo to DO-KO-NA-LÝ!

Zlepšil bys něco na svém dnešním
hereckém výkonu?
Paráda, paráda.
(M. Holcová-ne ne!)
Holcová to tady zkazila, to ona by to
měla zlepšit. 

Niki Gruberová

Vojtěch Křivan

Mařenka

Jeníček
Jak sis představení užil?
Dost dobře, bavilo mě to.

Jak sis užila dnešní představení?
Bylo to super, myslím si, že tam byla
skvělá atmosféra.

Chtěl bys na svém dnešním výkonu
něco zlepšit?
Co se týče scénáře, trošku jsem
chyboval, jinak asi dobré.

Chtěla bys na svém dnešním
výkonu něco zlepšit?
Asi bych zlepšila tu scénu se
Sněhurkou.
Budeš příští
v divadle?
Určitě!

rok

hrát

Budeš příští rok hráz zase v divadle?
Jasně!

znovu

Denisa Smolíková 8.B, Klára Mládková 7.B
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„Dědeček aneb Musíme tam všichni“ ve fotografiích
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Další představení v pátek 1. června pod širým nebem – v parku u Hlásky!
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Let’s learn English with

4. S P R I N G
a beatle

a bird

a bunny

a butterfly

a daffodil

Easter

a flower

a garden

grass

a lamb

puddles

a shower

Spring

a tree
- 10 -

au umbrella

Complete the crossword.

Across
2. zajíček
5. jehně
7. pták
8. deštník
10. jaro
12. Velikonoce
13. narcis
14. zahrada

Down
1. louže
3. květina
4. strom
6. motýl
9. brouk
10. přeháňka
11.
tráva
Jakub
Broukal, 8.B

Can you find 15 spring words?

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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Zájezd do Londýna se blíží…
Po dvou letech se zase přiblížil termín odjezdu do Velké Británie. Děti budou mít opět možnost procvičit si
angličtinu v praxi, poznat památky hlavního města VB, svézt se nejstarším metrem na světě, vyzkoušet
výhled z London Eye, proletět se lanovkou přes Temži, poznat každodenní život běžné anglické rodiny a
mnoho dalšího. Níže zveřejňujeme pokyny k zájezdu – účastníkům se jistě budou hodit. Ostatní se mohou
podívat, o co přicházejí, případně se začít těšit na školní rok 2019/2020, kdy bychom zájezd rádi
zopakovali.

Odjezd:
24. května 2018 od školy
Čas odjezdu: 12,00 (v 11,30 přistavení autobusu)
Návrat:
28. května 2018 v 15,00 – 17,00 ke škole

Program

Cestovní doklady

čtvrtek 24. května 2018

Do Velké Británie je možné
vycestovat na platný občanský
průkaz či cestovní pas, přičemž
platnost dokladu musí být min. do
dne návratu ze zájezdu.

odjezd od školy, přes Německo do
Francie
pátek 25. května 2018
brzy ráno příjezd do Calais, v 4,30
Eurotunnelem přes kanál LaManche,
odjezd do Legolandu, prohlídka
Windsoru,
večer
ubytování
v rodinách

Kapesné, co dalšího s sebou
 částka na základní vstupné do

sobota 26. května 2018
Londýn (Museum Md. Tussauds
nebo bezplatná muzea v okolí),
odpoledne Making of Harry Potter
(nebo prohlídka městečka Watford)
neděle 27. května 2018
Londýn (Houses of Parliament, Big
Ben, Trafalgar Square, Tower of
London, Buckingham Palace, London
Eye/Sea Life Aquarium …) +
Greenwich (plavba lodí po Temži),
let lanovkou přes Temži; večer směr
ČR
pondělí 28. května 2018
přes Francii a Německo návrat ke
škole














památek a MHD (metro Londýn,
plavba lodí po Temži, Legoland,
shuttle bus Windsor a lanovka
Greenwich: cca 35 GBP)
fakultativně navíc: Madame
Tussauds 20 GBP, London Eye 13
GBP/ Sea Life Aquarium 11 GBP,
Making of Harry Potter 31 GBP
kapesné dle uvážení rodičů na
drobné nákupy, doplnění stravy a
suvenýry (doporučení 30 GBP)
cca 2 EUR v drobných mincích na
WC v Německu
100 – 200 Kč na občerstvení
v autobuse (teplé a studené
nápoje, instantní polévky, párky
před zpáteční cestou)
propiska na kvíz, dle zájmu
DVD/USB s oblíbenými filmy do
autobusu
toaletní potřeby a ručník
(povlečení je zajištěno), dle
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zájmu drobný dárek do rodiny
(není podmínkou) – v žádném
případě ne alkohol, cigarety,
apod.
2 zavazadla – menší batoh do
autobusu a na prohlídku
památek, příruční zavazadlo do
rodiny (prosíme žádné velké
kufry kvůli přepravě zavazadel do
rodin osobními vozy)
teplejší oblečení, pevnou obuv,
pláštěnku, léky (pokud je
účastník pravidelné užívá)
ve Velké Británii není povoleno
nosit u sebe kapesní nože, slzný
plyn, apod.
v hostitelských
rodinách
nepoužívejte jiná el. zařízení než
nabíječku na mobilní telefon
(nutný adapter)

Pojištění, další materiály
Kartičku komplexního cestovního
pojištění do zahraničí obdrží každý
účastník v autobuse od průvodkyně
zájezdu. Není třeba zařizovat další
připojištění. Dále je třeba mít
s sebou kartičku české zdravotní
pojišťovny. V autobuse každý obdrží
dále informace o navštívených
památkách a mapu Londýna.

Recitační soutěž
Naše škola pořádá pravidelně každý rok recitační
soutěž. Na prvním stupni paní učitelka třídní řekne
žákům, aby si připravili doma básničky, které zaujmou
posluchače. První kolo soutěže proběhne ve třídě, kde
žáci vyberou mezi sebou tři nejlepší místa. Vybrané děti
ze všech tříd se utkají ve školním kole a odborná porota
určí tři nejlepší recitátory. Dva z nich pak reprezentují
naši školu. Ostatním žákům udělí odměnu za účast.
V nejmladší kategorii se letos nejvíce dařilo Gabriele
Vlnové (3.A), Mikuláši Ježkovi (2.A), Adamu Smutnému
(2.B) a Tereze Meszárosové (3.C). Mezi čtvrťáky a páťáky
nejlépe recitovali Alexandr Zima, Zuzka Pejšová (oba 4.B)
a Adéla Štefanová (5.A).

do okresního kola, které se konalo na Střední
průmyslové škole v Táboře. Zde předvedla Elenka své
recitační a herecké nadání a postoupila z prvního místa
do krajského kola v Českém Krumlově!
Jaká soutěž se Vám za posledních pět
let nejvíc líbila?
Já si myslím, že všechny soutěže byly
krásné, ale přece jen postupem času se
ty děti zlepšují.
Proč tuto soutěž pořádáte?
Protože chceme, aby se děti rozvíjely v literatuře a
plynulé řeči.

Na druhém stupni se nejlépe umístila Elena Montoto
Trujillo a Naomi Nan Bláhová (obě 6.A). Holky postoupily

Filip Michalčík, 5.A

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek
Dne 28. 2. se uskutečnila pěvecká soutěž. Zúčastnily se
jen čtyři žákyně – Bára Šimáková (8.B), Niki Gruberová
(6.A), Magdaléna Novotná (9.A) a já – Klára Mládková
(7.B). Porotu tvořily paní učitelka Ťoupalová a paní
zástupkyně Smíšková. Co se hodnocení týče, paní
učitelky podle pěveckého výkonu přidělovaly body a
podle počtu bodů nás rozřadily do tří pásem-zlatého,
stříbrného a bronzového. Niki Gruberová obsadila zlaté
pásmo a Bára Šimáková stříbrné pásmo. Bronzové
pásmo jsem obsadila společně s Magdalénou Novotnou.
Klára Mládková, 7.B

A jak to celé probíhalo?
Přišly jsme do učebny anglického jazyka, kde jsme se
rozezpívaly společně s klavírním doprovodem paní
učitelky Smíškové. Potom jsme šly jedna po druhé na
řadu. Žákyně kategorie 6.-7. ročník zpívaly dvě lidové
písničky a žákyně kategorie 8.-9. ročník si mohly vybrat,
jaké písničky chtěly.
Dne 22.3. se pořádalo okresní kolo v Táboře. Do
krajského kola se nikdo od nás nedostal, ale Niki
Gruberová postoupila mezi 54 nejlepších v soutěži Česko
zpívá!
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Učili tu, letos je ale na chodbě nepotkáte…
Zajímá vás, co dělají učitelé, které jste v naší škole vídali, ale letos tu z různých důvodů nejsou? Ve
čtvrtém čísle jsme se zaměřili na bývalé angličtinářky naší školy. Jedna z nich se pedagogické činnosti již
nevěnuje, druhá učí prvňáčky. Kdo je kdo? To se dozvíte po přečtení rozhovoru s Janou Líbalovou a
Terezou Pourovou.
Mgr. Jana Líbalová

ozoboty a programovatelným legem
WeDo.
Když vstanete, těšíte se do školy?
Možná se divíte, ale ještě pořád se
do školy těším. Až se těšit nebudu,
najdu si jiné zaměstnání.

Proč jste odešla z naší školy?
Ze školy jsem odešla, protože jsem
dostala místo na škole v Táboře, kde
i bydlím a starám se o svoje tři děti.
Kde nyní učíte?
Učím první třídu na Základní škole
Husova v Táboře.
Jak byste porovnala současnou
školu s tou naší?
Současná škola je větší. V každém
ročníku jsou tři až čtyři třídy. Má dvě
tělocvičny a velké hřiště s atletickou
dráhou, také je kolem školy velká
zahrada pro děti, kde si mohou hrát
a odpočívat ve školní družině,
jídelnu máme ve stejné budově, ale
nemůžeme si vybírat z vice jídel.
Kde jste spokojenější?
Na tuhle otázku se mi neodpovídá
úplně lehce, protože v Soběslavi se
mi velmi líbilo. Ale spokojenější jsem
v Táboře, protože učím jen na
prvním stupni, který je mi bližší.
Jaké předměty nyní učíte?
Letos učím vše v první třídě.
Hudebku ve třetí třídě. Kroužek
angličtiny. Začala jsem pracovat v
Klubu zábavné logiky, kde pracuji s

Jak byste se ohodnotila jako
učitelka?
Tak to byste měli asi hodnotit vy,
kteří jste se se mnou potkávali. Já se
snažím, aby se vám ve škole líbilo,
abych na vás měla vždycky čas, když
mě potřebujete a aby škola nebyla
jen o vědomostech, ale i o zážitcích.
Vždycky mě strašně potěší, když se
ke mně přihlásí bývalý žák třeba ve
frontě v obchodě.
Je nějaký zážitek nebo situace, na
kterou budete v souvislosti s naší
školou vždy vzpomínat?
Určitě se mi libil výlet na kolech na
golfové hřiště.
Chtěla byste něco vzkázat učitelům
a žákům?
Dětem bych určitě vzkázala, že
sleduji jejich úspěchy ve všech
soutěžích a že jsem pyšná, že i já
jsem je mohla učit. Dětem z prvního
stupně, které mi poslaly krásné
dopisy, moc děkuji.
Kolegům, že si vážím, jak hezky mě
přijali, a že jsem se cítila na vaší
škole výborně.
Speciálně moc děkuji třem paní
učitelkám, se kterými jsem trávila
společný čas v kabinetě. Hrozně mi
celou dobu pomáhaly a spoustu mě
toho naučily. Musím říct, že mi jejich
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nadhled a suchý učitelský humor
dost často chybí.
Jani, Věrko, Romčo – díky!!!!
Chtěla jste být vždy učitelkou?
Pokud ne, čím jiným?
Když jsem byla malá, chtěla jsem být
pohraničníkem. Chtěla jsem mít jeep
a velkého psa. Na druhém stupni
jsem chtěla být cvičitelkou delfínů.
Na gymnáziu jsem chtěla jít na
veterinu, ale třídní mi řekl: “Ty tele z
krávy nevytáhneš! Běž krotit děti!” A
tak jsem vystudovala učitelství
prvního stupně na MU v Brně.
Jaké máte koníčky?
Mým velkým koníčkem je cestování.
Nemusí být nikam strašně daleko ani
do žádného luxusního hotelu, ale
klidně s batohem a pod stan. Moc
ráda mám hory. Ráda si přečtu
detektivku. V zimě si jedu zalyžovat,
v létě kolo.
Máte nějaké domácí mazlíčky?
Mám
fenku
hladkosrstého
foxteriéra, jmenuje se Šiki.
Ještě doma máme morče Pištu, jeho
kamarád Fišta bohužel nedávno
umřel.

Mgr. Tereza Pourová

Proč a kam jste odešla z naší školy?
Odešla jsem učit na 2. ZŠ ve Veselí
nad Lužnicí z toho důvodu, že mi
nabídli práci na mojí aprobaci –
Učitelství pro 1. stupeň + AJ pro 1.
stupeň ZŠ a také proto, že jsem
získala práci přímo v místě bydliště.
Stále učíte?
Ve školství jsem zůstala pouze další
rok a pak jsem odešla. Práce mě
nenaplňovala tak, jak jsem si
původně představovala.
Co nyní děláte?
Pracuji již několik let v dopravní
firmě jako disponent spedice.
Zajišťuji kamionovou dopravu pro
mnoho firem a zákazníků. Tato
práce mě baví a do budoucna bych u
toho chtěla rozhodně zůstat. Akorát
koncem května čekáme s přítelem
miminko, takže si teď užívám
mateřskou dovolenou.
Jak vypadá váš běžný den?
Je to velká změna než předtím. Dříve
jsem vstala, šla do práce, z práce
pomalu rovnou na tréninky a tam
být až do večera. O víkendech věčně
na závodech. Na mateřské mám
nyní více času a ze začátku to byl pro
mě velký nezvyk. Ale tím, jak se nám
rozrůstá atletický oddíl, tak je okolo
toho více práce a zařizování.
Nestarám se jenom o sebe a
tréninky pro děti, ale o další trenéry.
Jako předseda mám na starost další
věci
jako
různé
vyřizování,
papírování,
web,
závody,

soustředění, pořádání akcí atp.
Takže dopoledne většinou řeším
věci na atletiku a vařím. Odpoledne
jsem většinou na stadionu s dětmi. I
když s narůstajícím břichem je to
čím dál tím náročnější. Také se
snažím některé dny odpočinout a jít
pouze na procházku nebo vyrazit na
cvičení pro těhotné.
Chtěla byste vzkázat něco žákům a
učitelům?
Hlavně všechny moc pozdravuji a
děkuji, že jsem měla tu možnost u
vás na škole chvíli učit. Byla to pro
mě obrovská zkušenost. A nevím,
jestli někdo ze žáků si mě ještě
pamatuje, možná tak osmé nebo
deváté třídy. Ale už je to dávno a
nějakou Pourovou, která je měla ve
třetí třídě půl roku na ájinu určitě za
ty léta z hlav vytěsnili.
Nechali jste si prozradit pohlaví
Vašeho potomka? O jakých
jménech jste uvažovali?
Ano, pohlaví jsme chtěli vědět oba.
Bude to chlapeček. S partnerem
jsme si přáli oba holčičku, ale
důležité je, aby bylo miminko
hlavně zdravé! U holčičky jsme měli
jasno, měla to být Sofie. Klučičí
jméno nám dalo zabrat. Ale
dohodnout se na jednom a vybrat
to, které se nám bude líbit bylo
opravdu náročné. Nakonec to bude
Tobiáš.
Jaké jsou vaše koníčky?
Atletika, atletika a zase atletika. 
Také mám ráda cestování, podnikání
různých výletů, procházky, kino a
v létě in-liny.
Vídáte se s někým ze školy? S dětmi
nebo kolegy?
S nikým ze školy se pravidelně
nevídám. Až na Míšu Š., která je na
atletice jako pomocník trenéra a
vídáme se třeba několikrát do týdne.
- 15 -

Pak občas potkám náhodně některé
studenty nebo s nimi prohodím pár
vět přes sociální sítě. Z kolegů jsem
v kontaktu pouze s Lukášem Lisem.
Jak na naši školu vzpomínáte?
Myslím si, že by si všichni žáci měli
vážit toho, jakou mají suprovou
školu a skvělé učitele. Panuje tam
skvělá atmosféra, učitelé fungují
jako dobrý kolektiv a to se například
jinde na školách nevidí. Určitě na ní
vzpomínám jako na půl rok něčeho,
kde to bylo fajn, kde mě to bavilo,
kde byli super děti a fajn kolegové.
Vzpomenete si na nějaký zážitek
z naší školy?
Zážitků ze školy je mnoho. Jen
nevím, jaký jeden z nich vybrat. Ať
už jsou to jednotlivé hodiny, které si
dodnes pamatuji nebo zážitky
z dozoru na chodbě nebo skvělý
školní výlet. Bylo toho opravdu
moc… myslím to ale v dobrém!
Máte nějaké domácí mazlíčky?
Doma máme králíčka „beránka“
jménem Falco. Je to náš plyšáček a
hrozný mazel. U rodičů pak máme
kočku a velkého anatolského
pasteveckého psa, se kterým často
chodíme ven na procházky.
Stále
se
věnujete
atletice?
Trénujete nebo i závodíte?
Ano, atletice se věnuji stále.
Sháníme do týmu trenérskou posilu,
takže pokud by měl někdo 18+
zájem, určitě se mi může ozvat.
Jinak spíše trénuji děti. Závodila
jsem každý rok na krajském přeboru
za
družstvo
žen,
většinou
v technických disciplínách jako
kladivo nebo koule, ale občas, když
bylo potřeba, šla jsem i trojskok
nebo běžela štafetu. Letošní závodní
sezónu prošvihnu kvůli mému stavu,
ale určitě všem budu fandit z tribuny
a budu je podporovat.

Jak se slaví Velikonoce ve světě?
Upéct beránka, mazanec, uplést pomlázku, nabarvit vajíčka, … . Všichni známe naše klasické velikonoční
zvyky a tradice. Myslíte si, že to takto funguje všude ve světě? Vybrali jsme pro vás 4 státy, kde Velikonoce
probíhají trochu jinak.
Španělsko
Ulicemi každý rok na
Velikonoce
prochází
Španělé ve špičatých kapucích se
sochami Ježíše Krista. Někteří mají
na sobě řetězy.
Francie
Francouzi si o Velikonocích
dávají nabarvená vajíčka
nebo čokolády. Pak děti hledají po
domě sladkosti. Děti stejně jako v

Německu věří, že jim je schoval bílý
zajíček.
Maďarsko
V Maďarsku mají tradici
polévání dívek, pak prý jsou
plodnější. Jejich kořeny sahají až do
dalekých předkřesťanských časů.
Muži za to, že své příbuzné a známé
něžného
pohlaví
postříkají
parfémem, dostávají velikonoční
vajíčka, koláče nebo alkohol.

Filipíny
Do vesnice San Pedro Cutud
se sjíždějí věřící, kteří po
vzoru Ježíše Krista nesou kříž.
Nechají se totiž dobrovolně přibít na
kříž, tomuto přihlížejí turisté s
fotoaparáty. Ti, kteří se nechávají
ukřižovat, tvrdí, že činí pokání,
katolická církev ale tento rituál
kritizuje.
Adam Novák, 5.A

Téma: Velikonoce

Zasmějte se s Klubkem
„Pane vrchní, když máme ty Velikonoce, přineste mi
svěží jarní kávu.”
„Lituji, pane, ale Jar nám právě došel.”

Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo, půjdeš na
kočičky?”
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě čas.”

„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě
vykoledujete!” straší žáky učitelka.
„A nevadí, že nemáme pomlázky?”

Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?”
„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.”

Baví se dva podnikatelé: „V čem teď podnikáš?”
„Prodávám kraslice na Velikonočních ostrovech.”

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily,
ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou
obarvené ořechy...”
Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá paní o
Velikonocích na policii, „ukradli mi při tom slepici.”
Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den,
my jdeme vyšlehat Janu!”
„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?”
zajímá se babička.
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.”
Miroslav Siner, 8.B

- 16 -

Den otevřených dveří
Dne 20. 3. 2018 se na naší
škole
uskutečnil
den
otevřených dveří. Budoucí
prvňáčci si přišli prohlédnout
školu.
V
jednotlivých
učebnách školy byl pro ně a
jejich doprovod připraven zábavný program. Ve třídě 2.B
se ujal slova pan ředitel a informoval hlavně rodiče dětí
o škole a výuce. Ve třídě bylo mimo jiné připravené pro
návštěvníky chutné občerstvení. V učebně fyziky byla
spousta zajímavých pokusů. Děti si mohly sáhnout na
Van de Graffův generátor, vyzkoušet si zajímavé pokusy
s vodou a olejem, vážení na dvouramenných váhách a
mnoho dalších zajímavostí. V učebně přírodopisu pro ně
byly přichystané ukázky zvířecích koster, maketa lidské
kostry a kostí, umělé houby a také chemické pokusy.
Děti si mohly vypěstovat tzv. chemickou zahrádku,

kterou vytvořily tak, že nalily do misky vodu a tekuté
sklo v poměru 1:2, nasypaly tam různé chemické látky,
které po chvilce vytvořily něco na způsob duhových
stalagnitů. Zjistily, co se stane, když sodík přijde do
kontaktu s vodou a další zajímavosti. V 5.A byly pro děti
připravené různé sportovní aktivity- kluky zaujala hlavně
střelba florbalovou hokejkou na branku, holky zase rády
trénovaly rovnováhu na kladině. Na prvním stupni se
budoucí školáčci mohli podívat, jak vypadá hodina
českého jazyka a matematiky. Budoucím prvňáčkům se
zde věnovaly paní učitelky z prvního stupně, povídaly si s
nimi a děti plnily zábavné úkoly. Ve školní kuchyňce si
zase děti vyráběly „jedlé“ lodičky. K dětem
neodmyslitelně patří hraní, proto zavítaly také do školní
družiny. Tady se mohly nechat vyfotit a fotku z první
návštěvy školy si pak odnesly domů.
Klára Mládková, 7.B

Karneval ve školní družině
Zeptali jsme se dětí, jaké měly masky:

Kamilka - Růženka
Anička - Růženka
Matouš - lupič
Matěj - Batman
Bára - tanečnice
Klárka - Zvonilka
V pátek 16. února se konal každoroční karneval ve
školní družině. Podle paní vychovatelky se tyto
karnevaly pořádají kolem 30 let. Každá maska byla
jiná, jedna hezčí než druhá. Našli jsme tam indiány,
kovboje, superhrdiny, princezny, piráty atd.
Uskutečnila se promenáda po škole, ani ředitelnu
nevynechaly. Poté se všechny masky sešly ve velké
herně a tam se začaly věnovat soutěžím, které byly
po celé herně připravené. Na konci karnevalu bylo
vyhodnocení nejlepších masek a pak se šlo domů.
Jakub Rokos, 5.A

Filip a Jarda - pirát
Viktorka - Bela
Šimon - dudák
Kristinka - Locika
Artur - pirát
Matěj - viking
Adam - Čaroděj
Tomáš - kovboj
Anetka - motýl
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Nevídáme je každou hodinu, ale školu drží pohromadě…
Po paní hospodářce si představíme pana školníka. Jako malý navštěvoval sice nové školy, ale díky své
pětadvacetileté školnické praxi v ZŠ Komenského můžeme říct, že je už náš.

Jiří Věchet

Jakou máte povahu? Jste výbušný
člověk?
Záleží jak kdy. Někdy bouchnu.

Máte nějaké sny?
Ježiš, to už snad ani ne.

Co nejraději děláte ve volném čase?
Všechno co souvisí s přírodou.
Myslivost, rybaření. Když jsem byl
malý, tak jsem chtěl být lesníkem.

Proč jste se stal školníkem?
Protože mě v minulém zaměstnání
dopoledne
vytočil
kolega
a
odpoledne jsem se dozvěděl, že tady
naproti shání školníka.

Jaký máte názor na dnešní děti?
Myslím, že jsou stejné jako dřív.
Nejsou horší, než byly.

Jste spokojený s prací školníka?
Pracuju tady od roku 1993, takže 25
let. Už bych asi neměnil.
Eliška Novotná, 7.A

Národní finále ve florbalu
Jak jsme již v minulém čísle informovali, máme velmi šikovná florbalová družstva. Jako nejšikovnější se
ukázalo chlapecké i dívčí družstvo z prvního stupně. Oba tyto týmy postoupily do národního finále do
Prahy. Výsledek zde již není tak důležitý. Už postup sem je naprosto skvělý.
Dne 19.3. naše Komety jely
na
florbalový turnaj do Prahy. Holky si
vedly
docela
dobře,
ale
nakonec
se
umístily
na
sedmém místě. Byly ale rády, že si
mohly zahrát. Za takové umístění
dostaly mikiny. Všichni jsme jim
drželi palce. Dopadly dobře, protože

hrály jako tým a to je hlavní. Jsme
všichni rádi, že se turnaje zúčastnily.
O den později, 20. března, jeli do
Prahy na florbal kluci. Bohužel nebyli
tak úspěšní jako minule, to ovšem
nevadí. Dostat se sem, kde byly oni,
to musíte mít v krvi. Každý zápas byl
jiný, jeden těžší, druhý zase lehčí.
Naši kluci se pokoušeli vyhrát, dávali
do toho všechno. Bohužel skončili

na
pátém
místě, dostali
se ale daleko.
Klukům
přejeme, aby
opět vyhrávali. Byli dobří. Ještě
párkrát potrénují a příští rok máme
národní finále v kapse.
Jakub Rokos a Nela Podlahová, 5.A

Logický koutek
Správné řešení totiž naleznete 18. dubna 2018 na školním webu a školním FB profilu.

Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik dcer. Všechny dcery byly blondýnky, až na dvě.
Všechny dcery byly brunety, až na dvě. Všechny dcery byly zrzky, až na dvě. Kolik dcer měl král?
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Zlatý Ámos David Turek: V naší škole jsou samí „ámosové“
Rok se s rokem sešel a na „ámosovském trůnu“ došlo k výměně. Ačkoliv je školství prý přefemizované,
z 25 ročníků ankety Zlatý Ámos vyhrál již popatnácté muž. Letos si hlavní cenu pro nejoblíbenějšího
pedagoga České republiky odnesl sympatický dvaačtyřicetiletý učitel hudební výchovy, češtiny a angličtiny
David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Porotu oslnil vlastní písničkou a bubenickou show se
svými žáky. Na kantorském bále pak překvapil nepřipraveným ale o to senzačnějším duetem s Monikou
Absolonovou.
Jak ses dozvěděl o nominaci na
Ámose?
Dostal jsem na stůl podepsanou
přihlášku, takže takové třídní
překvapení.
Jaké tři předměty Ti daly děti
s sebou do semifinále?
Láhev se všemi podpisy (přihlášku),
penál s klasickým perem a perem s
krví (jako) - prý kdybych cedil během
semifinále krev, a filmovou klapku.
Jak Tě napadlo složit písničku do
finále?
Chtěl jsem nějakým způsobem
poděkovat ostatním finalistům a
zároveň jim udělat radost.
Jak dlouho učíš a jaké předměty?
Učím dvacátým rokem, český jazyk,
anglický jazyk a hudební výchovu.
Chtěl jsi vždy být učitelem?
Asi ano, o jiném povolání jsem
nepřemýšlel. Ale je pravda, že jsem
dělal zkoušky i na policejní akademii.
Ale učitelství zvítězilo.

Koho
napadlo
bubenické
vystoupení?
Mě. A když jsem váhal, jestli nebude
lepší scénka, manželka a kluci z
kapely mi pomohli rozhodnout.

Sledoval jsi Ámose i v minulosti?
Musím se přiznat, že ne.
Jak jsi reagoval na přihlášku?
Podepsal a začal pátrat, co mě
vlastně čeká.

Jaké bylo vystupovat veřejně
s Monikou Absolonovou?
Super, bylo to nečekané, a tím víc
mě to dostalo.

Co děláš ve svých hodinách jinak
než „neámosové“?
U nás ve škole jsou samí "ámosové",
takže nemám srovnání. Možná se
více snažím, aby žáky hodina zaujala.
Je jedno čím, ale potom se mohou
něco naučit.
Na co z celého programu budeš
nejvíce vzpomínat?
Už byla řeč o Monice Absolonové,
dále na setkání se všemi finalisty a
minulými Ámosy. Celé čtyři dny byly
perfektní. A za to ještě jednou děkuji
Jiřině Vrbové a Slávku Hrzalovi.

Jak ses dostal k hudbě?
Vždycky jsem rád poslouchal desky
doma u rodičů, děda byl muzikant,
naši mě přihlásili do LŠU v
Litoměřicích a bylo to.
Na jaké nástroje hraješ?
Začal jsem na klavír a trumpetu, pak
přišla kytara, akordeon, bicí.

6.B od začátku tvrdil, že vyhraju, tak
nevím.

Jsi třetí Zlatý Ámos muž v řadě.
Proč myslíš, že v poslední době
vyhrávají muži?
Tak to opravdu nevím. Doufám, že
nám korunu nedávají, abychom
nebyli smutní!
Tušil jsi, že bys mohl vyhrát?
Asi jsem o tom nějak zvlášť
nepřemýšlel, ale Lukáš Horák z mé
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Ámos Sympaťák Helena Lísková
Dětský Ámos

Lucie Bakalová

Ámos Češtinář

Lucie Čimerová

Ámos Matikář

Michal Čečák

Ámos Chemikář Lucie Bakalová
Ámos Fyzikář

Vladimír Vochozka
(ZŠ Planá nad Lužnicí)

časopis žáků ZŠ Soběslav, Komenského
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