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Při hodině s panem Jensem jsme zpívali 
písničky, a poslouchali německý přízvuk, 
byla to legrace.

Hrál na harmoniku a zpíval. Učil nás 
německé písničky a německou výslovnost.

 
Zpívali jsme Hey, Halo, Guten morgen, 
Guten tag, Grüs gott und Searvus, Da ham 
wie dem salat.
Nebo Kytky na zahradě a O zeleném kak-
tusu na balkoně.
Potom nás naučil ABC-Blues.
Taky jsme se učili zpívat sambu, a potom nás 
učil, jak se řeknou prsty na nohou a spoustu 
dalších slovíček. Byla škoda, že tam nebyl 
déle a nezpíval s námi více písniček.

Jakub Sehors, 6.A

Na  druhém  stupni  vyučuje přírodopis a  
chemii. Položila jsem jí několik otázek a Vy 
se můžete podívat, jak na ně paní učitelka 
odpovídala .  

Jak jste se dostala k práci učitelky ?
Pocházím z učitelské rodiny. Mamka i  teta je 
učitelka, tak asi proto.

Co Vás nejvíce baví na učení, a jaké aktivity 
s žáky máte nejraději ?
Mě baví nejvíce, když může výuka probíhat for-
mou rozhovoru . Když se
žáci ptají , mají vlastní názory, práce ve skupině, 
kde si sdělují informace. Tak to je moc fajn.

Co Vás naopak na učení nebaví ?
Já nemám ráda takové to období zkoušení , testy a 
známkování, to je mi protivné. Taky nemám ráda 
klasické sezení v lavicích.

Kde čerpáte inspiraci na  aktivity s žáky ?
Ve škole absolvujeme semináře se zvláštním náz-
vem „ Kritické myšlení “,
kde je plno nových námětů, protože učitelé se 
vlastně také vzdělávají. Na těch seminářích si 
předáváme zkušenosti.

Čím byste chtěla být, kdybyste si mohla znovu 
vybrat povolání ?
Já jsem spokojená s tím, co jsem, ale v   okamžiku, 
kdy je třeba člověk unavený,  bych chtěla na 
chviličku prodávat květiny.

Co si myslíte o projektu Vzdělávání21 ?
Já tedy s tím projektem do kontaktu tolik nepříjdu, 
ale mám šestou třídu , která má netbooky také, 
tak pracuji s nimi tak úměrně. Určitě je dobré 

naučit se s tím pracovat a vyhledávat v něm různé 
informace. Také je to dobré např. u oborových 
pracích, že se děti naučí pracovat s textovým edi-
torem a myslím, že je ten projekt více k užitku než 
ke škodě.

Jste vedoucí školního parlamentu ?
Vedoucí úplně ne, ale spíš dospělý člen toho par-
lamentu.

Co je náplní školního parlamentu ?
Školní parlament je skupinka dětí, kteří chtějí 
se  školou nějak hnout a být jí nápomocní. Takže 
určitě sběr papíru, pořádá výlety a různé akce.

Konal se Den Země a každý rok je  nějaké téma. 
Jaké téma je Vám  nejbližší ?
Mně se minulý rok moc líbilo téma voda a mělo to 
i veliký ohlas mezi dětmi na prvním stupni.

Jaká stanoviště připravujete ?
Druhý stupeň je zajištěn do lesů, takže jenom pro 
první stupeň připravujeme stanoviště.  Na přípravě 
stanovišť se podílí některé děti z druhého stupně. 
Docela se bojím stanoviště, které si připravil 
Martin Mikulec a Filip Jindra, protože si zvolili 
téma sopka, což je zajímavé téma, ale oni chtějí 
chemický pokus, což mi příjde zbytečné, když 
by stačil kypřící prášek a barvivo jako láva, a tak 
na ten pokus, co vymyslí, budu muset pozvat asi 
chemiky, protože přece jenom jako pedagog ta-
kové zkušenosti nemám.  Tak aby to nebylo něco 
nebezpečného ( smích ).

Děkuji za rozhovor.

Pavlína Volkeová 7. A IN
T

E
R

V
IE

W



4 5A
C

T
IO

N
S

  

DIVADLO PONEC: 
S KŮŽÍ NA TRH

Třídy 6.A a 6.B navštívily 
představení S KŮŽÍ NA TRH. 
Divadlo nebylo jen takové 
představení, že příjdou herci a 
začnou hrát a většina se začne 
nudit, ale naopak...představení 
bylo živé a herečky, vystupující 
před náročným mladým pub-
likem, předvedly maximum 
aby nás pobavily …. a povedlo 
se jim, hlavní téma byly poc-
ity, které vyjadřovaly tancem, 
nakonec nás naučily kuřecí 
tanec, který můžete shlédnout 
na facebooku, Nicole Langrová 
a Denisa Ricigliano ze 6. B tam 
také zazpívaly, tento výlet se 
opravdu vydařil.

KUNRATICKÁ JAHODA

Dne 9.3.2O11 se konala Kun-
ratická jahoda. Je to tradiční 
recitační soutěž, které se zúčastní 
celá škola. Každá třída vybra-
la 3 žáky, kteří pak postoupili 
z třídního do školního kola.                                                                
Držíme palce!                                                           

Výsledeky
Nakonec na prvním místě 
skončila Monika Zbožníková 
(7.A),druhá byla Tereza  
Šindlerová (7.A) a na třetím 
místě Ondra Kotek (6.B). Svoji 
kategorii měli také osmáci a 
deváťáci, kde zvítězila Veronika 
Řebíčková (8.B).

PLAVÁNÍ – ŠTAFETA OPEN GATE                              

Mezitím co šesté třídy odjeli do divadla, ko-
nala se plavecká  štafeta, na kterou se mohl 
přihlásit kdo chtěl ,ale musel si věřit ve výdrži.
Nakonec ZŠ Kunratice získala krásné 2 místo. 

Ze 6.A 6.B se zúčastnili:
Viktorie D., Tomáš A., Anna-Terezie T. a 
Andrea P. FA

SH
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Helena Zeťová      Eliška Bučková          Lucie Bílá

Člověk není jenom věšákem pro šaty. Každý by si měl najít svůj styl a nekopírovat bezhlavě 
jenom módní výstřelky. Styl to je harmonie mezi osobností člověka a tím, jak vypadá navenek.
Je lepší kupovat dražší, ale lepší oblečení.

I sebemenšímu oblečení chybí šmrnc bez dokonale sladěných doplňků-šperků,kabelek,šátků nebo 
kloboučků. Doplňky jsou ,,Třešničkou na dortu“ pro vaše trendy modely. Nezapomínejte na ně, ale 
také to s nimi nepřehánějte. Nezapomeňte, že málo je někdy více!!

Míša Denková, 6.B

Móda na koncertech je poněkud 
odvážná, ale hodí se k určité hudbě, aby 
nebyla úplně nudná :) :). Příkladem je 
Lady Gaga, která na koncertě v Praze 
v O2 areně měla kostým z hovězího  
masa (také si ho oblékl Leoš Mareš po 
prohrání sázky v Talent Manii). Také se 
dá říci, že Rihanna  má trošku odvážnější 
obleky, jako např. na koncertě v Atlas 
Areně s písničkou Umbrella. Dalším 
dobrým příkladem je Kesha, ta má 
opravdu modu v kapse!!!! 

Klára Mastíková, 6.B
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APPLE
je velmi populární značka electroniky. Na logu 
má ukousnuté jablko. Nejvíce dělají dotykové 
věci jako iPhone, iPad a iMac.

iPad 2

SONY
dělá také počítače a telefony výjimečne také.
Je velmi populární. Je to moje nejoblíbenější 
značka, protože má dobré logo.

HP
je méně populární než apple, ale je více 
populární než vaio a, to už je co říct. Dělají 
nejvíce notebooky s plochým displejem

VAIO

HP Netbook

Autor: Lukáš Apollonio, Duky 6.A

Chovák jako kroužek je tu od té doby, co je nově 
postavena nová budova. Nejdříve Chovák vedla 
paní učitelka přírodopisu a chemie Eva Hilčerová. 
Myslím si, že po dvou letech přišel pan učitel 
zeměpisu a SKN Jan Mazůrek, který pak Chovák 
převzal. A od té doby ho vede až do teď. Teď, kde má 
Chovák své místo, byl i předtím, ale dokud se tam 
nenastěhoval Dětský klub Motýlci, tak byl Chovák 
rok v laboratoři. A teď je zase na svém místě. 

V Chováku máme spoustu zvířat, například: geko-
na (kterého má od vánočních prázdnin pan učitel 
Mazůrek), hada Božku (protože je boží), dvě želvy, 
mnoho morčat Helíse (nejstarší morče v Chováku), 
Kaštanku, Lupínka, Ouško (a dříve jsme měli také 
Heldu Chlupíka), králíky Terku a Veverku (tedy 
spíše Veveráka), dvě andulky, papouška Prdelku 
(Lindu), křečky, teď už jen Čertíka, osmáky a 
strašilky. 
 
Co se u nás děje: 
Jednou, když jsme nikdo v Chováku zrovna nebyli, 
had Božka si odklopila (posunula) světlo, které má 
připevněné v akváriu. Když jsme přišli, prohlíželi 
jsme si jako většinou zvířátka a zjistili jsme, že 
v akváriu Božka není. Tak jsme prohlíželi místa, 
kde by se mohla vyhřívat, ale nemohli jsme ji najít. 
Nakonec jsme ji našli v rohu za květináčem. Teď 
nedávno nám Božka zase utekla a i tentokrát jsme 
ji našli! 

Dříve jsme měli jedno morče jménem Helda 
Chlupík. Asi po měsíci nebo dvou jsme si všimli, 
že má něco s nožičkou. Tak jsme ho odvezli 
k veterináři, abychom zjistili, co mu je. A nakonec 
měl obě dvě zadní nožičky zlomené, tak jsme ho 
museli nechat utratit. 
PS: Kdyby si někdo chtěl pořídit osmáka nebo spíše 
dva, V Chováku jich máme dost, Tak si přijďte 
nějakého si vybrat a nebo se o něm něco dozvědět. 
 

Autorka: Monika Hovorková, 8.B
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 VŠEMOCNÝ

Akční thriller s Brad-
ley Cooperem, Rob-
ertem De Nirem a 
Annou Friel o zrád-
ných účincích uta-
jované drogy, která 
umožňuje využívat 
lidskou mysl na 100 
%. Nezaměstnaný 
redaktor Eddie Mor-
ra se nechává dro-
gou zlákat a stává se 
dokonalou verzí sebe 
sama. Jeho úspěch 
a nadlidské scho-
pnosti však odhalí 
nebezpečné vedlejší 
účinky drogy a Eddie 
se ocitá v ohrožení 
života. Podaří se mu 
uniknout nájemným 
vrahům, nebo doplatí 
na zrádnou představu, 
že ho droga učiní 
všemocným?

GULLIVEROVY CESTY

Jack Black hraje 
obyčejného chlápka, 
který třídí poštu v 
redakci newyorských 
novin. Podfukem se 
mu podaří přesvědčit 
editorku Darcy, kter-
ou tajně miluje, aby 
ho pověřila napsáním 
článku o Bermudském 
trojúhelníku. Během 
výpravy na Bermudy 
Gulliver ale ztroskotá 
a dostane se do do-
sud neobjevené země 
Liliputánů. Zde je sice 
nejprve zatčen gener-
álem Edwardem, ale 
již brzy se z něj stane 
všemi obdivovaný a 
respektovaný obr. Gul-
liver pomáhá prostému 
hochovi Horatiovi 
namluvit si princeznu 
a sám dokáže porazit 
nepřátelskou armádu 
Blefusciánů. Když ale 
vyjde najevo skutečná 
pravda o tom, co je zač, 
ztratí Gulliver veškerou 
přízeň, kterou si u 
Liliputánů vydobyl. 

NA VLÁSKU

Na vlásku je ani-
movaná hudební 
komedie plná efektů 
a dobrodružství o 
dívce, která má vlasy 
zlaté barvy dlouhé víc 
než 70 stop. Princezna 
Rapunzel je unesena 
z hradu svých rodičů 
již jako dítě a zamčena 
v tajné věži a touží po 
dobrodružství. Nyní je 
ve věku teenagera s bu-
jnou fantazií a odhod-
lá se s pomocí tem-
peramentního bandity 
provést velký husarský 
kousek. Rapunzel a 
její komplici nacházejí 
dobrodružství, srdce, 
humor a vlasy... spous-
tu vlasů. Prozrazení 
jejího královského 
původu visí na vlásku 
a její únosce je jim v 
patách. Tato komedie 
je převyprávěním kla-
sické pohádky bratří 
Grimmů. 
   

V dnešní době jsou hry do mobilu, počítače , nintenda a psp .Hry 
jsou činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, 
ale přitom má za cíl radost či relaxaci. Hry se hrají především pro 
zábavu, ale můžou také sloužit například ke vzdělávání.

NĚKTERÉ HRY JSOU ALE HAZARDNÍ!
Obvykle platí, že čím má hra jednodušší pravidla a čím je výhra 
závislejší na náhodě, tím častěji se hra hraje o sázku. Protože hra, 
která je založena na náhodě, poskytuje sama o sobě hráčům velmi 
malé uspokojení, je třeba uspokojení nebo adrenalin vytvářet jiným 
způsobem. Jiný způsob může znamenat finanční vklad, riziko hry 
apod. Velká část lidí sice bere tyto hry tak, jak bylo uvedeno výše,  
ale u některých lidí může na těchto hrách vzniknout závislost; tato 
závislost pak může vést k jejich ekonomické i sociální devastaci. 

Autor: Václav Szako, 6.B
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Ahoj!
Určitě máte všichni rádi prázdniny. Ať už na 4 dny, 
na 5, nebo na celý týden. Ale nic se nevyrovná velkým 
LETNÍM PRÁZDNINÁM!!! Bohužel, si budeme 
muset chvíli počkat. Zatím tu máme pár nabídek na 
menší dovolenou. :))

JARNÍ PRÁZDNINY
Tak jak jste si užili jarní prázdniny? Doufáme, že dobře. 
Pár dětí jsme se zeptali, kam pojedou na jarní prázd-
niny. Většina dětí jela na hory, ale někdo jel třeba i 
k moři, například na Kanáry. To je tím, že jsme měli 
prázdniny až takhle pozdě! Příště bychom je měli mít 
dřív, takže by mělo být víc sněhu. To byly tipy na příští 
rok, kam byste mohli jet na „jarňáky“.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Velikonoční prázdniny jsou pro děti asi jen na 5 dní a 
pro dospělé plus mínus 3 dny!!

EURO VÍKENDY - Co to jsou Euro víkendy?
Jeďte na víkend do Evropy, jeďte na eurovíkend.
Euro víkendy od Student Agency jsou balíčky služeb, 
díky kterým můžete za několik málo dní poznat 
krásu hlavních evropských metropolí. V rámci euro 
víkendu pro vás vždy kancelář zajistí cestu a ubytování 
v ověřeném hotelu ve vybraném evropském městě a 
mnoho dalších služeb, dle vašeho přání. Vycestujte na 
pár dní do Evropy! Jet na euro víkend se Student 
Agency se vyplatí!
 

Autor: Vávrová, Ševčíková, Ricigliano

MS 2011 V LEDNÍM 
HOKEJI

75. ročník Mistrovství 
světa v ledním hokeji se 
bude hrát ve dnech 29. 
dubna až 15. května 2011 
na Slovensku ve městech 
Bratislava a Košice. V 
historii samostatného 
Slovenska bude toto hos-
titelství prvotní. V rámci 
bývalého Československa 
se však již odehrály v 
Bratislavě některé zápasy 
šampionátů v roce 1959 a 
1992. Jako podmínka pro 
organizování turnaje byla 
výstavba nového zimního 
stadionu. Z nedostatku 
peněz bylo ale rozhodnu-
to o rekonstrukci stáva-
jícího bratislavského sta-
dionu Samsung aréna. Na 
toto mistrovství světa z I. 
divize MS 2010 postupují 
2 týmy, a to Slovinsko 
a Rakousko.

ČESKÉ SPORTOVNÍ 
FIREMNÍ HRY

13.5.-15.5.2011Nymburk
Největší sportovně-
společenská akce pro 
sportovce, kteří chtějí 
reprezentovat svou fir-
mu a přitom podpořit 
hodnoty fair play.
Předběžná nabídka 
sportů na letních hrách: 
Atletika, badminton, 
beach volejbal, fotbal, 
florbal, golf, inline, kin-
ball, lukostřelba, MTB, 
nohejbal, petanque, 
plavání, softball, stolní 
tenis, šachy, šipky, tenis, 
triatlon, volejbal.

ACTIVE DAY 
MEETING

Již 29.července 2011 se 
uskuteční druhý ročník 
akce Active Návštěvnící 
se mohou těšit na ste-
jný program jako v 
loňském roce. Pořadatelé 
navíc připravují ještě 
kvalitnější soutěž 
Show&Shine, zcela 
nové soutěže SC Audio 
Cup, SC Night Tuning 
Show a nové atrakce!
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Do školního parlamentu se může 
přihlásit každý, kdo minimálně 
navštěvuje  
4. ročník, má čas a chce se podílet na 
diskuzi o škole a jejím okolí.
Školní parlament se snaží splnit věci, 
které si představujete a které pomohou 
k zlepšení chodu školy.
Vaše návrhy můžete předávat buď: do 
Ucha - schránky, která je před školním 
klubem, říci nebo napsat návrh někomu 
ze členů parlamentu nebo paní učitelce 
Evě Hilčerové.
Slovo Ekoparlament vychází ze slova 
Ekologie a parlament. To znamená, že 
školní ekoparlament se snaží být eko-
logický a přátelský k přírodě, ale nejen 
k ní.
Na školním parlamentu se také konzul-
tuje o různých školních akcích. Třeba 
teď se připravuje Den Země pro I. 
stupeň, který se slaví 22. dubna.
Školní parlament se také usilovně snaží 
přesvědčit některé z vás o tom, abyste 
třídili odpad a nedělali věci, které 
ubližují škole a plýtvají penězi.
Přijď si vyzkoušet i ty, jaké to je být v 
parlamentu. Schůze se konají vždy ve 
čtvrtek od 14.00 do 15.00 hod.

Autor: Marek Motyka
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„Nemohla byste mi dát místo čtyřky 
pětku?” prosí učitelku Pája. „Ty si 

ze mě děláš legraci, ne?” zamračí se 
učitelka. „To bych si nikdy nedovolil... 
Pochopte, pětka se lépe přepisuje na trojku.”

Dvě blondýnky jedou autem a zastaví u 
semaforu. Při pohledu na červené světlo 

neskrývají nadšení: ,,Podívej se, jak je 
hezké!“ Po chvíli se objeví žluté   světlo: 
,,Och, to je ještě hezčí!“ Když se rozs-
vítí zelené světlo: ,,Nádhera!“ Po chvíli 
se zapne červená. ,,To už jsme viděly. 

Jedeme!!!!“ 

Dva lvi si prohlížejí 

lékařskou brašnu a při tom si 

říkají: „Byl to dobrý lékař.”„To 

byl, škoda, že jsme si z něj nene-

chali něco na zítra!”

Muž pozve svoji přítelkyni na ro-

mantickou večeři, nají se, popovídají 

si a po večeři se muž přítelkyně zeptá: 

„Mohl bych tě požádat o ruku?”

„Ano!” vykřikne nadšeně.

„Supr,” dá jí gumové rukavice do ruky, 

„umyj nádobí.”

Přijde žralok do obchodu a ptá se prodavače: „Máte ryby?” „Nemáme.”Žralok mu ukousne levou ruku a jde pryč. Druhý den přijde žralok do obchodu zase:„Máte ryby?”„Nemáme.”Žralok ukousne prodavači i druhou ruku. Třetího dne se bezruký prodavač na žraloka připraví a ryby koupí. Žralok přijde: „Máte ryby?” „Máme.” Žralok vezme ryby a prodavače sežere.

Potkají se 
dvě blondýnky: ,,Vidím, že si 

necháváš narůst dlouhé vlasy.“ 
„Ano!“  „Kam až?“ ,,Až do 

prázdnin!!!“ 

Student při zkoušce neumí a tváří se zoufale.Kantor ho osloví s otáz-kou: "Jak vy si vlastně představujete zkoušku na vysoké škole?"
Student: "Jako rozhovor dvou inteligentů."Kantor: "No jo, ale co když jeden z těch dvou není in-teligent, ale naprostej vůl?"Student: "No, v tom případě inteligent bere index a odchází."
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