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Jan Kopecký, Radek Čanda 
Školní jarmark 2018 

Školní jarmark je událostí, na kterou se všichni každý rok těšíme. Společným úsilím 

připravíme výrobky a ty pak v předvánoční atmosféře prodáváme na školním dvorku. Letošní 

ročník se opět povedl, nabídka výrobků byla pestrá a účast vysoká. Zajímá nás, jak 

návštěvníci náš jarmark vnímají a jak ho hodnotí, a proto jsme jim položili pár anketních 

otázek.  

1. Co vás na letošním jarmarku nejvíce překvapilo? 

2. Co jste si dnes koupili? 

3. Chovali se k vám prodavači vlídně? 

4. Kolikrát jste již zdejší jarmark navštívili?  

 

 

 

 

Radek Bauer, Drevníky 
1. Velká účast. 
2. Medovník, nápoje, věnec. 
3. Ano. 
4. Osmkrát. 
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Tereza Hurtíková Divotvůrce 
 

Autor: Sebastian de Castell 

Série: 1. díl z celkem 2 knih vydaných v Česku (v USA 
jich je asi 6) 

V minulém čísle jsem v souvislosti 

s Humbookfestem zmiňovala knihu Divotvůrce a 

myslím, že by bylo dobré, abych Vám ji představila.  

Když jsem si knihu kupovala, nečekala jsem od ní 

nějaké zázraky. Nakonec to dopadlo tak, že jsem 

měla celého Divotvůrce přečteného za půl dne, 

protože je to doopravdy skvělá kniha! 

Děj knihy je podle mě opravdu originální. Skoro 

šestnáctiletého Kellena čeká jeho první magický 

souboj, má ale slabou magii. Nezdědil totiž žádné 

magické nadání a nemá výjimečné schopnosti jako 

ostatní. Ví, že bude muset použít pár triků, aby nezneuctil svou rodinu a nestal se obyčejným 

sluhou. Jakmile do městečka přijede arogantní cizinka, Kellen je z ní přímo nadšený. Ferius Parfax 

je vyhnankyně, kterou živí rozum a tři balíčky karet.  

Malá ukázka z knihy: 

„Všichni na mě zírali a čekali, jak odpovím na obvinění, které proti mně vznesla vlastní sestra. 

Můj rozum, který sice zaostával v mnoha směrech, ale vždy měl pohotově celou škálu vysvětlení, 

výmluv nebo i zcela nestoudných lží, tentokrát selhal na celé čáře. Ne že by mě nic nenapadlo 

(Shalla je posedlá ďáblem! Ovládl jsem tajnou, osmou formu magie! Čarodějnická rada mě 

poslala, abych ji na vás otestoval! Je to jen sen! Všichni spíte!), ale jak bych se vymluvil, kdyby se 

rozhodli, vyzkoušet mě znovu, tentokrát prostřednictvím někoho, kdo by mi nesedl na lep jako 

Tennat.“ 

Pokud máte rádi knihy, tuto si určitě přečtěte. Nezamilujete si jenom svět, kde se odehrává, 

hlavní postavy, ale hlavně roztomilého a barvu měnícího kočkoveveráka Reichise, který má 

právoplatné místo na rameni našeho hlavního hrdiny Kellena.  

Sebastian de Castell 

Sebastian studoval archeologii, ovšem na prvních vykopávkách o 4 hodiny později zjistil, že 

ho to nebaví. Jeho kariéra byla opravdu bohatá, byl vášnivý choreograf bojových scén, učitel, 

horlivý hudebník nebo herec. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/divotvurce-divotvurce-351295
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Kateřina Danielová 

Tomáš Komárek 
Lorax 

Lorax je americký animovaný film vytvořený v roce 2012 tvůrci filmů Já padouch. Děj vypráví 

o tom, jak je svět bez kousku zeleně a přírody špatný. Ve městečku Všechnoves  je všechno 

umělé. A to včetně stromů a rostlin. Pan O‘Hare, který této situace využije, prodává lidem ve 

městě čistý vzduch v PET-lahvích. Velmi na tom zbohatne. Ted je dvanáctiletý chlapec, 

kterému se líbí jedna holka, bydlí nedaleko od něj. Jejím největším snem v životě je spatřit 

někdy živý, skutečný strom. Audrey je studentka střední školy a zřejmě jako jediná s Tedovou 

babičkou vědí skutečnosti o stromech, i o tom, jaká je situace v městečku. Pan O’Hare, který 

lidem prodává čištěný vzduch v PET-lahvích, si je plně vědom, že svým jednáním výrazně 

zhoršuje kvalitu ovzduší. Více PET-lahví – více smogu v ovzduší – více prodaného vzduchu – 

více peněz. Ted bydlí doma se svou mamkou a babičkou. Jeho babička ví, co se tenkrát se 

stromy stalo. Pověděla mu krátký příběh o podivínovi, který si říká Jednoráz – Once-ler. 

Babička Tedovy prozradila, kde Jednoráz bydlí. Daleko za městem. Ted neváhal a vypravil se 

za ním. Jednoráz mu vše řekl o tom, jak kvůli svému vynálezu všechnověc vykácel celý les. 

Ted si uvědomil, že dokud někomu jako je on a jeho přítelkyně nezačne záležet na stromech, 

nic se nezmění. Musel proto překonat těžkou cestu, aby světu ukázal, jak moc je pro nás 

příroda důležitá. 

 

Nejnovější písničky za měsíc říjen/listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen:  

1. DJ Snake - Taki Taki ft. Selena 

Gomez, Ozuna, Cardi B 

2. Cher Lloyd - None Of My Business 

3. Luis Fonsi, Ozuna – Imposible 

4. Pavel Callta – Nezapomeň 

5. Shawn Mendes, Zedd - Lost In Japan 

(Original + Remix) 

 Listopad: 

1. Anne-Marie - Perfect To Me 

2. Clean Bandit - Baby feat. Marina & Luis Fonsi 

3. SIMA – Dýchaj 

4. Pokáč - V lese 

5. Shawn Mendes - Youth ft. Khalid 

 

Žákovská hitparáda: 

1. Panic! At The Disco – High Hopes 

2. Imagine Dragons – Natural 

3. Louis Armstrong - What A 

Wonderful World 

4. Věra Špinarová- Raketou na Mars 

5. Eminem - Venom 

6. Kanye West & Lil Pump ft. Adele 

Givens - I Love It 
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Martin Peterka 

Trash Hero – Hrdina odpadků  

Trash Hero je projekt, který odstraňuje odpad z oceánů, tím 

pádem lidé, kteří se tohoto projektu zúčastní, zlepšují životní 

prostředí. Tento projekt vymyslel roku 2013 Čech Jan Bareš, 

který žil v Thajsku na ostrově Lipe se svými kamarády. Tento 

ostrov začaly pomalu zaplavovat odpadky v době, kdy tam Jan 

Bareš žil. Jednoho dne se rozhodl uklidit nepořádek na 

ostrově a od té doby už nepřestal. Za pět let on a jeho přátelé 

vysbírali z oceánů přes 408 tun odpadků. Tento hrdina 

prozradil v televizním programu Rozstřel že nejvíce odpadu 

v oceánech jsou kuličky od polystyrenu, brčka a staré boty 

(hlavně staré žabky). Řekl také, že na jednom ostrově se najde 

i přes 200 brček na 100 metrů čtverečních, také prozradil, že práci mají rozdělenou, kdo bude sbírat 

jaký odpad (někdo plasty, někdo boty atd.). Tento projekt se začal velmi rozšiřovat i v dalších zemích, 

začalo se přihlašovat mnoho lidí z jiných ostrovů než z ostrova Lipe v Thajsku. „Dnes jsme na 70 

místech planety v 10 zemích,“ prozradil hrdina v pořadu Rozstřel. 

 

Odpad se využívá na výrobu bot a sedacích pytlů 

Z Thajska se hnutí rozšířilo také do Indonésie a na Filipíny. Trash Hero také organizuje úklidy odpadků 

v Praze nebo New Yorku. Hnutí obdrželo i prestižní ekologické ocenění z rukou thajské princezny. 

Hnutí do dnešní doby uspořádalo 2 459 úklidů, do kterých se zapojilo 63 098 dobrovolníků.  

Dobrovolníci se snaží odpadky třídit a předávat do recyklačních firem, pokud je to možné. Odpad se 

objevuje i v nových produktech, jako jsou například ekocihly z plastových lahví, tašky, žabky, 

paddleboardy  a další.  Ze starých polystyrenových kuliček se dělají sedací pytle. Ze starých sandálů, 

které se dají nadrtit, se dělají nové sandály nebo kartonové podlahy do tělocvičen. Ze skleněných 

lahví se staví nové budovy.   

Celosvětový úklid byl v září 

Za rok se celosvětově vyrobí 280 miliónů tun plastu, zrecykluje se 20 procent a zbytek buď někde 
skončí, nebo se spálí.  Podle odhadů 65 procent veškerého odpadu v oceánech pochází ze čtyř států: 
Čína, Filipíny, Indonésie, Thajsko. 

90 procent veškerého plastu se pak do moře dostává z 10 největších řek. Osm z nich je v Asii, Niger a 

Nil jsou v Africe. Na sběr odpadu se ve světě zaměřují i další organizace, jako jsou For Ocean nebo 

Let’s do it, které zorganizovaly 15. září celosvětový den úklidu, do kterého se zapojilo přes 380 

miliónů lidí ze 150 zemí světa. 
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Jan Kopecký, Kateřina Danielová 

Rozhovor se zaměstnancem školy 

 

 

 

Jak se vám na naší škole líbí a co vás tu nejvíc překvapilo? 
Zatím se mi tu líbí. Šokem pro mě byl titěrný prostor, který mi byl přidělen ve sborovně, 
vůbec jsem se nemohl dosmát. Už jsem si ale zvykl.  
 
Proč jste opustil bývalou školu? 
Předtím jsem neučil. Pracoval jsem v soukromé firmě a po dvanácti letech na stejné pozici 
jsem byl unavený a chtěl jsem změnu. 
  
Kdy jste naposledy brečel? 
V srpnu jsem brečel smíchy na hudebním festivalu Brutal Assault. Jezdím tam se svým 
kamarádem Milanem a s ním je náramná legrace. Skoro k slzám jsem se dojal u knihy Muž 
jménem Ove od švédského spisovatele Fredrika Backmana. Moc milá kniha, každému bych ji 
doporučil. 
 
Jaké sporty provozujete? 
Závodím v zimním plavání, v létě na dračí lodi. Běhám, jezdím na kole a posiluju  
vlastní vahou. Jsem trenér cvičení se závěsným systémem TRX a dvakrát týdně předcvičuji. 
V minulosti jsem absolvoval pár triatlonů a jeden kvadriatlon. V roce 2017 jsem si v texaském 
Houstonu zaběhl svůj první a zatím poslední maraton.  
 
Jaký nejvtipnější dárek jste dostal k Vánocům? 
Rekordně pálivé chilli koření. S tím jsem si užil kopec srandy.  
 
Při jakém filmu/seriálu jste se nejvíce pobavil? 
Nehynoucí klasikou je seriál Simpsonovi, ten sleduji už čtvrt století. Líbí se mi Teorie velkého 
třesku. Pobavil jsem se u norské gangsterské komedie Boj sněžného pluhu s mafií a potěšil 
mě snímek Kim Novaková se v genesaretském jezeře nikdy nekoupala. Je to letní příběh dvou 
dospívajících chlapců a byl natočen podle knihy mého oblíbeného švédského spisovatele 
Håkana Nessera. 
 
Kdybyste zůstal na pustém ostrově, co byste chtěl mít s sebou? 
Předně bych nechtěl být sám na pustém ostrově odříznutý od své rodiny. Kdyby to ale 
muselo být, hodilo by se pár praktických věcí jako provaz, nůž, sekyra a zápalky. Kromě toho 
bych chtěl mít hromadu knih a něco na přehrávání hudby. Jinak dočasný pobyt o samotě 
v tropickém ráji zní lákavě. Ozdravně.  
 
Jaké vymyšlené zvíře byste chtěl mít? 
Není vymyšlené, ale vyhynulé. Chtěl bych nějakého menšího dinosaura, protože moje 
nejmladší dcera Nora je miluje a asi by se zbláznila radostí.  

Jméno: Ondřej Sůsa 

Věk: 40 

Bydliště: Sedlčany 
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Kdy vám naposledy bylo hodně špatně? 
Špatně mi nebývá. Před nějakou dobou jsem ale snědl větší množství jader meruněk a to se 
mnou tedy zacvičilo pěkně. Ve větším množství jsou totiž toxická.  
 
Proč jste přišel učit na naši školu? 
Protože vás mám rád. ♥ 

 
Co byste chtěl mít u sebe, kdybyste se zasekl ve výtahu? 
Hrazdu, pěknou knihu a něco na přehrávání hudby.  
 
Jmenujte pět oblíbených hudebních skladeb. 
To je zapeklité. Tady jich je šest: 
 
Ásmegin – Til Rondevolkets Herskab 
Chthonic – Takao 
Jinjer – Pisces    
Einherjer – Mine Våpen Mine Ord 
Amorphis – Amongst Stars  
Satyricon – Phoenix (živě v norské národní opeře – video) 
 
Na co se příští rok nejvíce těšíte? 
Samozřejmě na výlet do Anglie s vámi. Na festival Brutal Assault (srdcovka), letní dovolenou 
s rodinou a v lednu na koncert polské skupiny Behemoth, tedy pokud mi Ježíšek přinese 
lístek, jak jsem si přál.  
 
Co na světě nejvíce nesnášíte? 
Násilí, netoleranci a aroganci.  
 



Senzace 
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Tereza Hurtíková 

Skřítek Kuchtík je zpět!  
 

Kateřina, odhodlaná lapit našeho skřítka a získat z něj všechny informace jakýmkoliv 

způsobem, pokračuje v cestě. Kulomet se jí houpe na zádech, a i když s ním neumí, dodává jí 

tento předmět potřebnou odvahu a vzhled drsné vojandy. 

Kousek po půlnoci se Kateřina opět ocitá ve školní kuchyni. V tu dobu se začnou 

ozývat praskající zvuky popcornu, který si naše hrdinka chystala k půlnoční svačince. Jakmile 

se její sýrový popcorn dovařil, zašila se do rohu a doprovázena chroupajícími zvuky čekala na 

příchod tajemného pidižvíka.  

Už bylo kolem dvou hodin ranních, kdy si Kateřina pochrupovala a přitom náměsíčně 

pojídala nevypukané kuličky popcornu. Najednou se ze stínu vyjevil obrovský, třínohý, 

odporně roztomilý potkan a skočil na hlavu naší blonďaté expertce na zbraně! Ta se 

s jeknutím probudila a začala šílet, jako kdyby viděla ducha. Běhala po kuchyni sem a tam a 

bortila všechno nádobí a připravené jídlo, které se jí přimotalo pod nohy. 

Najednou se ozval pištivý a úžasně roztomilý hlas: „Nišíš mi moji prásišku, ti jedna malá 

mániško!“ 

Kateřina se lekla natolik, že zakopla o vlastní kulomet a flákla sebou o podlahu mezi spadané 

hrnce. „Tvůj duhový kamalád je šúper, můše ši še mnou dát šnídani, ale ty, ty jedna mániško, 

koukej vyšmakovat  š této pošvátné míšnošti!“ Zanadával si skříteček a vedle něj se objevil 

potkánek. Blonďatá Kateřina se s jekotem zvedla a vypálila z kuchyně jako raketka. 

Jednorožec, kulomet a prázdná mísa zůstaly v místnosti osamocené, bez své právoplatné 

majitelky. 
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Tereza Hurtíková, Jakub Chlasták 

Honba za pokladem 

  

Kateřina je po zdlouhavém honu na skřítka velmi unavená. Její 

jednorožec se záhadně ztratil, a aby to nebylo málo, uvědomila si, 

že jí je kulomet k ničemu, protože s ním neumí zacházet. Proto 

potřebuje vaši pomoc! 

Skřítka kuchtíka velmi baví hrát hry, a proto po škole schoval několik 

indicií. Tyto indicie vás dovedou k úžasnému pokladu plnému 

skřítčích dobrot. 

První indicii střeží strašlivý drak Šmak. Proto si dávejte pozor, 

abyste při hledání nepřišli o holý život, cesty jsou zrádné! 
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 Rozhovor s Jakubem Chlastákem z 9. ročníku 

Tvým koníčkem je 
hledání pokladů 
s detektorem kovů. 
Kam jsi nejdál došel? 
Já jsem rád, že vůbec vyrazím z domu, ale 
nejdál jsem dojel do Sudet, což je asi 
180km, nakonec jsem stejně hledal 15 
minut. 
 
Jak dlouho chodíš s detektorem? 
S detektorem chodím pěkných 5 let, určitě 
mohu říct, že to promarněný čas není, 
naopak je to neškodná závislost. 
 
Co používáš za nástroje? 
Samozřejmě detektor, mini dohledávač a 
rýček, otroka na kopání jsem bohužel ještě 
nesehnal. 
 
S kým chodíš hledat? 
Nejčastěji s otcem, popřípadě jinými kolegy. 
Někdo mě tam dopravit musí… 
 
Prodáváš věci, které najdeš? 
To, co najdu, nepřevádím na peníze, 
protože okamžik nálezu, a tu radost z něj 
mi nikdo nahradit nemůže. 
 
Bouchla ti někdy nějaká výbušnina? 
Exploze munice se zatím nekonala, jediné, 
co mi explodovalo, byla staletá voňavka, 
jejíž střepy jsem hodinu vytahoval z nohy. I 
když, je pravda, že jsem už jednou rýček 
z miny vytahoval. 
 
Jakého nálezu si nejvíce ceníš? 
Všech svých nálezů si velmi vážím, ale 
nejvíce asi těch, které mi ostatní závidí. 
Kdybych měl jmenovat, tak asi dýky z doby 
bronzové, nebo čtyřcentimetrové stříbrné 
tolary. 
 
Kolik detektorů vlastníš a jaké jsou 
kategorie? 

Vlastním tři detektory, dva jsou hobby a 
jeden je profesionální. 
 
Jakou kategorii detektoru by sis do 
budoucna přál a kolik zhruba stojí? 
Profesionální kategorii již mám, ale chtěl 
bych nějaký hodně sofistikovaný, za zhruba 
150 000 Kč. 
 
Chceš se tomuto koníčku nadále věnovat, i 
když budeš na vysoké škole? 
Jelikož mám již rozestavěnou klubovnu pro 
členy klubu hledačů, myslím si, že ano. 
Toto není jen koníček, ale důležitá součást 
mého života. 
 
Kdy jsi naposledy brečel smíchy? 
Jsem velmi vysmátá osoba, takže se mi to 
děje téměř každý den, ale když jsem před 
rokem dostal „slzákem“ to bylo asi nejvíc. 
 
Který film tě poslední dobou pobavil? 
Nejvíce mě baví filmy pro dospělé, to 
znamená vážná dramata, popřípadě horory, 
ale například film Gladiátor ujde taky. 
Jméno Gladiátor asi napovídá o tématu 
filmu. 
 
Co bys chtěl mít s sebou, kdyby ses zasekl 
ve výtahu? 
Pěknou dívku, něco čím si přehraju muziku 
a samozřejmě i prášky na spaní pro tu 
dívku, abych si mohl užít i trochu toho klidu. 
 
Na co se příští rok nejvíce těšíš? 
Snažím se užívat si každou chvilku, ale 
těším se na nové filmy, zorané pole a 
v první řadě chvilky s rodinou a přáteli. 
 
Co na světě nejvíc nesnášíš? 
Nejsem člověk, co by přímo něco nesnášel, 
nebo nenáviděl, ale výhradně nemám rád 
politiku. Nejvíce však nemám rád nudu. 

Radek Čanda, Jan Kopecký 
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Martin Krejča, 4. ročník 
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