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Uvnitř:
Představujeme hvězdný tým redaktorů
Inovativní rozhovory
Poradna: Ptejte se, odpovíme
Videopříloha: Reklama



Jméno: Jan Chlasták

Přezdívka: Pantáta

Nadání: Profesionální hráč Fortnite

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Když jsem pádil ze školy domů

Nejhorší zážitek ve 
škole: Rozbité zrcátko u auta paní učitelky

Hláška: I love you

Kam chce jít: Umělý kovář

Jméno: Matěj Křesina

Přezdívka: Pytelka

Nadání: Profesionální dlaždič

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Blbnutí s chábrama

Nejhorší zážitek ve 
škole:

Odchod Pepy Kříže na 
střední školu

Hláška: Noouuu

Kam chce jít: Truhlář, Dubno

Jméno: Matyáš Komárek

Přezdívka: Čítmen

Nadání: Výrobce zbraní

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Sranda s učiteli

Nejhorší zážitek ve 
škole: Ředitelská důtka

Hláška: Helou aj láv jů

Kam chce jít: Zbrojař, Uherský Brod



Jméno: Magdalena Spilková

Přezdívka: Věrná pacientka

Nadání: Motat lidem hlavu

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Prázdniny, hodiny němčiny

Nejhorší zážitek ve 
škole: Důtka třídního učitele

Hláška: Netýrejte mě/Andulóóó

Kam chce jít: Zdravotnické lyceum 

Jméno: Anna Mašková

Přezdívka: Mašina

Nadání: Ztrapňovat se před 
lidmi

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Spaní o hodině

Nejhorší zážitek ve 
škole: Příchod do školy

Hláška: Hodně fresh

Kam chce jít: SŠ zdravotnická Tábor

Jméno: Tereza Hyťhová

Přezdívka: Teleska

Nadání: Být nenápadná

Nejlepší vzpomínka 
na školu:

Když nás němčinářka vyhodila 
ze třídy

Nejhorší zážitek ve 
škole: Žádný nemám.

Hláška: Je zaplej hotspot

Kam chce jít: Cukrářka



Jméno: Anna Čížková

Přezdívka: Čižina, Emoista

Nadání: Malování a kreslení

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Společné záchvaty smíchu

Nejhorší zážitek ve 
škole: Pětka z odčítání pod sebou

Hláška: Husťárna

Kam chce jít: Gympl někde v Praze

Jméno: Antonín Hrma

Přezdívka: Tony

Nadání: Technické konstrukce

Nejlepší vzpomínka na školu: Zkusil zapálit školu

Jméno: Miroslav Chudárek

Přezdívka: Křupátko

Nadání: Farmaření

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Když skončil školní rok

Nejhorší zážitek ve 
škole: Nemám.

Hláška: Tak to je pohoda

Kam chce jít: SŠ zemědělská Tábor

Nejhorší zážitek
ve škole: Nechytla

Hláška: Tak to určitě

Kam chce jít: Mechanik,
elektromechanik



Jméno: Lukáš Carboch

Přezdívka: Domovník

Nadání: Práce se dřevem

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Jednička z chemie

Nejhorší zážitek ve 
škole: Útěk z výuky

Hláška: To se vsákne

Kam chce jít: Tesař/truhlář

Jméno: Matyáš Daněk

Přezdívka: Mates

Nadání: Fotbal

Nejlepší vzpomínka 
na školu: Rozbil fukar na ruce

Nejhorší zážitek ve 
škole: Dějepis

Hláška: Já nevim

Kam chce jít: Automechanik, Škodovka 
Mladá Boleslav



Pořídit takovouto fotografii dokáže 
jen člověk s dobrým vkusem. 

nimi podnikám výlety a hrajeme si spolu. 
Vaše oblíbené jídlo?
Těch je asi víc, ale vždy mě potěší vepřo
knedlo zelo.
Máte tetování?
Nemám.
Je lepší se utopit, nebo bejt bodnutej?
Bodnutej. Z utopení mám hrůzu. 
I když jedu po mostě autem, mám hrůzu z 
toho, že s tím autem spadnu do vody.
Byla jste někdy na technoparty?
Nebyla.
Který herec, zpěvák, nebo sportovec se 
vám líbí?
Will Smith.
Patří ananas na pizzu?
Ano.

Terka a Majda

Co byste změnila na naší škole?
Určitě by se mi líbilo lepší vybavení některých učeben, 
například práce s interaktivní tabulí je přínosná pro žáky 
ve všech ročnících. Mám ráda provázání výuky se 
skutečným životem, takže vítám exkurze, projektové dny a 
podobně. Tomu je škola nakloněna, ale nyní to komplikují 
covidová omezení, a i proto se to těžko hodnotí. 
Jsou na vás žáci hodní?
Jsou moc hodní. Myslím si, že jsme si vytvořili hezké a po 
těch třech týdnech i pevné pouto.
Kdo vás na škole dokáže nejvíce pobavit?
Určitě jsou momenty v hodinách, kdy žáci dělají různé 
vtípky. Někteří to ale mívají na háku a pak je to spíše 
ironie. 
Uvažovala jste někdy o změně profese?
Ne, odmalička jsem chtěla být učitelkou.
Máte ráda děti?
Mám.
Po čem ráda usínáte?
Po pěkném seriálu se skleničkou vína.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Máme spoustu papoušků, hada, dvě morčata.
Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda jezdím na kole. Mám tři malé děti a ráda s

Tetování nemám.

Na technoparty 
jsem nebyla.

Je tohle první škola, na které učíte?
Je to první škola, na které mám plný úvazek. Dříve jsem na 
plný úvazek učila v mateřské škole, na základních školách 
jsem vypomáhala jako suplující učitelka.
Je něco co vás na naší kole zklamalo, nebo překvapilo?
Jsem tu krátce, nedokážu dost dobře hodnotit. Překvapuje 
mě, jak jsou tu malé učebny, obzvlášť dole pro první 
stupeň. Naopak mě těší, že jsou tu užší kolektivy, takže se s 
dětmi dá lépe pracovat. 



• jsme tu pro vás 25/8
• ochotně a odborně odpovíme na vaše dotazy
• dotazy vhazujte do krabičky na okně vedle horní

sborovny
• když nám žádné dotazy nepošlete, vymyslíme si je

sami, a to nechcete!
• dotazy můžou být anonymní, ale pokud se

podepíšete, vaše jméno otiskneme

ZAČÍNÁME:
Je normální spát s otevřenýma očima?
Občas aspoň mrkni, ať tě nepálí.

Můžu se líbit holkám, když mám křivé nohy?
Být tebou, okamžitě se objednám na plastiku nosu. 

Ráno vstanu a nemůžu chodit. Mám vůbec jít do školy?
Radíme jet na oslu. Pošetříš nohy a oslík mezi školní mládeží 
způsobí příjemný rozruch. 

Záchodové prkénko je nahoře. Mám ho dát dolů?
Tvoje holka se s tebou kvůli tomu stejně pohádá, takže to máš jedno. 

Co žere krtonožka?
Určitě krtkův dort, ten má rád každý. 

Mám dvě lžíce a jeden nůž. Mám vůbec obědvat?
Začala bych večeří. 

Je mi čtrnáct. Je normální si povídat se svou lampičkou?
Uvažovala bych nad výměnou žárovky. 

Je sexy plést si copánky z chlupů v podpaží?
Tak nám to vyfoť. V minulém století bys vyhrál(a) pohár. 

Líbí se mi spolužačka s brýlemi. Poradíte mi, jak jí zalichotit?
Brýle evidentně fungují, když na ni vidíš. Tak jí třeba pochval obraz, že je fakt vostrá. 

Je normální se v patnácti pomočovat ve spaní?
Samozřejmě, pokud tě mamka ještě kojí. 

Proč mají kluci bradavky, když jim jsou k ničemu?
Co kdyby nastala apokalypsa a ženy vymřely? Někdo musí zaskočit. 

Co mám dělat, když zjistím, že mám špatnej mejkap?
Myslím, že už ani nemá cenu žít.

Chtěl bych kalhotky s velkými kapsami, jako měl Krteček. Poradíte mi, jak k nim přijít?
Asi bych to řešila jako Krteček. Takže hurá do přírody a dej si kolečko žába – čáp – ježek –
mravenečci... znáš to.

tuto rubriku připravuje 
náš dívčí tým



Odkud jsi?
Ze Sedlčan a z Hrachova. 
Co tě přivedlo na naši školu?
Mamka říkala, že lepší jsou menší školy.
Těšil ses do nové školy?
Ne. 
Proč?
Škola je škola.
Líbí se ti tady?
Jo, je to v poho.
Chybí ti na téhle škole něco?
Ne, ani ne.
Chybí ti tvoje bývalá škola, spolužáci, 
učitelé?
Ne.
Co tě na naší škole překvapilo?
Že je tu dobré jídlo.
Máš tady už nějaké kamarády?
Jo.

Cvičíš, nebo děláš nějaký sport?
Ne.
Co rád děláš ve volném čase?
Hraju hry.
Tvůj oblíbený předmět?
Tělocvik.
Kterého učitele máš nejradši?
Paní učitelku Peckovou.
Tvůj oblíbený film?
Star Wars 3.
Oblíbený herec?
Will Smith.
Sleduješ české seriály?
Ne.
Jakou skupinu, nebo zpěváka posloucháš?
Neposlouchám.
Třídíš odpad?
Ne.

Majda

Cvičíš, nebo děláš nějaký sport?
Hasiče.
Co ráda děláš ve volném čase?
Jsem venku.
Tvůj oblíbený předmět?
Základy administrativy.
Kterého učitele máš nejradši?
Pana učitele Sůsu.

Odkud jsi?
Z Křeničné. 
Co tě přivedlo na naši školu?
Nechci odpovídat.
Těšila ses do nové školy?
Měla jsem s tím stres. 
Líbí se ti tady?
Jo jo.
Chybí ti na téhle škole něco?
Ne.
Chybí ti tvoje bývalá škola, spolužáci, 
učitelé?
Vůbec ne, jenom jedna učitelka.
Co tě na naší škole překvapilo?
Že tady nezvoní.
Máš tady už nějaké kamarády?
Jo jo.



Tvůj oblíbený film?
Nevim.
Máš oblíbeného herce?
Nemám.
Sleduješ české seriály?
Někdy se kouknu.
Jakou skupinu, nebo zpěváka posloucháš?
Neposlouchám nikoho.
Třídíš odpad?
Ne.

Matyáš

Odkud jsi?
Ze Sedlčan. 
Co tě přivedlo na naši školu?
Nejdřív jsem byl v domácím vyučování, 
potřeboval jsem nějakou školu a chtěl jsem 
začít od znova. Nechtěl jsem se vracet na 
žádnou v Sedlčanech, takže jsem šel sem.
Těšil ses do nové školy?
Celkem jo, ale domácí vyučování bylo 
jednodušší. Nemusel jsem vstávat. 
Líbí se ti tady?
Jo, zatím je to pěkný, žádnej problém, pohoda.
Co holky, hezký?
Jo.
Chybí ti na téhle škole něco?
Asi zatím ne.
Chybí ti tvoje bývalá škola, spolužáci, učitelé?
Ne.
Co tě na naší škole překvapilo?
Nic, prostě normální škola.
Máš tady už nějaké kamarády?
Jo.

Cvičíš, nebo děláš nějaký sport?
Občas doma zvedám činky.
Co rád děláš ve volném čase?
Hraju videohry, lítám s RC letadlem, vyrábím 
modely, raketový modely, jezdím na kole a tak.
Tvůj oblíbený předmět?
Fyzika.
Kterého učitele máš nejradši?
Nevim.
Tvůj oblíbený film?
Pacific Rim 1.
Oblíbený herec?
Nevim.
Sleduješ české seriály?
Moc ne, ale občas na nějakej starej kouknu.
Jakou skupinu, nebo zpěváka posloucháš?
Cloud Kid.
Čeho se bojíš?
Asi nukleární katastrofy.
Třídíš odpad?
Ne.

redakce



Jak z názvu vyplývá, je to den jazykových a sportovních aktivit pro deváté ročníky. V kempu na
Oboze ho každý rok pořádají miloučcí kvartáni ze sedlčanského gymnázia. Byli jsme tam už po
několikáté, ale tento rok to mělo grády. Pobavili jsme se s rodilými mluvčími, nefalšovaným
jihoamerickým indiánem a krásnou ženou z Mississippi. O španělštině jsme sice nevěděli, co
děláme, ale učitel kýval hlavou, tak snad jsme neříkali nic nevhodného. Odpoledne před
sporty jsme se seznámili na Speed datingu (bleskovém randění) se skvělými kluky, to byla
teprve sranda, protože anglická konverzace z nich lezla jak z chlupatý deky. O odpoledních
sportech jsme se ve většině případů málem zranili, např. při závodech na lodích jsme zjistili, že
nejmenovaní spoluzávodníci neumí držet pádlo.

Výkvět chlumské inteligence. Represent!

English? Yeees!

Ekvádorský lektor José: Od pohledu Jihoameričan 
a ještě si vezme pončo. To má styl.

Američanka Alyssa: Chyť míč a odpověz na otázku. 
Docela prča. 

Takhle vypadá řízený speed dating ve skupině 
adolescentů. Majda klepala kosu, tak jsme jí půjčili 

hacafrak. Anička má radost.



Vojta má ramena jak almara. A stejně to projeli.

Taky nechápete funkci chlapce na přídi?

Z Jardy nadšení pro lodní sporty přímo chlístá.

Plížením a plazením vpřed!

Rozprava před orientačním během. 

Při přehazované byl Tonda z nejaktivnějších. 



V září jsme měli suplovanou dvouhodinovku pracovek. Vyrazili jsme trochu pouklidit po okolí.

Došla voda.

„Tady jsou mé ovešky!“ A pak paní asistentce došly síly.

Míro, vylez! Jdeme sbírat bordel.

Na okraj:
V šatnách jsme zpozorovali individuum, které se
násilím dobývalo do šatních skříněk. Vyzýváme
spolužáky, aby se před šílencem s fleksou měli na
pozoru a pečlivě si střežili své věci.



Otázka: Kdo sídlí ve Vatikánu?
Odpověď: Babiš.

Otázka: Který ze slavných fyziků
objevil, jak vyrábět elektřinu?
Odpověď: Fedrak.
Otázka: Který ze slavných fyziků
vynalezl válečné stroje?
Odpověď: Gedrak.

Otázka: Jak se dříve šířily zprávy?
Odpověď 1: Pěšky.
Odpověď 2: Poslíčkami na koních.

Hodina HV, 8. a 9. ročník
Učitelka: Máte tři minuty, pište cokoli vás napadne, co
souvisí s hudbou.
Žák píše: Karel Gott, jedna pani...
Učitelka: Jak jako jedna pani?
Žák: Jedna pani. Zpívala. Už umřela.
Učitelka: Víš, kolik takových pani za historii hudby bylo?
Žák (opravuje napsanou odpověď): Dobře, tak sto pani.

Na školním výletě
Asistentka: Ochutnejte tuhle pomazánku.
Je výborná, ale trochu pikantní.
Žačka: Tak to mi vyletí děloha.



Zdroje:
To určitě. Veškerý materiál je původní, abyste věděli.

Videopřílohy
Natočit reklamu není jen tak, schválně si to někdy zkuste. 
Mezitím se můžete podívat, jak se vedlo nám:
https://youtu.be/uuczX-jPbpM
Poznámka: Pokud je odkaz neaktivní, stáhněte dokument do počítače. 
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