
Časopis Základní školy a Mateřské školy Chlum Číslo 2/2021-22

Uvnitř:
Ankety, rozhovory, reportáže
Módní přehlídka
Poradna: Ptejte se, odpovíme
Videopříloha: Prostřeno



1. Jak se ti líbí nová jídelna?
2. Co tě v tomhle školním roce nejvíce potěšilo?
3. Co budeš dělat na Halloween?
4. Myslíš, že nás zase čeká distanční výuka?
5. Bude vánoční besídka?
6. Co se ti na podzimu nejvíce líbí?
7. Jaký je tvůj nejoblíbenější podzimní koníček?
8. Co je pro tebe nejdůležitější v životě?
9. Chodíš pouštět draka?

Majda, Terka



Ahoj! Jak už jistě víte, v naší škole je mnoho kroužků, a mezi ně patří i kroužek mladých hasičů Nalžovice.
Jednou jsme se od trenérů na tréninku dozvěděli, že se jako každý rok bude konat Mistrovství České a
Moravské hasičské jednoty v požárním sportu mládeže v Brně. No, čas ubíhal a ubíhal, a najednou jsme jeli.
Cesta sice byla dlouhá, ale byla to sranda! Když jsme dojeli, jako první disciplína byl běh na 60 metrů s
překážkami. V té se náš závodník Matěj Křesina umístil na 3. místě, což je opravdu úspěch. Gratulujeme,
Matěji! Jako další jsme běželi štafetu. Nebudu vám tady lhát, úplně se nám to nepovedlo, ale to se může stát
každému, přece... Ale i přes nějaké komplikace to celý tým dohnal a dali jsme dobrý čas! Jako poslední byl
požární útok, a to my jako celý tým bereme jako velký úspěch, moc se nám to povedlo! A asi jste zvědaví na
výsledek.... Skončili jsme třetí! Takové umístění jsme opravdu nečekali, ani nedokážu popsat, jak moc jsme
byli nadšeni!
A jak skončil náš mladší tým? Všechny disciplíny se jim moc povedly, a tak se umístili druzí!

Sice jsme nevyhráli úplně všechno, ale máme nejhezčí holky!

Anička M.

Tady dává Dan Prokop rozhovor do
televize.



Těšila ses do první třídy?
Jo.
Bavíš se se svými spolužáky?
Jo.
Máš ráda paní učitelku?
Jo.
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Prvouka.
Čeho, nebo koho se ve škole 
bojíš?
Nikoho.
Máš ráda svého patrona?
Ano.
Co se ti na škole nejvíc líbí?
Všechno.
Jaká je tvá nejoblíbenější 
místnost ve škole?
Jídelna.

Už jsi dostala nějakou špatnou 
známku?
Mračouna v modré čítance.
Taky tě zajímá, co nebo kdo se 
vyskytuje v kotelně?
Ne.
Co pro tebe bylo lepší, škola, 
nebo školka?
Školka.
Je něco, co ti ve škole nejde?
Čtení a angličtina.
Je něco, co bys tu chtěla 
změnit?
–
Máš radši pizzu, nebo 
hamburger?
Ani jedno.

Těšila ses do první třídy?
Ano, moc.
Bavíš se se svými spolužáky?
Ano.
Máš ráda paní učitelku?
Ano.
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Všechny.
Čeho, nebo koho se ve škole 
bojíš?
Nikoho.
Máš ráda svého patrona?
Ano.
Co se ti na škole nejvíc líbí?
Ze všeho nejvíc mě baví 
tělocvik.
Jaká je tvá nejoblíbenější 
místnost ve škole?
Naše třída.

Už jsi dostala nějakou špatnou 
známku?
Ne, nedostala..
Taky tě zajímá, co nebo kdo se 
vyskytuje v kotelně?
Ano.
Co pro tebe bylo lepší, škola, 
nebo školka?
První třída.
Je něco, co ti ve škole nejde?
Ne.
Je něco, co bys tu chtěla 
změnit?
Ne. 
Máš radši pizzu, nebo 
hamburger?
Oboje.

Patří ananas na pizzu?
Ano.
Těšíš se na Vánoce?
Jo.
Jaký sport tě nejvíc baví?
Žádný.
Čím bys chtěla být, až 
vyrosteš?
Učitelkou.
Jaký je tvůj největší sen?
Chtěla bych, aby se mi vrátil 
děda, který mi umřel. 
Máš oblíbeného herce, 
sportovce, zpěváka, nebo 
pohádkovou postavu?
Mám oblíbeného zpěváka, ale 
nemohu si vzpomenout na 
jméno.

Patří ananas na pizzu?
Ano.
Těšíš se na Vánoce?
Ano.
Jaký sport tě nejvíc baví?
Hokej, protože ho hraju.
Čím bys chtěla být, až 
vyrosteš?
Kadeřnicí, nebo učitelkou.
Jaký je tvůj největší sen?
Nemám. 
Máš oblíbeného herce, 
sportovce, zpěváka, nebo 
pohádkovou postavu?
Ne.

Majda, Terka













Šimon ukazuje Arabský poloostrov. Proč?

Jak se ti daří na nové škole?
Je to tam fajn. Zhodnotil bych to slovem „žiju“.
Není ti ta uniforma nepohodlná?
Ne, je super. Je volná a jsem hubenej, nepadá. („Moc ti 
nesluší,“ dodala jsem.)
Co je na vaší škole jiné/lepší než na téhle?
Neřekl bych, že lepší, ale když musím. Možná školní jídelna. Je 
tam větší výběr jídel.
Chybí ti naše třída?
Ne.
Jak moc jsi brečel, když jsi odcházel z naší školy?
Navenek vůbec, ale uvnitř…

Co tě nejvíc baví na nové škole? Co děláš nejradši?
Nejradši jezdím domů.
Nejsou ty daleké cesty každý týden na školu otravné?
Jsou úplně skvělý. No, vlastně máš pravdu, jsou totálně otravný.
Umíš už střílet z pistole?
Z pistole ne.
Jak moc se líbíš holkám s novými vlasy?
Mám s nimi problémy. Zeptej se Davida Macháčka.
Proč máš pořád stejné ponožky jako loni?
Mám je rád.
V kolik musíš v týdnu vstávat?
V půl šestý, v šest je rozcvička. 
Už konečně nejsi nejchytřejší ze třídy?
Hmmm, tam se úplně nedá říct, kdo je chytrej a kdo ne.
Je to na vojenské škole přísnější?
Máš tam režim, přesně ti řeknout, co můžeš a nemůžeš dělat.
Dostal si už pětku? Z čeho?
Ano, z hodu granátem.

Jak často si leštíš boty? A proč je nemáš na sobě?
Leštím si je… každý večer. Nemám je na sobě, protože bych musel 
zažádat o jejich vyvezení. Je to složité a je to na dlouho.
Je lepší pochodovat s plnou polní, nebo mýt hajzlíky?
Stoprocentně pochodovat s plnou polní. (šeptem dodává: „Taky 
myju hajzlíky, někdy.“)
Jaké máš nové předměty?
Technické kreslení – kreslíš součástky, ruský jazyk – lituju toho, 
vojenskou profesní přípravu.
Jak vás oslovují kantoři?
Většinou žáku. My je oslovuje pane instruktore, nebo hodností a 
jménem.

Anička Čížková

V šest je rozcvička.

Svý ponožky mám rád.

Radši pochod
s plnou polní.

Dostal jsem pětku
z hodu granátem.



Naši redaktoři, ti nejlepší z nejlepších, byli i přes obrovský nesouhlas přeloženi naším šéfem do
terénu, aby vyzjistili situaci v našem okolí. Přece jen se něco objevilo. Velice detailně jsme
sledovali několik vytipovaných osob a vypozorovali jsme podezřelé chování. Tereza, jméno
jedné z těchto osob, byla viděna s novorozeným dítětem. Hned jsme si začali pokládat otázku,
čí to dítě je. Vzápětí jsme to zjistili:

Honzo, cítíš se být otcem?
Cejtim se blbě. Možná mám 
koronu.
Jak se k celé situaci stavíš?
Já radši ležim.
Souhlasíš s tím babyboxem?
A co říkal?
Myslíš, že bys byl dobrým 
otcem?
Já moc nemyslim.
Pořád Terku miluješ?
Terka je nejvíc.

Terezka svým volným oblečením dlouhodobě úspěšně skrývala
těhotenství. Jen pár dní po porodu jsme ji tedy zahlédli, jak jde
dítě odložit do babyboxu. Dalším sledováním a pátráním jsme
usoudili, že otcem je patrně Jan. Snažili jsme se z obou
zúčastněných něco dostat, ale na vyjádření byli skoupí. „Co
dělám se sebou a svym děckem, do toho vám nic neni. Beztak
jste novinářský hyeny!“ nechala se slyšet mladá matka.
Ani pokus o rozhovor s předpokládaným otcem nedopadl
valně. No posuďte sami:

Vidíš ve vašem vztahu 
perspektivu?
Mám od našich nový brejle, 
takže jo, vidim.
Kolik dětí ještě nahážete do 
babyboxu?
Nevim, ale podle mě se jich 
tam moc nevejde. Je dost 
malej.
Myslíš, že se Terka strefila do 
správného boxu?
Tak snad neni blbá, ne?

Myslíš, že to Terka měla 
opravdu s tebou a ne třeba 
s Křesinou?
Se mnou. Jsem to malý viděl a 
Křesinův ksicht bych poznal. 

Terka praktikuje nový způsob 
nošení dětí.

Patrně laktační psychóza.

Ostražitá matka se rozhlíží, zda
ji někdo nesleduje. Našim
objektivům ale neunikne.

Poslední úsměv na cestu od 
maminky. Dojemné.

„S brejlema vidim.“
„Terka neni blbá.“



Aby byl výběr jídla (dva druhy).
Asi si nás s někým pleteš. Je to krabička na dotazy, nikoli na tvá přání. 
Zkus to znova a lépe, těšíme se na tvé dotazy!

Budou čerti vostrý? Doufám že jo.
Já zase doufám, že paní učitelka bude dost ostrá, až ti bude známkovat pravopis. 

Kdy budou zvědšovat školu?
Až se naučíš češtinu. 

Co je lepší velikost, XL, nebo S?
To my ovšem nevíme. Asi podle toho, jaký máš den. 

Je bezpečné cestovat autostopem?
Jestli máš v plánu nebýt na Vánoce doma, pak ano. Ono cestování obecně není moc bezpečné, může se stát 
spousta věcí. Nejbezpečnější je pomalu chodit, ale ne moc daleko. 

Kolik nohou má stonožka?
No, měla by mít sto nohou, podle názvu. 

Proč není Země placatá?
Protože kdyby letěla vesmírem a točila se jak dvoukoruna na stole, vypadalo by to blbě a nikdo by k 
nám nechtěl na návštěvu.. 

Kdy budou lívance?
To jsi na špatném oddělení. Ovšem dle naší rozvědky jsi je, chlapče, 
měl osmého listopadu. Tak co bys ještě chtěl? 

To vaše pitomý zrcadlo v počítačový učebně nefunguje. Jsem se ptala, kdo je nejkrásnější, a nic. Co je to za 
aušus? Neni náhodou z Ikey?
Z Ikey je a ty si nás pleteš s oddělením reklamací. Když jsme ho zkoušely my, fungovalo. Takže buď jsi ho 
rozbila, nebo se s tebou prostě nebaví. Jestli vypadáš, jak se vyjadřuješ, není se co divit. 

Když může mít člověk dřevěnou nohu nebo skleněné oko, může mít třeba taky papírovou hlavu?
Ty máš hlavu evidentně dutou, bez ohledu na materiál. 

Už někdo umřel smíchy?
Myslím že ne, ale když budeš pokračovat ve čtení našeho časopisu, budeš to ty. 

Proč je ta slečna na té krabičce tak sexy?
Jednak to má od přírody, jednak náš tým evidentně odvádí skvělou práci.

Co musím udělat, abych si taky mohl zahrát v jednom z těch vašich skvělých videí?
To máš těžký, on je režisér dost vybíravý. Ale zkus nabídnout, kolik dáš, a třeba se domluvíme. 

tuto rubriku připravuje náš dívčí tým

Říká se ta Penny, nebo to Penny? Myslím obchod.
To my ovšem nevíme. Asi podle toho, jaký máš den. 

Potřebuju vybrat blázinec.
Děkujeme za sdělení. Přejeme šťastný výběr a ať se ti tam líbí. 

Kdy budou Vánoce?
Později než čerti, ale dříve než Silvestr. O dost později než začátek 
školního roku a mnohem, mnohem dřív než příští Vánoce. 

Kdo je v zemi zdejší nejkrásnější?
Super dotaz! To se právě snažíme zjistit, proto vyhlašujeme volbu královny krásy. Zapoj se i ty!



Vymysleli jsme pro vás soutěž. Budeme hlasovat o Miss ZŠ a MŠ Chlum. Na
okně na horním stupni bude krabička na vaše hlasy. Vedle krabičky budou
připraveny hlasovací lístky, na které budete moci napsat jedno jméno žákyně z
prvního stupně a jedno jméno žákyně z druhého stupně. Nemusíte nutně
hlasovat pro oba stupně. Těšíme se na vaše hlasy. Každý může hlasovat jen
jednou, tj. vhodit jen jeden lístek.
Vítězky vyhlásíme v příštím čísle a přineseme vám s nimi rozhovory.

Z rozhovorů v prvním čísle vyplynulo, že dost z vás netřídí odpad. Jestli to neumíte, tak vám vysvětlíme, jak
se to dělá:
Plast patří do žlutého kontejneru, papír do modrého, sklo do zeleného, hnědý je na bio odpad, červený na
kovy a nakonec oranžový na nápojové kartony. A jestli si to nezapamatujete, tak je to na tom kontejneru
napsané. Zvládne to i dítě.
Třídit byste měli, protože se to potom recykluje a používá se to pro další účely.
Díky třídění můžeme například ze starých plechovek vytvořit nové a nemusíme těžit další a další suroviny.

Videopříloha: Prostřeno
Jaké to je, když se k vám banda cizích lidí přijde najíst? 
Vyprávět by mohl Matyáš, ten už to zažil:
https://www.youtube.com/watch?v=7JHuNXuXoBw
Poznámka: Pokud je odkaz neaktivní, stáhněte dokument do 
počítače. 
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