
Časopis pro Vás připravili žákyně a žáci PVP Mediální výchova 

Email redakce: 

redakce.zs-komenskeho@seznam.cz 

Nástěnka redakce: 

1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk 

Kontaktní osoba: 

Alena Pavlíčková, kabinet č. 212 

Redakce: 

Barbara Backová, Tereza Dušková, Natálie Kořenová, Renáta Fraitová, 

Nikola Matějovská, Barbora Nováková, Ema Kuncová, Sára Sekerešová, 

Stela Fančíková, Karolína Grossová, Kateřina Vejtrubová, Tomáš 

Čermák, Valerie Černá, Natálie Petrová, Marie Elišková, Ester Andrlová, 

Vojtěch Bouška, Karolína Horáčková, Zora Tichá, Karolína Křížová 

 

 

 

 

 

 
 

Výtěžek z prodeje časopisu bude věnován na nákup 

knih a časopisů do čtenářského koutku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2020 

 

mailto:redakce.zs-komenskeho@seznam.cz


Úvodník 

 Milí čtenáři,  

 vítáme Vás po hodně dlouhé době zase zpátky ve škole. Kvůli 

koronaviru jsme museli být od března do prázdnin v karanténě, ale doufejme, 

že tu tento rok vydržíme déle, i když už teď nás zasáhla celá řada opatření. 

 I v tomto školním roce pro Vás bude časopis vytvářet nová školní 

redakce, o které si můžete přečíst v druhém patře na nástěnce. Tvoří ji 

převážně dívky, ale letos tu po dlouhé době máme nově dva chlapce.  

 V tomto čísle školního časopisu můžete zjistit, jaké měl kdo prázdniny, 

nebo co Vaši spolužáci dělali tu dlouhou dobu doma. Na prvním stupni nám 

přibyli noví prvňáci, na druhém stupni noví šesťáci a přišli k nám i noví učitelé. 

O všech se můžete něco dozvědět na stránkách tohoto čísla časopisu.  

 Doufáme a budeme se snažit, aby se Vám po celý rok náš časopis líbil a 

dobře se četl. Přejeme Vám všem hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví ve 

školním roce 2020/2021! 

Kája 9. A 

Čtenářský koutek 

 Od září je dočasně uzavřen čtenářský koutek ve 4. patře školní budovy 

2. stupně. Knihy a časopisy si v něm sice nemůžete číst o přestávkách, ale 

můžete si je (po dohodě s Vaším učitelem Čj) půjčit domů a po přečtení do 

koutku zase vrátit.  

 Věřím, že se brzy vše vrátí do starých kolejí a bude fungovat stejně 

jako v době před koronavirem. Využijte volného času ke čtení!  

  

Klub mladých diváků 

 Ve školním roce 2020/2021 byla pozastavena činnost KMD. Pro letošek 

zůstává KMD z důvodu současné koronavirové pandemie zavřený. Všem 

členům byly vráceny peníze za neuskutečněná představení z loňského školního 

roku.  

 Pevně věřím, že činnost KMD bude v příštím školním roce obnovena a 

naši žáci budou mít opět možnost vyrazit do pražských divadel. 

Alena Pavlíčková 

Co je nového v parlamentu? 

 
 Ve školním parlamentu se ve školním roce 2020/2021 

změnila předsedkyně a místopředsedkyně. Předsedkyní se 

stala Karolína Křížová a místopředsedkyní Karolína Horáčková, 

obě z 9. A. Parlament vede paní učitelka Chmelíčková 

z druhého stupně a paní učitelka Kuhnová z prvního stupně.  

 Zatím neproběhla žádná schůzka. O všem Vás budeme včas 

informovat. Všechny informace Vám budeme také dávat na nástěnku 

parlamentu v druhém patře.  

Kája 9. A 

 

World Marathon Challenge 2020 

 De 17. 9. se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili dětského maratonu na 

atletickém stadionu Sportovního centra Nymburk. Celým tímto závodem je 

doprovázely a povzbuzovaly paní učitelky M. Bydžovská a A. Bedrnová. 

 Letošní rok se závodu zúčastnilo pět okresních škol. Cílem bylo 

zaběhnout maratonskou trať 42, 195 m štafetovým způsobem, kdy se             

po 200m úseku pravidelně střídalo 15 dívek a 15 chlapců. První úsek 195m 

vždy běžela VIP osobnost. Za ZŠ Komenského startoval Ladislav Sokolovský 

(nymburský basketbalista a trenér). 

 Závod byl na začátku velmi vyrovnaný, ale v průběhu závodu se naši 

žáci dostali dokonce         

o celé kolo dopředu před 

Gymnáziem Nymburk. 

Soutěžící pro naši školu 

vyhráli zlatý pohár a 

každý svoji medaili za 

neuvěřitelný čas 2:01:08.  
  

 

Gratulujeme!!! 

                                                                                                          Kačka, 8. D 



Co je nového u nás ve škole? 
 
Letos v září jsme se vraceli do školy po téměř půlroční odmlce a všichni jsme si 
přáli, aby tento rok byl jiný než ten minulý. S tím přichází otázky, co je nového 
na naší škole a co se za tu dlouhou dobu změnilo. Všechny odpovědi jsme se 
dozvěděli od pana ředitele Danzera, který je ve vedení naší školy již 13. rokem. 

 
Máme na škole nějaké nové učitele nebo asistenty? 
Na 2. stupni nové učitele máme, pana učitele Koláře a také paní učitelku 
Glasovou, ale žádní asistenti nepřibyli. Na 1. stupni máme novou učitelku 
Křížkovou a vrátila se nám paní učitelka Grospičová. Také přibyly dvě nové 
asistentky, paní Matoušková a Grycová. 
 
Přibylo nové vybavení? 
Nově byl nainstalovaný video zvonek u vchodu do školy pro recepci a 
sekretariát. V některých učebnách byly vyměněny dveře. Všechny kabinety 
učitelů byly přes prázdniny vymalovány. Také máme v plánu pořídit nové 
počítače do počítačové učebny. 
 
Probíhaly v naší jídelně nějaké změny? 
Ne, žádné velké změny neproběhly, výdej jídel a provoz jídelny byl 
přizpůsoben novým hygienickým opatřením. 
 
Bylo potřeba pořídit nějaké nové vybavení ve spojitosti s aktuální situací? 
Museli jsme opatřit dezinfekce ke všem vchodům a toaletám, roušky a do tříd 
jsme k umyvadlům pořizovali dezinfekce, mýdla a papírové ručníky. Také byl 
uzavřen průchod na gymnázium a upraven chod školního bufetu. 
 
Proběhnou nějaké změny v případě, že by opět nastala distanční výuka? 
Výuka bude nově probíhat přes aplikaci Google Classroom a Google Meet. 
 
Můžeme se těšit na něco nového, co má nastat v tomto roce? 
Uvidíme, vše je teď komplikovanější a nic není jisté kvůli Covidu-19. Od toho se 
vše bude odvíjet, každým týdnem se může vždy situace změnit, takže to teď 
nemůžu konkrétně říci. 
 
Máte z něčeho naopak letos obavy, co by mohlo nastat v tomto roce? 
Největší obavy mám z toho, že by nás mohli zavřít a že bychom byli nemocní. 

Zora, 9. B 

 

Kde jste byl/a o prázdninách a jaký byl váš nejlepší zážitek? 

Tomáš Danzer: „Věnoval jsem se cykloturistice v Čechách a v Rakousku. Jsem 

rád, že jsem poznal nové kouty naší země.“ 

Martin Schreyer: „Prázdniny jsem trávil na chalupě, dovolenými na jižní 

Moravě, v Česko-saském Švýcarsku a v jižních Čechách. Objevoval jsem krásy 

Čech.“ 

Alena Pavlíčková: „Nejvíce se mi líbila cyklistika kolem alpských jezer 

v Rakousku, kde jsem si maximálně užívala nádhernou přírodu.“ 

Petra Kořínková: „Byla jsem na dovolená na Šumavě.“ 

Zdeňka Farníková: „14 dní v Chorvatsku a měsíc v Holandsku.“ 

Petr Lokša: „Cestování v tuzemsku a doma.“ 

Radka Chmelíčková: „Dovolená u moře na Krétě.“ 

Jan Petřík: „Na dovolené v Rakousku, v Orlických horách a většinou doma 

v Polabí.“ 

Jan Šimon: „O prázdninách jsem byl u vodní nádrže Seč.“ 

Jitka Peřinová: „V Alpách na horolezeckém výstupu a vysokohorské turistice, 

kde jsem se dostala do 3500 m. n. m.“ 

Petr Kolář: „Kvůli pandemii koronaviru jsem byl v tuzemsku na chatě                  

u Turnova.“ 

Alena Bedrnová: „Dva týdny v Chorvatsku jako lektorka sportovního pobytu a 

týden na sportovním pobytu v Peci pod Sněžkou.“ 

Monika Červinková: „Terénní cyklistika na single trailech a v tuzemsku.“ 

Božena Černá: „Na jižní Moravě.“ 

David Král: „Já jsem byl ve Švýcarsku.“    
Tomáš, 8. B 



Karolína Glasová: „Není čas, ztrácet čas…“ 

 

V tomto školním roce na naši školu nastoupila nová paní učitelka Mgr. Karolína 

Glasová. Učí na 2. stupni. 

Kolik je Vám let? 

Tak akorát. Jsem v nejlepším věku.😊 
 
Kde bydlíte? 
Momentálně jsem se vrátila do rodné vesničky kousek od 
Nymburka, kde jsou pouze 3 ulice a nemáme tam ani 
obchod, ale do školy to mám, co by kamenem dohodil. To 
mě těší. Doteď jsem musela všude dojíždět, takže být        
v práci za 5 minut je příjemná změna. 

 
Jaké jsou Vaše oblíbené barvy? 
K národním barvám (červená, modrá, bílá) bych přidala ještě černou a vznikne 
tak má oblíbená čtveřice. Na druhou stranu jsem nepřišla na chuť fialové, 
oranžové a zelené. 
 
Jakou ráda posloucháte hudbu? 
V poslední době jsem si oblíbila pouštět si náhodný výběr písniček na Spotify. 
Podle nálady nebo příležitosti si jen vyberu z nabízených kategorií a většinou 
se mi trefí do noty. 
 
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Každé, které nemusím sama vařit! Ale to od babičky je samozřejmě vždycky 
TOP! Jen ostrým jídlům se musím ze zdravotních důvodů vyhýbat. 
 
Máte domácího mazlíčka? 
Ano, za normální situace jednoho psa. Konkrétně labradorku jménem Čokyna. 
Letošní říjen nám ale začal dost překvapivě. V pelíšku vedle Čoky se do rána 
objevilo dalších 5 štěňat. Takže pokud někdo z vás uvažuje o živém vánočním 

dárku, tak stačí říct! 😊 
 
Co ráda děláte ve volném čase? 

Tak různě. Když je dostatek volného času, tak ráda jezdím na výlety, téměř 

každý měsíc zajdu do divadla. Když je čas během týdne, ráda si přečtu knížku 

nebo kouknu na Netflixu na nějaký film/seriál. Občas se stane, že přeperu 

vlastní lenost a jdu si zaběhat nebo zacvičit jógu. 

Líbí se Vám na naší škole? 
To je jasné. Jinak bych tu přeci nebyla. 
 
Jaké předměty na naší škole učíte? 
Převážně český jazyk, ale s 6. B se společně pokoušíme tvořit při výtvarné 
výchově a v sedmém ročníku učím i výchovu k občanství. 
 
Učila jste dříve na jiné škole? 
Ano, na základce na Loučeni. 
 
Kde jste studovala? 

Začínala jsem tady na Komendě. Pak jsem se jen přesunula o pár metrů dál na 

gympl. No a studijní snažení jsem zakončila v Ústí nad Labem a v Praze. 

 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Tygr, tygr, tygr a ještě jednou jednoznačně tygr! V ZOO bych dokázala                

u výběhu tygrů stát hodiny. 

 
Který předmět jste měla ráda a který jste nesnášela na ZŠ? 

V minulosti byly na této škole sportovní třídy a já chodila do jedné z nich, takže 

mezi oblíbené předměty patřil tělocvik. A samozřejmě jsem už tenkrát měla 

ráda češtinu. 

Na druhou stranu jsem trpěla během hodin výtvarných výchov. Každou hodinu 

jsme kreslili jen pastelkami a to bylo peklo. Dneska se ale náplň tohoto 

předmětu změnila a považuju VV za zábavný a zajímavý předmět. 

 
Kam byste chtěla jet na dovolenou? 

Ráda cestuji po Evropě. Půl roku jsem bydlela v Londýně, takže třeba právě 

Londýn je město, do kterého se ráda (v ideálním případě každý rok) vracím. 

Pokud budou příznivé podmínky, tak bych na jaře ráda vyjela do Švédska. Co 

mě zrovna neláká, jsou výlety do exotiky. 

 
Máte nějaký oblíbený nebo často používaný citát? 

Úplně bych to neoznačila za citát, ale často používám větu: „Není čas, ztrácet 

čas.“ 

 
Terka, Natka, 7. A 



„Baví mě, když to nikdo neví přesně…“ 
 
Skoro každé září k nám přicházejí noví učitelé. Tento rok je jedním z nich pan 
učitel Petr Kolář, a tak jsme vám o něm něco zjistili. 
 
Kolik vám je let? 
Tohle je moje oblíbená otázka. Hlavně proto, že na ni nikdy neodpovídám. Baví 
mě, když to nikdo neví přesně.  
 
V jakém znamení jste narozen? 
Narodil jsem se ve znamení Vodnáře. 
 
Máte domácího mazlíčka? 
Zatím ne, ale plánuji papouška. 
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití? 
Mám rád indickou kuchyni, ale z klasiky je to jednoznačně řízek. K pití pak 
kvalitní dobrá káva. 
 
Jaké jsou vaše zájmy? 
Ze sportovních je to cyklistika, turistika, in-line brusle, dále pak moderní 
technologie a počítače, občas si zahraji i nějakou hru na Xboxu a rád si přečtu 
dobrou knížku, nejlépe Terryho Pratchetta v originále. 
 
Kde jste studoval? 
Studoval jsem vedle na gymnáziu a poté stavební fakultu na ČVUT. 
 
Co vás přivedlo zrovna k nám na školu? 
Mám rád Nymburk, bydlím tu, takže jsem chtěl na nymburskou školu a taky 
mám vztah k sousednímu gymnáziu, takže jsem to šel zkusit sem. 
 
Pracoval jste i někde jinde? 
Pracoval jsem např. pro jednoho mobilního operátora nebo lokálního 
poskytovatele internetu. 
 
Jaké učíte předměty? 
Učím matematiku a fyziku. 
 
 
 

Který předmět učíte nejraději? 
Fyziku, protože ta je všude kolem nás a dá se krásně přenést do reálného 
života. 
 
Jste zatím spokojen s naší školou? 
Zatím tu spokojen jsem. 
 
Jaký máte názor na žáky? Nezlobí vás moc? 
Máme spoustu žáků, a i když neučím všechny, tak jich učím dost a se spoustou 
dalších se potkávám na chodbě a je to žák od žáka, třída od třídy. Ale nechci 
jmenovat nikoho. Někde je to lepší a někde horší, ale většina je v pohodě. 
 
Chodíte do naší jídelny? Chutná vám tu? 
Chodím, většinou mi chutná. Neměl jsem ještě nic, co by mi vůbec nechutnalo. 
 

Karolína, 9. A 
 

TOP 10 

U žáků z druhého stupně jsme zjišťovali, čemu se nejvíce věnovali během 
„koronavirových prázdnin“.  
Ankety se zúčastnilo 14 tříd druhého stupně a 316 žáků. 
Nejčastější odpovědi na otázku jsme seřadili podle nejvíce psaných aktivit. 
 
1. trávili čas doma  

2. distanční výuka 

3. počítačové hry 

4. spánek                                            

5. čas s přáteli 

6. sledování filmů a seriálů 

7. sportování 

8. výlety za přírodou 

9. dovolené v zahraničí 

10. tábory         

                                                                          Barča, 8. C, Niky, 8. D 



„Tak nějak odmalička ve mně byla skrytá učitelka…“ 
 
Představujeme Vám paní učitelku z 1. stupně, která vloni nastoupila na naši 
školu. Co nám na sebe prozradila? 

 
Jméno: Kateřina Radoňová 

Věk: 25 let 

Bydliště: nedaleko Nymburka 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbený žánr knih: fantasy 

 
 

Jakou třídu učíte? 
Učím 2. A. 
 
Jaké předměty učíte?  
Český jazyk, matematiku, prvouku, hudební výchovu, pracovní činnosti a 
výtvarnou výchovu.  
 
Jaké předměty jste měla na základní škole nejradši? 
Určitě český jazyk a hudební výchovu.  
 
Proč jste se chtěla stát učitelkou? 
Tak nějak odmalička ve mně byla skrytá učitelka. Stát se učitelkou jsem se 
rozhodla již na základní škole. Ráda jsem vymýšlela spoustu aktivit pro menší 
děti a práce s nimi mě moc bavila. Nyní mě baví učit žáky stále něco nového.  
 
Jakou školu Jste studovala? 
Studovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální 
pedagogika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Jaké máte zájmy?  
Ráda si přečtu dobrou knížku. Mým velkým koníčkem je hudba. Hraji na čtyři 
hudební nástroje (klavír, flétna, kytara, ukulele) a ráda zpívám. 
 
Jste s naší školou spokojená?  
Samozřejmě. Moc se mi tu líbí.  

Renča, Barča, 7. C 

 „Chci být policistou nebo hasičem…“ 

Oliver Kunc z 1. A na naši školu přišel z MŠ Čtyřlístek. Jaké vidí rozdíly mezi 
školkou a školou a mnoho jiného se dozvíte v následujícím rozhovoru. 
 
Jak si strávil prázdniny? 
Byl jsem karavanem u moře.  
 
A tvůj nejlepší zážitek? 
Koupání v moři. 
 
Co tě baví? 
Fotbal a deskové hry. 
 
Na co ses nejvíc těšil do školy? 
Na kamarády ze školky. 
 
Chybí ti něco ze školky ve škole? 
Ve školce jsme měli lepší hračky. 
 
A co je lepší ve škole než ve školce? 
Ve škole je lepší družina v atriu. 
 
Jaká je tvoje nová paní učitelka? 
Mou třídní učitelkou je Petra Křížková. Je hezká a chytrá.  
 
Už máš nějaké nové kamarády? 
Ano mám, Tadeáška. 
 
Jaký je tvůj oblíbený předmět? 
Nejraději mám anglický jazyk. 
 
Co děláte ve družině? 
Hrajeme si s hračkami, hlavně s vojnou. 
 
Co chceš být, až vyrosteš? 
Chtěl bych být policistou nebo hasičem. 

Ema, 8. B 
 
 



Naši noví šesťáci 

Na 2. stupeň nám přibyli noví žáci - šesťáci. Přechod z 1. stupně vždy provází 
velké změny. Jak se s nimi popasovali Pavel, Ota a Sára se dozvíte v našem 
rozhovoru. 

1. Už jsi chodil/a na 1. stupeň jsem do školy? 
2. Co je na 2. stupni horší než na 1. stupni? 
3. Jaký máš názor na třídní učitele/ učitelku? 
4. Jak se ti tady (na 2. stupni) zatím líbí? 
5. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 
6. Přibyli k vám do třídy noví žáci? Jestli ano, jaký máš s nimi vztah? 
7. Zatím tvůj oblíbený učitel/ učitelka? 
8. Co se ti líbilo na adaptačním kurzu? 
9. Na co se v tomto školním roce těšíš? 

Pavel Vejtruba 6. A 

1. Ano, chodil. 
2. Na 2. stupni jsou přísnější učitelé. 
3. Jako třídní máme pí Mrázkovou,  

umí naučit. 
4. Zatím bez problému. 
5. Tělesná výchova. 
6. Ve třídě máme 2 nové žáky, kamarádíme spolu. 
7. Já mám 2 nejoblíbenější a tím jsou p. Maršík a p. Kolář. 
8. Líbilo se mi, jak jsme pracovali jako celá třída. 
9. Těším se na konec školního roku. 

Ota Šulc 6. B 

1. Ano, chodil. 
2. Všechno, v podstatě. 
3. Máme pí Bedrnovou, 

 je celkem hodná. 
4. Jde to. 
5. Tělesná výchova. 
6. Ne, nepřibyli. 
7. Můj oblíbený učitel je p. Kolář.  
8. Podle mě to byla kravina. 
9. Nejvíc se těším na konec školy. 

Sára Ella Hofmanová 6. C 

1. Ano, chodila jsem sem. 

2. Nejvíc mi vadí chození do 4. patra. 

3. Jako třídní máme pí Kořínkovou, mně 

přijde fajn a hodně naučí. 

4. Zatím se tady cítím dobře. 

5. Tělesná výchova. 

6. Ne, žádný noví žáci k nám nepřibyli.  

7. Tak za mě určitě pí Farníková.  

8. Nejvíce mě bavily hry. 

9. Na tělesnou výchovu. 

                                                                                                                 Kačka, 8. D 

Nová doba si žádá nová přísloví… 
 
S rouškou nejdál dojdeš. 

Každý své roušky strůjcem. 

Rouška kvapná, málo platná. 

Nechval roušky před večerem. 

Kde se rouška vaří, tam se dobře daří. 

Co na roušce, to na jazyku.  

Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše. 

Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem. 

Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde. 

Bez roušky do obchodu nelez. 

 

Hlášky, které zanikly 
 
Ruku na to. 

Buď pozitivní. 

Ruku líbám. 

Všude dobře, doma nejlíp. 

Máš zaracha! 

Kam jdeš? 

Jakou rtěnku? 



„Na škole je to fajn…“ 

Do třídy 8. C na začátku školního roku přišel nový žák-basketbalista Dominik 

Smělý.  Přestoupil k nám z pražské školy kvůli basketbalu a rodině… 

1. Do jaké třídy chodíš? 

2. Kdo je tvůj třídní učitel? 

3. Kam jsi chodil na školu? 

4. Proč jsi přestoupil? 

5. Jak se ti líbí na naší škole? 

6. Mínusy a plusy naší školy? 

7. Jakého učitele máš nejradši? 

8. Jaký předmět tě baví? 

9. Jaký předmět tě nebaví? 

10. Co se ti na tvé staré škole 

líbilo víc? 

 

1. Chodím do 8. C. 

2. Pavla Veselá. 

3. ZŠ Kuncova v Praze. 

4. Přestěhovali jsme se do Nymburka. 

5. Na škole je to fajn. 

6. Plusy - je tady bufet.  

Mínusy - pár lidí je tu nepříjemných.  

7. Pana učitele Tomáše Kokojana. 

8. Tělocvik a angličtina 

9. Čeština a ruština. 

10. Měl jsem svou vlastní skříňku. 

Stela, 8. A 

 

Prázdniny žáků prvního a druhého stupně 

O prázdninách je hodně možností, co dělat a jak tento čas využít. A přesto dělá 
každý něco jiného a baví ho jiné aktivity. Z každého ročníku odpovídal jeden 
zástupce a vy si jejich odpovědi můžete porovnat… 
 
1. stupeň 

Simona Matějovská - Jezdila jsem na výlety, byla u babičky a 
vyráběla obrázky. 
Natálie Hanušová - Byla jsem na dovolené v Chorvatsku a  
v Rokytnici s rodinou a kamarády. 
Natálie Balšánková - Byla jsem na chatě, u babičky a hrála jsem si 
se psem. 
Amálie Petrová - Jela jsem na dovolenou k moři do Bulharska, byla 
jsem na táboře a s tatínkem na chatě. 
Marek Čenkej - Byl jsem na táboře, v kempu a na Mácháči. 

2. stupeň 

Magdaléna Bydžovská - Jezdila jsem na výlety na kole, sportovala 
a byla na vodě. 
Tereza Schovánková - Chodila jsem ven s kamarády a spala. 
Adam Adamec - Trénoval jsem basketbal, trávil čas s kamarády a 
jezdil na kole. 
Kateřina Holá - Koupala jsem se v bazéně. Chodila ven s kamarády 
a byla na dovolené v České republice. 

Redakce časopisu 

Karolína Křížová - Byla jsem na Šumavě, jela jsem na chatu 
s nejlepšími kamarádkami. A byla na soustředění. 
Barbora Nováková - Chodila jsem ven s kamarády, byla na 
soustředění a koukala na filmy. 
Kateřina Vejtrubová - Byla jsem na táboře, u tety na chatě a 
s kamarády venku. 
Stela Fančíková - Byla jsem na dovolené v Rakousku. Chodila  
jsem ven. 
Vojta Bouška - Já jsem byl na třech táborech, na soustředění  
s veslováním a chodil jsem s kamarády ven.  

Valerie, 8. C 



Znáte naše asistentky? 
 
To, že na škole potkáváme asistenty, není žádnou novinkou, ale co o nich 
skutečně víme? Myslím, že toho není moc, proto Vám jednu z asistentek 
působících na 2. stupni představím. 
 
Jméno: Pavlína Černá  

Oblíbené jídlo: ryby na jakýkoliv způsob 

Domácí mazlíčci: pes, rybičky, zebřičky, želvy, křepelky a králík 

 
Do jakého zaměstnání nebo školy jste chodila předtím, než jste se stala 
asistentkou? 
Pracovala jsem na Okresní správě sociálního zabezpečení v Nymburce. 
 
Jaký byl důvod, proč jste se rozhodli pomáhat žákům? 
Chtěla jsem změnu a má kamarádka povídala, že to je fajn. 
 
Proč pomáháte přímo v naší škole? 
Bylo tady volné místo a hned mě přijali. 
 
Máte nějakého oblíbeného učitele? 
Je jich víc, ale asi paní učitelka Kroulíková. 
 
Máte nějakého oblíbeného žáka? 
Samozřejmě - žák z 9. B, u kterého jsem. 
 
Baví Vás zatím tato práce? 
Baví mě to moc a chtěla bych v této práci i nadále pokračovat. 
 
Jaký máte názor na řešení koronaviru na základních školách? 
Je to nutné, aby se zastavilo šíření. 
 
Co děláte ve svém volném čase? 
Starám se o zvířata, chodím na houby do lesa a doprovázím své děti na fotbal. 
 

                                                                                               Vojta, 8. A 
 
 
 

Talent naší školy 

Zuzka Veselá ze 6. B je nadějná nymburská atletka. Dostala se až na dětské 

Mistrovství České republiky, proto do této rubriky bezesporu patří. 

Za jaký oddíl závodíš? 
Závodím za SKP Nymburk. 
 
Jak dlouho se věnuješ atletice? 
Atletice se věnuji od 6 let. 
 
Jaká disciplína tě baví nejvíce a naopak nejméně? 
Nejvíc mě baví běh na 300m a nejmíň asi hod. 
 
Jaký je tvůj nejlepší čas na 300m? 
Nejlepší asi 46s 
 
Kolikrát týdně máš tréninky a kdo tě trénuje? 
Tréninky mám 3krát týdně a ještě 2krát týdně 
mě trénuje mistryně světa Helena Fuchsová. 
 
Co byl tvůj největší úspěch? 
Vyhrála jsem dětské Mistrovství ČR. 
 
Kolik máš pohárů a medailí? 
Pohárů mám 10 a medailí asi tak 100. 
 
Čeho bys chtěla v budoucnu dosáhnout? 
Chtěla bych se dostat na olympiádu. 
 
Máš nějaký vzor v atletice? 
Můj vzor je asi Helena Fuchsová - běžkyně, 
která se nejvíce proslavila na tratích v běhu 
na 400 a 800 metrů. Závodila za PSK Olymp 
Praha. 
 
Věnuješ se mimo atletiku i jinému koníčku? 
Ráda kreslím a dělám pole dance. 

Esťa a Naty, 8. A 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_400_m
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_800_m
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PSK_Olymp_Praha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PSK_Olymp_Praha&action=edit&redlink=1


 „Staré tváře“ 
 

Většina z nás si jistě pamatuje naše minulé deváťáky. Kde jsou? Jak se jim daří? 
Připravily jsme si rozhovor s dvěma novými středoškoláky, Natkou a Adamem 
z bývalé třídy 9. B. 

 

1) Na jakou školu chodíš? 
2) Proč jsi si vybral/a tuhle školu? 
3) Jaké to bylo přestoupit na novou školu? 
4) Jaký máš názor na novou třídu, vycházíte spolu? 
5) Co se ti líbí a nelíbí na nové škole? 
6) Jaké předměty tě nejvíce baví? 
7) Co ti nejvíce chybí? 
8) Jací jsou zatím noví učitelé? 
9) Jak jsi na tom zatím se známkami? 
10) Vrátil/a by ses zpátky na naši školu, jestli ano, proč? 

 
Adam Kolář 

 
 

1) Gymnázium Přípotoční, Praha 10. 
2) Je to jedna z mála sportovních škol, myslím 
dokonce, že jediná sportovní škola. A taky z toho 
důvodu, že o sportovce se tam hodně pečuje. 
3) Tak je to docela dřina. Se základní školou se to 
nedá moc srovnat. Ale začínám si pomalu zvykat. 
4) Moje nová třída je super. Jsou to všichni 
sportovci, což je skvělý. Máme všichni stejný 
zájmy. A máme skvělý kolektiv! Vycházíme spolu, 
jak nejlépe to jde. 
5) Tak nejvíce se mi líbí to, že pro sportovní třídu 
je sportovní plán, do kterého zapadám. To 
znamená, že mám každý den školu od 10:00, ale 

zase před tím je trénink. A nelíbí se mi to, že jsou někteří učitelé až moc přisní. 
6) Bohužel na této škole nemůžu chodit na TV, tak mám nejraději D nebo HV. 
7) Určitě moje stará třída. Ta byla fakt super. A také i učitelé, kteří mě učili. Na 
ty taky nezapomenu a hlavně moje paní učitelka třídní. 
8) Zatím si nestěžuju, až na nějaké výjimky. 
9) Moc známek ještě nemám, ale zatím se tam nějaké ty jedničky najdou. 

10) Určitě bych si chtěl ještě jeden ročník zopakovat, protože jsme o 9. ročník 

přišli z důvodu Covidu.  

Natálie Grospičová 
 

1) Chodím na Gymnázium Jiřího z Poděbrad. 
2) Protože mám v budoucnu namířeno na 
vysokou, gympl byl pro mě jasná volba. 
3) Vzhledem k této době to nebylo nejlehčí, 
nikdo nevěděl, co čekat, přijímací zkoušky, 
distanční výuka, zrušené třídní akce, roušky,      
ve všem byly hrozné zmatky a stres. Myslím, že 
všichni, kdo letos nastupovali na novou školu, 
to určitě neměli po tom půl roce doma lehké a 
hrozně mě to mrzí. Nebylo nám dopřáno si užít 
poslední půlrok na základce ani pořádně začít 
nový rok na střední. 

4) Upřímně jsem se na nový kolektiv hrozně těšila, ale měla jsem z toho i 

strach. Nakonec jsem zjistila, že tam i dost lidi znám třeba i právě ze základky. 

Musím říct, že ve třídě opravdu vycházíme skvěle, všichni si rozumíme a 

tvoříme dobrý kolektiv. 

5) To takhle přesně nejde říct, asi nemám co vytknout, jen někdy je toho učení 

moc, ale to si člověk musí zvyknout. 

6) Teď to nemám jako na zakládce, že bych měla vyloženě nějaké oblíbené 

předměty, na které bych se těšila, ale vybrala bych asi dějepis, základy 

společenských věd a jazyky. 

7) Někteří spolužáci, kamarádi i učitelé. Nikdy jsem tomu nevěřila, ale teď už 

chápu, proč nám učitelé vždy říkali, že si na ně ještě rádi v dobrém 

vzpomeneme a bude nám to všechno chybět. 

8) Máme hodně mladých učitelů, což je dost dobré. S většinou dobře 

vycházíme,  ale někdy jsou i trochu problémy. Nejhorší je, že všichni učitelé 

spoléhají na naši samostatnost, že vše známe ze základky, ale to většinou 

úplně není pravda, hlavně když byla distanční výuka a ne všechno se probralo, 

tak, jak by mělo. Každopádně si myslím, že naše paní třídní učitelka i všichni 

učitelé ze základky nasadili laťku opravdu vysoko a je těžké to srovnávat. 

9) Je to těžké, ale snažím se a myslím, že si je udržuji zatím dobře. 

10) Ráda bych se vrátila a zopakovala si devítku se všema a vším, co nám 

uniklo. 

Sára a Kája, 8. B 
 


