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Úvodní slovo šéfredaktorky 

Milí čtenáři, 
    Srdečně zdravím všechny čtenáře našeho školního časopisu. Je tu leden, nový rok, a 
já vám do něj přeji jen to nejlepší.  Mnoho úspěchů ve studiu, v osobním životě, ale 
hlavě zdraví a spokojenost. 
    V druhém čísle časopisu se dočtete o přednášce Pohodářů, soutěži Czech Carving 
Cup 2013, představí se některé studentské společnosti naší školy, nahlédneme do 
projektu Česko proti chudobě a Adopce na dálku. Na konci vás studentka Simča 
pobaví svým silvestrovským fejetonem.  
   Přeji příjemné počtení a těším se na vaše příspěvky v dalším čísle . 
  
           Vaše Aneta  
 

Silvestrovský fejeton 
 

   Když je vám sedmnáct, určitě nechcete strávit silvestr s rodiči, ani sami doma u 
televize. Rodiče se setkávají s přáteli a značně popíjejí. Každý rok jsem silvestra trávila 
s nimi, ale letos jsem se rozhodla jinak. 
    Vždyť trávit silvestr doma s rodiči je utrpení. Každá maminčina kamarádka mi říká: 
„Ty jsi ale vyrostla!“ A ptá se: „Co škola? Máš už kluka?“ Každý ví, že to jsou ty 
nejhorší otázky, které vám mohou dát. Většina z nich se opije, někteří se pohádají, pár 
ženských začne kvůli něčemu brečet a hlavně všichni chtějí, abych šla tancovat. Když 
mi pak chlapi začnou říkat, jaká jsem kočka, že vypadám na víc let, než mi ve 
skutečnosti je, a plácají mě po zadku, tak to je už polední kapka. Proto se není čemu 
divit, že se raději někde skrývám. Jak jsem již řekla, silvestr s rodiči je utrpení, a tak 
jsem se letos rozhodla slavit konec roku s přáteli. Naše místo silvestrovského setkání 
bylo ve vesnici vzdálené asi dvacet kilometrů od místa mého bydliště. Akcií jsme 
plánovali nejmíň měsíc dopředu a přípravy sem dovedli až ke konci. Plno pití, jídla, 
hudby i pyrotechniky již bylo připraveno na místě. Měl to být první silvestr úplně bez 
rodičů a všichni se moc těšili.  
    Protože jsem měla ještě dost času a nikdo nebyl doma, tak jsem si šla „na chvíli“ 
lehnout do postele, abych nabrala síly. Nastavila jsem si budík a usnula. Nevšimla 
jsem si však toho, že mám vypnuté zvonění, a proto mě budík nevzbudil a také se mi 
nikdo nedovolal.  Probudila jsem se, až když jsem slyšela ohňostroj.  
    Takže jsem prošvihla tak dlouho plánovaný silvestr. Všem přátelům jsem zavolala a 
omluvila se. Všichni se perfektně bavili a já to prospala. Tomu říkám pech! 
 
 

        Simona Martincová, 3. H 

  



 
 

Pohodáři 
 

   Dne 6. listopadu žáci naší školy navštívili přednášku od agentury Pohodáři. Tato 
agentura nabízí různé přednášky o zemích, které její zástupci navštívili. Tato 
přednáška byla o státu Sultanát Omán. Omán je velmi exotická země a leží na 
nejvýchodnějším okraji Arabského poloostrova. Rozkvět prožila za sultána Qabuse. 
Hlavním městem Ománu je Maskat, kde se nestaví mrakodrapy, takže si město 
zachovalo svůj osobitý ráz. Většiny území zaujímá rovina, zejména pouště, ale při 
pobřeží Ománského zálivu se nachází i pohoří Al - Hajar. Lidé v Ománu jsou vyznavači 
muslimského náboženství. 
Přednášky jsou vždy velice poučné, obohacené o různá videa a při této přednášce 
měli i naši žáci a učitelé možnost, vyzkoušet si typické oblečení pro ománské muže a 
ženy. Jak pohodlné je ománské oblečení si vyzkoušeli dva zástupci z učitelského 
sboru. 
   Každý rok pro nás chystá přednášky pan Martin Dufek a Vráťa Kratochvíl. 
V minulých letech si pro nás přichystali poučné informace například o tygru 
ussurijském nebo Guatemale a poselství z roku 2012. Jejich agentura vydává knížky 
Indián, který nemohl nalézt své indiánské jméno…. A Guatemala; Elfka a Island anebo 
Tetovaný tulák, salsa a slzy. Dále vydává relaxační CD jako třeba Kolébka civilizací. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: pan Dufek a Kratochvíl (foto: www.pohodari.pel.cz) 
    

 Marie Valentová, 3. H 

 



 
 

Adopce na dálku 
 

    Slyšeli jste někdy o projektu Adopce na dálku? Je to projekt, který umožňuje dětem 
v nejchudších zemích světa studovat. Ale pěkně od začátku. Projekt založila 
Arcidiecézní charita v Praze roku 1993. Od té doby zavedlo tento projekt mnoho 
společností. Mezi nejznámější patří Charita Česká republika.  
    Pomoci může vlastně každý. Můžete si dítě adoptovat vy, jako jednotlivá osoba, ale 
lze to také tak, že si jej adoptujete jako skupina a na jeho studium přispěje více osob. 
Částka není vysoká, pohybuje se mezi pěti až osmi tisíci korunami ročně. Jestliže si 
dítě adoptujete jako jednotlivec, přispíváte asi 600 Kč měsíčně. Když se domluvíte 
například s dvanácti lidmi, částka se pohybuje kolem 45 Kč. Taková částka je přeci 
zanedbatelná a někdo má díky ní šanci na lepší život. Peníze nedostane dítě do rukou 
přímo, ale většinou organizace.  Ta hradí školné, a pomůcky spojené s výukou. 
S dítětem si můžete posílat také dopisy. Organizace vám podává veškeré informace o 
dítěti a jeho studiu. Pokud byste se rozhodli adoptovat a pomoci dítěti, které za svůj 
osud nemůže, hledejte na internetu nebo se obraťte na jakoukoliv charitativní 
organizaci v místě vašeho bydliště.  
    Můj názor na adopci na dálku je velice kladný. Pomoci totiž může každý- někdo 
více, někdo méně. I my na naší škole pomáháme chlapci Johnovi. Jednou za rok třídní 
učitelé vyberou od studentů částku 30 Kč a my přispějeme tímto na jeho studium. Je 
třeba se zamyslet, co člověku stojí za to, a co udělá s třiceti korunami. 
    Na naší škole se tato humanitární pomoc uskutečnila opět 17. a 18. 12. 2013. 
Pořádala ji Arcidiecézní charita Olomouc přednáškami pro studenty o pomoci 
v rozvojových zemích. Pro Johna naše škola vybrala částku 9120 Kč.  
 

            
         Kristýna Chudobová 3. H 

 
 
 

CZECH CARVING CUP 2013 – DÝŇOVÝ ŠAMPIONÁT 
  
Sedum žáků z naší školy se opět zúčastnilo soutěže ve vyřezávání ovoce a zeleniny. 

Soutěž se konala 7. listopadu, ale na rozdíl od předchozích let se letos konala místo 

v Ostravě v Českých Budějovicích. Naši řezbáři soutěžili v několika kategoriích, jak pro 

juniory (té se zúčastnili žáci, kteří nebyli na žádné soutěži v roce 2012 nebo 

předchozích letech) a v dalších kategoriích zaměřených pro zdatnější řezbáře.  

   Soutěžní kategorie:  
Kat. A – Dýně – live carving: vyřezávání dýně + 4 dalších surovin v limitu 3 hodin 
(zúčastnila se studentka Kristýna Krňávková 3. H) 



 
 

Kat. B – vyřezaná dekorativní dýně s jakýmkoliv motivem – předem připravená 
(zúčastnily se studentky Kristýna Krňávková 3. H, Libuše Rýznarová 3. H, Petra 
Zajícová 3. H) 
Kat. D – soutěž pro začínající řezbáře – předem připravený cukrový meloun + 5 jablek 
(zúčastnili se studenti Eliška Vymětalová 2. H, Edita Korytárová 2. H, Tomáš Kostecký 
2. H, Simona Martincová 3. H) 
 
   Výsledky soutěže: 
Zlaté pásmo: Tomáš Kostecký 2. H 
Stříbrné pásmo: Simona Martincová 3. H, Edita Korytárová 2. H 
Bronzové pásmo: Eliška Vymětalová 2. H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Komise, odborný garant Luděk procházka a účastníci soutěže 

            

        Kristýna Krňávková, 3. H 

 

Česko proti chudobě 
 

  Každé tři vteřiny na naší planetě umírá dítě v důsledku extrémní chudoby – z hladu, 
kvůli nedostatku kvalitní vody nebo na nemoci, kterým lze předcházet. To jsou 
důvody, proč celonárodní koalice svedla dohromady v rámci kampaně ČESKO PROTI 
CHUDOBĚ skupinu organizací z celé ČR – organizací, jež se zabývají humanitární a 
rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují 
otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu 



 
 

prostředí. 
   Témata, palmové oleje, mizející tropické lesy a jejich vliv na změnu klimatu, mizející 
populace orangutanů a dalších druhů z živočišné i rostlinné říše byla předmětem 
zajímavé přednášky Patrika Sereje, regionálního koordinátora Česko proti chudobě, 
vyslance projektu „Hlad nepřijímáme“ pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí 
a Cestovní ruch, která se konala 28.11.2013. 
   V tento den byl promítán také film, který měl ukázat tíživou situaci íránských žen, 
které jsou trestány za své prohřešky ukamenováním, které většinou končí smrtí. Za 
práva žen v dnešní době se snaží tato organizace ČPCH bojovat, ale zlepšení nastává 
jen pomalu. Naše škola s touto organizací spolupracuje, a tím se snaží seznamovat 
s problémy nejen studenty, ale i učitele.  
 

 

Hasta la vista o.s. 
    
Hasta la vista o.s., je nově vzniklá studentská společnost založena třídou 3.H . Tato 
společnost se zabývá cateringovými službami, carvingem, rauty, akcemi pro studenty, 
zájezdy, programy pro malé i velké. 
   Dne 24. 9. 2013 proběhla první akce této společnosti, a to „Svačinková přestávka“. 
Studenti společnosti Hasta la vista prodávali chleba ve vajíčku, obložené housky a 
americkou limonádu. Další akce proběhla dne 28. 11. 2013 na třídních schůzkách a 
dnu otevřených dveří.  Tentokrát si společnost připravila míchání nápojů 
alkoholických i nealkoholických jako např.: O2, Beach drink a Pina- colada. 
   5. prosince se naše společnost za spolupráce se společností La Bomba podílela na 
přípravě mikulášského dne v Základní škole Sobotín. 
   Těšíme se na Vás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Kristýna Jirásková 3. H 
  



 
 

 

 je studentská společnost 3. H, která poskytuje 
cateringové a společensko- zábavné akce. Snažíme se podávat perfektní výkony, 
abychom uspokojili naše zákazníky.  
   Studentská společnost La Bomba dne 13. listopadu 2013 připravila na 5. Základní 
škole v Šumperku slavnostní raut, kterým zaměstnanci oslavili opravu školy. 
 

 
   Další raut, který jsme pořádali, se uskutečnil dne 20. listopadu 2013 na šumperském 
Gymnáziu, při akci Scholaris, na Dni otevřených dveří  a rodičovských schůzkách dne 
28. listopadu 2013. 

 
   Dne 5. prosince 2013 jsme společně se studentskou společností Hasta la Vista 
v Základní škole Sobotín pořádali Mikulášský raut a soutěže pro děti. 

 
Podle nás se všechny akce vydařily a doufáme, že i všichni ostatní byli maximálně 
spokojení. 
 

Denisa Zatloukalová 3. H 
 


