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Toto vydání vám přináší:

strana 1…………Obsah
strana 2 až 4……Novinky ze školy
strana 5 až 7…...Rozhovor s paní ředitelkou
strana 8…………Zábava a kvízy
straha 9 a 10…...Naše škola sportuje! 2.díl
strana 11 a 12…..Náš svět
strana 13 až 15…Kulturní koutek
strana 16……..….Omalovánky
strana 17………...Slovník, řešení hádanek
strana 18…………Na co se těšit příště?

Vítáme Vás u dalšího dílu školního časopisu Náskok, v tomto vydání se můžete těšit na
novou rubriku Kulturní koutek nebo třeba Slovník, ve kterém budou všechna cizí či těžší
slova, která se objeví ve vydání vysvětlena. Přejeme Vám krásné a ničím nerušené čtení.
Tým redakce
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Novinky ze školy

Situace na ukrajině a postavení naší
školy
Vedení školy a pedagogický sbor, se v únoru
vyjádřil k situaci na Ukrajině, které můžete
naleznout na stránkách školy.V něm se mimo jiné
píše o nebezpečí informačního zahlcení, které
ještě více vzrostlo od začátku rusko-ukrajinské
války. Je proto důležité informace třídit a filtrovat.
Ve vyjádření se také uvádí, že na naší škole není
místo pro nenávist a diskriminaci k žákům jiné národnosti, ať už ruské či
ukrajinské.

Interaktivní učení, to nám jde!
Velmi nás zaujala zpráva o tom, jak si ve 3.C, kterou
vede paní učitelka Šašková, procvičovali
vyjmenovaná slova! Pomocí LEGA a kreslení si děti
buď slova zhmotnily nebo nakreslily. V obou
případech jde o kreativní a velmi moderní způsob
výuky, který podporuje fotogenickou paměť.
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Za kulturou do Národního muzea
Ve středu 23. února se 9. A vydala do
Národního muzea.
Po vstupu nás hned oslnila krásná a honosná
výzdoba této budovy. Po červeném koberci
jsme s průvodcem došli až k přírodovědné
expozici. Výstava byla poskládána od
nejmenších korýšů, přes ryby a malé savce až
k velkým savcům. Z výletu jsme se vrátili do
školy k výbornému obědu ve školní jídelně.
Celá výstava byla velmi poučná a děkujeme panu učiteli Panskému za
její zprostředkování.
Pokud  budete mít někdy čas, určitě neváhejte a vyražte také,
každý si zde najde to své.
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Konaly se olympiády!
V roce 2022, který už je o hodně normálnější než ty dva předchozí se
také uspořádalo několik olympiád. Viděli jsme zatím celkem tři a to -
olympiádu v českém, anglickém a německém jazyce. Zúčastněným
děkujeme a všem vítězům gratulujeme.
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Co obnáší práce paní ředitelky?

Jak jsme v prvním díle slibovali, přinášíme vám rozhovor s exkluzivním
hostem - s naší paní ředitelkou RNDr. Martinou Říhovou, která byla tak
laskavá a pro náš časopis poskytla odpovědi na pár otázek.

Napadlo vás někdy, že byste měli na starost vedení celé školy?
Popřípadě přemýšleli jste o tom, co to vůbec obnáší? Nejen na tuto
otázku se zeptala Barbora Marvanová hlavy naší školy a zde Vám tento
zajímavý rozhovor s velkým nadšením odhalujeme.

Jak vás napadlo přihlásit se na ředitelku školy?

Přede mnou tady působil pan ředitel Foltýn a já jsem mu dělala zástupkyni.
Když ho odvolali, tak mě sbor oslovil, jestli bych se nešla ucházet o pozici
ředitelky školy. Tak jsem to chvíli promýšlela a zkusila to.

Kam jste chodila na střední školu?

No, to je taky zajímavé, protože když mi bylo šest let, tak jsme se přestěhovali
na Slovensko a já jsem tam chodila na základní školu a i na gymnázium.
Takže jsem absolvovala všeobecné gymnázium a potom už na vysokou školu
jsem šla zpátky do Prahy.

Proč jste se přestěhovali na Slovensko?

No, maminka byla Češka, ale táta byl Slovák a jeho to tam táhlo, takže vlastně
rodinné důvody, dalo by se říct.
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Co jste vystudovala?

Přírodovědeckou fakultu - analytickou chemii UK.

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?

O škole jsem teda vůbec neuvažovala, spíš jsem si říkala, že bych mohla být
paní doktorka, to se mi tenkrát moc líbilo, ale že bych učila, to mě v té době
vůbec nenapadlo.

Co vás ke školství přivedlo?

Já jsem po vysoké škole měla tři děti, a když mi teda skončila mateřská, tak
mi zavolala paní Kiršová, která tady teď učí matematiku, že je tady místo a
jestli bych nechtěla jít učit. No, tak jsem na to kývla a zůstala jsem tady.

Co vše obnáší práce ředitelky?

Je to spíš takové různorodé. Kromě toho, že mám částečný úvazek, kdy i teda
učím jako pedagog, tak vlastně mám na starosti oblast ekonomickou, oblast
finanční, kontrolní, prostě obávám se, že téměř všechno.

Jak dlouho už jste ředitelkou na této škole?

Já jsem sem nastoupila v roce 1991 jako učitelka a ředitelkou jsem se stala v
roce 2001, takže nějakých 20 let.

Jak dlouho tu chcete ještě zůstat? Baví
vás to ještě pořád?

Jo baví, baví. Ta práce je různorodá a mám
opravdu podporu v perfektních kolezích,
takže dokud to zdraví umožní a platné
zákony, protože taky tady nemůžu být do
sta let, tak bych ještě nějaký rok ráda.
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Chodili na tuhle školu nějací významní žáci?

Chodili, na stránkách školy to tam máme. Pepa Fuchsa, tak to byl spolužák
mé dcery, potom náš redaktor v Americe, teď si nemůžu vzpomenout, jak se
jmenuje a toho jsem měla na chemii.

Jste spokojena s vedením školy?

To jsem teda maximálně spokojena, protože opravdu tady jsou vztahy úžasné.
Ti lidi jsou bezvadní a myslím, že jsme si sedli, a že si rozumíme. Jsem ráda,
že je tady mám.

Chtěla byste něco na této škole změnit?

Vždycky je co měnit, protože nemůžeme ustrnout na jednom místě a jak jde
vývoj, tak sami vidíte , že to bylo jiné, když jste byli na prvním stupni a teď to
jde tak strašně rychle dopředu, takže určitě přizpůsobovat se tomu, co bude
potřeba. Co se týká IT, tam taky díky paní učitelce Fenclové, se konečně
najíždí na tu novou informatiku s programováním, robotizací, 3D tiskárny,
takže v tomto směru určitě. No a uvidíme, co bude dál.

Vřele děkujeme paní ředitelce za poskytnutí takto bohatého rozhovoru
informací a zajímavostí

I7I



Druhé vydání časopisu Náskok

Zábava a kvízy

Hádanky:

1) Tloustnu a hubnu ze vzduchu, štamgasta zvolá ejchuchu. Nosim se jak miminko,
žebra stojí v domino.

2) Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?

3) Máš-li mne v kapse, nemůžeš tam mít nic jiného. Kdo jsem?

4) Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát v každém momentě, ale ani jednou v roce?

Vtipy:

Proč mají horští turisté na nohách běžky?
Přece aby jim cesta rychle uběhla.

“Arošte, nechoď na tu sjezdovku” domlouvá lyžaři před hotelem manželka.
“Vždyť už skoro všechen sníh roztál, někde se zabiješ!”
“Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. “Beru si vodní lyže”

I8I



Druhé vydání časopisu Náskok

Naše škola sportuje!
2. díl

Naše škola sportuje!

Přeji krásný den našim čtenářům! Vítám vás u 2. dílu série Naše škola
sportuje. Dnes si povíme něco o hře jménem rugby, představíme Vám tento
sport a můžete se těšit i na rozhovor s dlouholetým hráčem tohoto tvrdého
sportu.

RUGBY:
Vznik: Anglie
Doba vzniku: 19. století
Kdo vymyslel: neznámo, podle legendy William W. Ellis
Nejvyšší liga v ČR: Česká ragbyová liga
Nejlepší reprezentace: uváděn Nový Zéland, Austrálie, Anglie…
Výbava: chránič zubů a hlavy, míč na rugby

Rugby je kolektivní míčový sport hraný na venkovním hřišti, často se hraje na
fotbalovém hřišti, které je tzv. "obojživelné". Slovo rugby (správně také ragby)
dnes označuje dva sporty, které se liší pravidly, úrovní a poháry a to sice
rugby league a rugby union. Vrcholnou mezinárodní soutěží rugby league je
Světový pohár, u rugby union je to Mistrovství světa v rugby. Rugby league je
obecně považováno za tvrdší, záživnější a rychlejší. V obou verzích tohoto
sportu však dominují reprezentace jako Anglie, Skotsko, Nový Zéland, Francie
či Austrálie.
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ROZHOVOR:
Host: Dominik Hlaváček

Ahoj, Dominiku. Jsem velmi potěšen, že jsi přijal pozvánku na rozhovor. Můžeme
rovnou začít první otázkou?
Jasně
Takže tedy, zajímalo by mě, co se ti vybaví, když se řekne rugby.
Vybaví se mi chlapský sport, i když to zase zní blbě, jelikož i ženy tento sport hrají.
Jak velký je rozdíl co se týče kvality mezi naší ligou a anglickou či novozélandskou?
Je velký, ale každým rokem se zmenšuje.
Chtěl bys se někdy rugby živit?
V Česku se tím živit nedá a na anglickou ligu je to již pozdě.
A co tví spoluhráči? Jsou tam tací?
Ano, například Dan Š., je fakt dobrý a navíc má hezkou dívku.
Jsi rád, že se rugby hraje na školách?
Ano jsem, jen mi vadí, že se to nehraje kontaktně a často učitelé neznají pravidla.
Chtěl bys ještě něco vzkázat našim čtenářům?
Ano, zajímejte se o rugby a mějte se moc hezky.
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Náš svět

Kultura

Zpěvák Jaromír Nohavica přišel o všechny jarní koncerty v Polsku. Pořadatele argumentují
tím, že Nohavica je nakloněn Rusku (i přes fakt, že se v aktuální krizi přidal na stranu
Ukrajiny). Jako důkaz má hlavně sloužit Puškinova medaile, kterou získal v roce 2018
od prezidenta RF Vladimira V. Putina.

Politika

Předsedkyně PSP ČR Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Předseda SP ČR Miloš
Vystrčil (ODS) se odloženého udělování cen a medailí na Pražském hradě nezúčastní. Oba
předsedové si prý velmi dobře a živě pamatují Zemanovu podporu Ruské federaci, kterou
nepřekonal ani aktuální postoj k rusko-ukrajinské válce.
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Příroda

Ze 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska se nejspíš stane nový národní park. Už v prosinci
roku 2021 se ministerstvo životního prostředí nad tímto projektem zamýšlelo, nyní by však
mohl být realitou. Na území nové NP by žil například ohrožený luňák červený nebo mlok
skvrnitý.

Sport

Olympijské hry v Pekingu nabídly mnoho zajímavých okamžiků, ať už pompézní zahájení s
čínskou hymnou a falešným úsměvem čínského prezidenta, pochmurnou atmosféru kvůli
prázdným tribunám nebo zajímavé sportovní výkony. Ačkoliv jsou olympijské hry událostí
apolitickou a mnoho diváků to tak bralo, nelze jen tak zavřít oči a nevidět. I proto byla tato
olympiáda kritizovaná. Co se týče českých sportovních výkonů, tak se zařadily mezi nejhorší
v historii jak samotného Česka tak Československa. Zlatou medaili získala Ester Ledecká a
bronzovou Martina Sáblíková. Naopak Slovensko zažilo své hokejové Nagano. Ve skupině
kde zvládli porazit jen Lotyšsko, by málokdo věřil ve slovenskou medaili. Jenže v
osmifinálovém souboji s Německem vyhráli 4:0, ve čtvrtfinále uštědřili šok Spojeným státům
americkým výhrou 3:2 po nájezdech, v semifinále jen těsně nestačili na Finsko (0:2), ale ve
hře o bronz střískali reprezentaci Tre Kronor 4:0. Bronz byl pro Slovensko obřím a
zaslouženým úspěchem.
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Kulturní koutek

Čtenářský koutek

Prázdniny v Česku
napsal: Ladislav Zibura
ilustrovali: Tomski&Polanski

V knize vystupuje mladý spisovatel, který cestuje různě po Česku. Ukazuje
lesy, parky, řeky, města a všech čtrnáct krajů. Popisuje hlavně krásná místa,
která můžeme v České republice naleznout. Kniha je doplněna nádhernými
ilustracemi, má špetku humoru a hodně dobrodružství.
Je určena pro všechny věkové kategorie a ten, kdo se chce dozvědět zase něco víc
o rodné zemi, tomu se kniha bezpochyby zalíbí.
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Filmový koutek

Podvodník z Tinderu (Tinder Swindler) (od 13 let)
Rok výroby: 2022, Žánr: investigativní dokument

Dokument o izraelském podvodníkovi Simonu Levievovi, který obíral ženy na
seznamovací aplikaci Tinder o peníze s tím, že je potřeboval z všelijakých
důvodů. Kdyby se jedna s okradených žen nezačala zajímat a neobrátila se
na finské noviny tak by pravděpodobně ještě dodnes řádil. K první ženě se
přidaly i další dvě a s jednou z nich ještě tvořil vztah. Zjistí, že si změnil jméno
a že je hledaný v Izraeli. S pomocí norských novin a policie byl dopaden při
útěku pod dalším falešným jménem. Simon byl 5 měsíců ve vazbě, ale nikdy
nebyl odsouzen k trestu za  podvody. Dnes se mu daří a dělá vše legálně.
Hodlá se však soudit s norskými novinami za křivé obvinění.
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Seriálový koutek

Kokainoví kovbojové: Králové Miami (Cocaine Cowboys: The Kings of
Miami) (od 15 let)
Rok výroby: 2021, Žánr: true crime dokument

Seriál o vzestupu a sestupu králů Miami Salvadora Maglutiho a Willyho
Falcona. Šestidílný seriál ve kterém se dozvíte jak to zhruba vypadalo v
dobách vlády kokainového podsvětí. Dozvíte se, jak se dva kamarádi z dětství
dostanou z propadávání ve škole na jedny z největších drogových pašeráků a
dealerů historie. Zjistíte třeba také proč tuto práci nedělat a proč nebrat
návykové látky. Oba muži byli zatčeni v roce 1999, čili devět let poté co měli
mezi lety 1970-1990 pašovat 75 tun kokainu. Willy byl propuštěn v 2017, ale
Salvadorův aktuální trest bude trvat ještě 164 let (zejména ve Spojených
státech je obvyklé, že za velké delikty se udělují tresty, které nelze fakticky
vyplnit a to hlavně z důvodu poukázání na závažnost deliktu, v historii tak
např. byl již viděn 6x trest smrti, 400 let vězení nebo 5x doživotí pozn.
redakce).
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Slovník

RF - Ruská federace
PSP ČR - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
SP ČR - Senát Parlamentu České republiky
NP - národní park
pompézní - honosné, okázalé, přehnané
Tre Kronor - tři koruny aneb znak Švédska
Tinder - mobilní seznamovací aplikace
true crime - žánr, který ukazuje zločiny, které se doopravdy staly
podsvětí - místo pro neoficiální, neviditelné, skrývané či nelegální hnutí a
spolky, např. zakázané kapely a umělce, ale také mafiány
delikt - škodlivé jednání

Správné odpovědi na hádanky:
1) harmonika
2) tvoje jméno
3) díra
4) písmeno M
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Na co se můžete těšit příště?

V příštím dubnovém vydání se koukneme na nové události ve
škole, podíváme se na to, kdo se vlastně skrývá za obrazovkou
počítače a píše tyto noviny, představíme Vám další sport, který
někdo na naší škole provozuje, procvičíte si myšlení na hádankách,
zavzpomínáte si na nějakou osobnost českých dějin nebo se
dozvíte o nové knize, filmu nebo kam se třeba můžete podívat za
kulturou.
Každopádně máte se na co těšit!
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