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Soutěž Nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje 

 
Na krajské soutěži o nejlepší školní časopis roku byla spousta 
zajímavých barevných i černobílých časopisů. V sále u stěn byly 
rozmístěny stoly, na nich byly školní zpravodaje i magazíny seřazené 
podle kategorie nebo stupně a třídy. Na jednom z mnoha stolů byl i náš 
časopis Druhé patro. Každý mohl na přiložený papír napsat k časopisu 
svůj názor. Ceny pro nejlepší byly položené na pódiu a téměř každý 
školní časopis doufal alespoň v malou výhru. Na to jsme si ale museli 
počkat. Pan pořadatel řekl, že nám všem jsou k dispozici workshopy 
(přednášky). Byly tu workshopy o hororech, komiksech nebo o on-line 
marketingu. Přednášky byly obsáhlé a téměř každá obsahovala rady 
týkající se časopisů. Po přednáškách se všichni vrátili do sálu, ve kterém 
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si ještě prohlíželi a četli časopisy a někteří (jako třeba my) vyplňovali 
lístek pro hlasování. Zanedlouho pořadatel prohlásil, že vyhlašování 
může začít. Fotograf i všichni ostatní se připravovali na zveřejnění 
nejlepších školních časopisů a to hned v několika kategoriích. Jako první 

byly vyhlášeny nejlepší 
časopisy 1. stupně 
základních škol. Poté 
následoval 2. stupeň a 
nakonec střední školy. 
Ve všech kategoriích 
bylo několik ocenění: za 
grafiku, obsah a 
všeobecně nejlepší 
časopis. Nikdo z nás 
netušil, že Druhé patro 

dostane diplomy za obsah, grafiku a druhé místo v kategorii nejlepší 
časopis. Kromě diplomů a hrdosti jsme si odvezly i drobné dárky (a taky 
bagetu a minerálku). Pro nás ale soutěž neskončila, vyhráli jsme totiž 
postup do celorepublikového kola!   Martin Kundrát 
 
Workshop, kterého jsem se zúčastnila, se věnoval horroru. Provázel nás 
jím novinář a spisovatel Martin Jiroušek. Naše publiku nebylo moc 
hovorné a na otázky jsme neodpovídali. Pan Martin nám vyprávěl 
o horroru, jak vznikl a co se dá považovat za horror a co už je obyčejný 
film. Docela zajímavou částí bylo to, když jsme se nějak dostali 
k detektivkám, jestli se taky dají považovat za horror a on nám řekl, že 
každý člověk má hranici strachu někde jinde, někteří lidé se bojí 
nadpřirozena a některým stačí k vyděšení obyčejná detektivka. Ve své 
nové knize Černý bod se věnuje českým strašidlům, čarodějnicím, 
povídkám. Celý tento workshop se mi moc líbil a panu Jirouškovi děkuji 
za nové ponaučení o tomto literárním a filmovém žánru. 

Nikol Reková 
 

Událost roku  - Školní akademie 
Poslední dva měsíce se ve škole neřešilo skoro nic jiného než jen 
akademie. A teď to je úspěšně za námi. Všichni poslední dny před 
akademií dopilovávali svá vystoupení a po poslední zkoušce je čekalo to 
velké finále. Akademie. Rychle se musela střást nervozita a vstoupit na 
pódium, kde na vás zírá okolo 300 lidí a všichni pozorně sledují, jestli 
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neuděláte nějakou chybičku. Já jsem ráda, že jsem byla pouze v roli 
diváka a pozorovala vystoupení žáků 
především prvního stupně.  Zavzpomínala 
jsem, jak jsme se spolužáky ve třetí třídě 
také vystupovali a jak jsme nervózně 
přešlapovali za černými závěsy v zákulisí a 
teď přesně tohle prožívali jiní vystupující. 
Někteří byli nervózní, někteří ne, ale bylo 
až neuvěřitelné, jak do toho všichni šli 
naplno. Na chuť si přišli asi úplně všichni. 
Na holky čekala salta od kluků z druhého 
stupně… Ano, bylo to úžasné. Kluci zase 
obdivovali děvčata z osmičky, která si 
připravila originální taneční vystoupení, 
také sbor krásných děvčat z osmých a 
devátých tříd, anebo mažoretky, které jako 
tradičně, byly posledním vystoupením na 

akademii. Mě asi nejvíce uchvátil anglický jazykolam. Když jsem ho 
slyšela poprvé, nevěděla jsem z něj vůbec nic. Když jsem vystoupení 
viděla podruhé, tak jsem se soustředila, abych tomu porozuměla a 
holčičku, která se to naučila, opravdu obdivuju. Celá akademie podle 
mého dopadla skvěle. Jen je škoda, že na další akademii už bude pouze 
jako host a ne jako člen školy.      Jana Cibulcová 
 
Už v úterý jsme měli generální zkoušku, kde jsme si všichni vyzkoušeli 
už dlouho nacvičované vystoupení a jen doladili detaily. Ve středu a 
čtvrtek už to jelo samo. Vystoupení se střídala jedno po druhém, ale 
nikdo v hledišti neměl ponětí, jak se vzadu za oponou muselo všechno 
korigovat. Začalo to u paní učitelky Filipové, která měla na kousku 
kartonu napsané TICHO!  Pokračovalo se za oponu, kde seděly paní 
učitelky Pavlasová a Davidová. Paní učitelka Pavlasová vše měla na 
starosti už na generálce a všem se vždy snažila pomoct a rozesmát nás. 
Samozřejmě jsme byli všichni lehce nervózní, ale nakonec nás vždy 
všechny potěšil potlesk. Děkujeme.         Michaela Žingorová 
 
Akademie v zákulisí – organizátorka Eva Pavlasová 
? Kolikátá to byla vaše akademie? 
! První dvě akademie jsem dělala s paní Korčekovou, tahle akademie 
byla moje druhá samostatná.  
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? Co vše k akademii musíte udělat? 
! Sepsat všechna vystoupení i s časem, zajistit tzv. realizační tým, 
rozdělit úkoly, spolupracovat s kinem, sestavit tři varianty vystoupení a 
jednu generálku, řídit generálku (nástup na jeviště, zkusit vystoupení, 
odchod z jeviště), vyřešit okamžitě problém a doufat, že vše dobře 
dopadne. 
? Jak se sestavuje program a pořadí, kdy kdo vystupuje? 

! Nejdříve se seřadí všechna vystoupení a 
spočítá se čistý čas bez moderátorů, 
chystání rekvizit a nástupů na jeviště. Pak 
je nutné kombinovat jednotlivá čísla tak, 
aby bylo vystoupení zajímavé a nebylo 
jednotvárné. Následně jsem si četla 
jednotlivé vstupy moderátorů a měřila 
jejich čas a nakonec jsem vytvořila 
3 varianty vystoupení. Myslím, že se to 
celkem podařilo a nikdo nemusel na svůj 
výstup zbytečně čekat. Totéž platilo pro 
generálku. 
? Jaká byla z vašeho pohledu letošní 
akademie? 
! Akademie se mi líbila, učitelé odvedli 

velký kus práce a děti se rády předvedly na jevišti. Chválila jsem je už na 
generálce. Není jednoduché nacvičit číslo tak, aby se za něj nemusel 
nikdo stydět a tím spíš s malými dětmi. Sama mám zkušenosti 
s nácvikem z předešlých akademií. 
? Viděla jste aspoň kousek akademie z hlediště? 
! Z hlediště jsem neviděla nic. Musím se podívat na záznam. Viděla jsem 
samozřejmě super kostýmy a nadšení dětí v zákulisí. 
? Bylo něco, co vás vyvedlo z klidu? 
! Z klidu mě tentokrát nevyvedlo nic. Až na úplný začátek a to nechci 
rozebírat. Myslím si, že se akademie povedla a všichni, co se na ní 
podíleli, si zaslouží velikou pochvalu:-). 
 
Akademie v zákulisí – šéf kulisáků Zdeněk Kocián 
? Jak ses dostal k této důležité práci? 
! K této práci jsem se dostal náhodou, v matematice se paní učitelka 
ptala, kdo by šel pomáhat, tak jsem se přihlásil. 
? Jak sis vybíral své spolupracovníky? 
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! Spolupracovníky jsem si moc vybírat nemohl, protože se přihlásili jen 
tři a tolik jich bylo potřeba. 
? Jak jste věděli, co kdy kam postavit? 
! Věděli jsme to, protože jsem byl já a jeden z pomocníků vybráni jako 

hlavní pomahači, byli jsme již v úterý na 
generálce, kde jsme dostali program a papíry na 
zápisky, podle kterých jsme se poté orientovali. 
? Jaký to byl pocit, vyjít na jeviště před plný 
sál? 
! Sklízení a chystání na pódium bylo v pohodě, 
horší bylo, když mělo nějaké dítě nízko 
mikrofon, to jsme nevěděli, kdo tam půjde. 
Potom jsme to někomu přidělili a ten si to 
hlídal. 

? Které vystoupení bylo nejtěžší připravit? 
! Nejtěžší bylo nachystat vystoupení z angličtiny pro paní učitelku 
Káňovou, jinak to bylo celkem v klidu. 
? Kolik věcí jste během akademie měli nanosit na jeviště? 
! Na jeviště jsme museli nanosit přibližně okolo 40 věcí. 
? Které vystoupení se vám nejvíc líbilo? 
! Myslím si, že se nedá vyjádřit, které bylo nejlepší, ale určitě mezi 
nejlepší patřily holky z druhého stupně, ale také děti z prvního stupně 
byly výborné. 
? Co vám tato práce dala, vzala? 
! Tato práce nám určitě dala hodně srandy, volný den ze školy… a vzala 
nám jedno odpoledne (které stejně propršelo). 
 
Akademie v zákulisí – moderátoři Denisa a Jindra 
? Jaké předpoklady musí mít moderátoři akademie?   
! Denisa: Musí umět vystupovat před více lidmi a umět komunikovat 
s publikem. 
! Jindra: Moderátor by se měl umět postavit před publikum, měl by umět 
překonat strach, který je v jeho nitru a osvobodit moderátorského 
démona.  
? Je to adrenalin, stát před plným hledištěm?  
! Denisa: Ano, ale není to tak hrozné. 
! Jindra: Ze začátku celkem jo…, potom se to trochu snižuje, ale člověk 
stále čeká, co udělá špatně. 
? Byli jste u nějakého vystoupení zvlášť nervózní?  
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! Denisa: Ano, u druhého stupně, protože jsem tam měla spolužáky a 
kamarády, a taky u vystoupení pro rodiče, protože to bylo nejt
! Jindra: Nejvíc u druhého stupně, ti si nejvíc všímají chyb a mají 
nevhodné poznámky… (většinou). 
? Měnil se nějak na poslední chvíli text, který jste měli říkat? 
! Denisa: Ano, ale nebylo toho moc. 
! Jindra: Jo určitě, měnilo se to podle toho, že něco muselo vypadnout a 
tak podobně… 

? Co vás ještě č
moderování?  
! Denisa: Čeká nás Den m
rozloučení deváťáků
? Jaké je to jezdit po jevišti 
s nákladní tatrovkou, která veze 
školu? 
! Jindra: Poměrně
i tak jsem si to užíval, bylo 

zajímavé hrát si… 
? Jste asi největší odborníci na stavitele Parmovy (hráli jste v
u Parmů na Dni otevřených dveří). Na co si vzpomenete, když se 
Alfréd Parma?  
! Denisa: Asi na to že to byl stavitel a architekt a postavil naši školu 
! Jindra: Podílel se na stavbě školy. Přistavil druhé patro školy, teda 
myslím… 
Děkujeme oběma odvážným za odpovědi, jen troška upřesn
patro staré budovy bylo to jediné, co Parmovi nepostavili…

 
Jaká byla akademie očima 5. A? 

� Akademie se mi líbila moc, nejvíc z toho asi světelný t
švédské bedně. Proč? Protože byli suproví. Natálie Bečková
� Těšila jsem se na světla reflektorů, na mikrofon a na plné kino 
(protože přes světla reflektorů skoro nic nevidím). A trochu jsem se 
obávala, že ty vtipy nebudou vtipné, ale nakonec vše dobř
Thea Mája Hubálková 
� Těšila jsem se na to, že budu vystupovat a na vystoupení ostatních 
tříd. Trochu jsem se obávala, jestli to všechno stihnu, protože jsem 
vystupovala s naší třídou s vtipy a z mažoretek. Denisa Valová
� Těšila jsem se na ostatní vystoupení, ale trochu jsem se obávala p
našem vystoupení toho, že se vtipům nebude publikum smát a že se mi

ěla spolužáky a 
e, protože to bylo nejtěžší.  
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rozpadne tabule, protože už držela tak tak. Moc se mi líbilo vystoupení 
gymnastiky a druhých tříd jako ufoni měli dobré masky. Natálie 

Frantová 
� Těšila jsem se na 
mažoretky Lékorky a 
obával jsem se, že se 
našemu vtipu nikdo 
nezasměje, ale zasmáli se. 
Viktorie Geryková 
� Těšil jsem se na to, jak 
se lidi zasmějí po těch 
vtipech. Akorát mi 
reflektory svítily přímo do 
očí a nic jsem neviděl. 

Ničeho jsem se neobával, protože jsem vystupoval už asi stokrát. Nejvíc 
se mi líbilo skákání přes švédskou bednu. Karel Kuča 
� Já jsem se těšil na to, až budeme vystupovat. Obával jsem se, že se 
nám nebudou smát, ale jinak jsem nebyl nervózní, protože už jsem 
párkrát vystupoval. Akademie se mi líbila hlavně tance, protože rád 
tančím. Václav Tvrz 
� Akademie se povedla, bylo to moc super. Tančení, zpívání a 
vyprávění, všechno bylo super. Zpívalo a tančilo tam hodně mých 
kamarádů. Matěj Vondráček 
 

Odkud přijel autobus na školní akademii? 
Vzali jsme velký kartón a na něj křídou nakreslili autobus. Pak jsme 
vzali velké pravítko na tabuli a modrým fixem ho obtáhli. Houbičkou a 
štětcem jsme vybarvili autobus světle modrou barvou, kola jsme 
vybarvili černým fixem. Okna jsme potom vyřízli a autobus ještě jednou 
obtáhli modrým fixem. Vybarvili jsme také světla, byla žlutá. Potom 
jsme vymysleli několik nápisů na autobus, paní učitelka některé vybrala. 
Na autobuse bylo napsáno HAPPY SCHOOL BUS, BEST, BLUE, OUR 
a FRIENDLY. A autobus byl připraven na školní akademii. 

Natálie Žáčková 
Akademie ZŠ Záhuní 

Akademie ZŠ Záhuní se mi docela líbila. Měli to krásné, sice kratší než 
my, ale to neva. Hrozně se mi líbilo to druhé představení, byl to luxus. 
Byli tam deváťáci, kteří měli na rukách svíticí rukavice, prostě byla to 
sranda. Kdybych měl ohodnotit naši a jejich akademii, tak by obě školy 
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dostaly 10 bodů z 10. Byli tam žáci ohební, silní, velcí, ale vadí mi na 
Záhuní, že nám nadávají �, ale jinak super.  Lukáš Zajíc 4. A 

 
Nejvíc se mi líbilo, jak tam tančily ty 
holky s těma košilema. Na začátku se mi 
to moc nelíbilo, ale po pěti minutách se 
mi to začalo líbit. Ty ruce byly hodně 
dobré a ještě k tomu šli úplně stejně (já 
bych to nezvládla). A hodně se mi líbila 
školka Dolní, protože tam byl můj brácha 
a měli to boží. Je lepší být na jevišti, ani 
nevím proč, cítím se tam prostě líp. 
Mooooooc se mi to líbilo. 

            Jasmin Zahradníková 4. A 
 
Nejvíc se mi líbilo, jak tančily holky s košilema kolem pasu. A taky 
gymnastičky, jak skákaly na trampolíně a taky jsem tam měla kámošku, 
měli vtipné vystoupení, jmenovalo se Myší polka. Bylo to moc a moc 
vtipné, děcka měly bílé rukavice a ve tmě byly modré a děcka nešly 
vidět, byli to takoví duchové. Líbilo se mi všechno, zpívali dokonce 
německy, ale lepší je tančit, to naše bylo stejně dobré jako to jejich. 
Zpívali taky rusky, bylo to vážně dobré, zpívali Včelku Máju. Ta jejich 
se mi líbila trošičku víc, ale obě byly dobré.        Sára Urbanová 4. A 
 

Karel IV.  slavil narozeniny 
Vážený králi Karle IV., 
kdybych já, Lukáš II. byl císařem, byl bych hodný, moudrý a 
spravedlivý. Kde by bylo moje panství, tam by byly hrady s hodně 
věžemi, brány, padací mosty a dlouhé hluboké příkopy plné vody, žab a 
ryb. Moje říše by byla Francie, Itálie a Španělsko. 
Tvůj Lukáš II. 
IV. A ZŠ a MŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm 
 
Vážený pane králi, Karle IV., 
jsem moc ráda, že jste se narodil. 14. května budete slavit 700. výročí 
svého narození. 
Když Vám bylo sedm let, odvezli Vás do Francie na výchovu, tam jste 
dostal vzdělání od největších učenců té doby. 
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Když jste přijel do Čech, asi jste se zlobil na svého tatínka, krále 
„cizince“ Jana Lucemburského, 
neboť Vám zanechal zpustošenou a 
zanedbanou českou zemi. Sice jste 
uměl spoustu jazyků, ale češtinu 
jste se musel naučit znovu. 
Pro naši českou zemi jste postavil 
hodně důležitých a krásných 
staveb, na které se jezdí dívat lidé 
z celého světa. Je to například 

katedrála sv. Víta, hrad Karlštejn, Karlův most, Karolinum a Nové 
Město Pražské. Nechal jste zhotovit krásné korunovační klenoty.  
Měl jste čtyři manželky – Blanku z Valois, Annu Falckou, Annu 
Svídnickou a Elišku Pomořanskou, ale jen dva z Vašich mnoha dětí byli 
králové. 
Otče vlasti, doufám, že se mi podaří prohlédnout si korunovační klenoty 
vystavené na Pražském hradě.   Natálie Richterová 4. A  
 
Vážený králi, Karle IV., 
píšu vám, protože jste moc spravedlivý a ochotný pomoci lidem. 
Myslím, že si zasloužíte přezdívku Otec vlasti.  
Ráda bych se někdy dostala do Prahy, vím, že se tam dostanu, je mi 
teprve deset let, ale už chci být tam. Někdy si představím Prahu a 
přemýšlím, jak by to tam asi mohlo vypadat. 
Ale to, že jste pojmenoval korunu podle patrona naší země, je úplná 
bomba. 
Před dvěma lety bych o vás řekla, že nic moc, ale teď, když o vás vím, 
co jste udělal pro naši zemi, je dobré si vás vážit a vzít si ponaučení. 
Řeknu vám pravdu, jste moc dobrý člověk jako král i císař. 
Více už na srdci nemám, vím o vás hodně moc věcí, například nechal 
jste postavit úplně první vysokou školu (univerzitu) v roce 1348. 
To je vše, co jsem vám chtěla napsat a díky, že jste žil, máme díky vám 
tak krásnou Prahu. 
Děkuji Monika Sobotová 
 
? Nyní vás lidé považují za Největšího Čecha. Myslíte si to o sobě taky? 
Jestli mne považují za Největšího Čecha, tak je bohužel musím zklamat, 
protože abych se jím mohl stát, musel bych mít aspoň 2 metry 
50 centimetrů (Karel IV. se směje). 
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? O Karlově mostu se říká, že jsou v jeho maltě obsažena vajíčka. Je to 
pravda? 
! Je v tom malý kousek pravdy, poněvadž do malty základů mostu byly 
kvůli pevnosti přidány rozemleté skořápky slepičích vajec. Ne celá 
vajíčka. 

? Chtěl jste se stát českým králem? 
! Popravdě řečeno, nechtěl, protože jsem 
věděl, jak dopadli mí předchůdci a bál jsem 
se, že dopadnu zle, ale karta se obrátila v můj 
prospěch. 
? Jak jste se vypořádal se mrtí své první ženy? 
! Tohle je osobní věc, ke které se nechci 
vyjadřovat, takže neodpovím. 

? Co si myslíte o dnešní vládě, jste zklamán? 
! Podle mě naše země stále vzkvétá a doufám, že bude i nadále, ale 
musím říct, že jsem zklamán spíš dnešní generací než vládou, která se 
tento stát snaží udržet.           Klára Petrová 9. C 
 

Svátek matek 
Slaví se jeden den, protože si maminky potřebují oddechnout. Slaví se to 
8. května, protože maminky mají rády, když všechno kvete a osm je 
jejich oblíbené číslo. Mělo by se to slavit tím, že mamce dáme snídani do 
postele, potom ji pozveme do hotelu na wellness. Potom jí objednáme 
oběd, na který bude mít chuť, a objednáme jí pokoj s dvojitou postelí. 
Děti dáme na hlídání. A taťka si to s mamkou užije v hotelu.  

Ondřej Zahradník 6. C 
 
Svátek matek slavíme proto, abychom jim aspoň 
jednou za rok poděkovali za všechny práce, ale 
taky neustálou podporu. Můžeme ho oslavit tím, že 
maminkám trochu ulevíme a pomůžeme. Vždyť 
maminky toho pro nás udělaly tolik… Proč jim to 
aspoň jednou neoplatit?         Claudia Člupná 6. C 
 
Myslím si, že Den matek by měl být významný, 
protože je jednou za rok. Letos bych pro mamku 
chtěla připravit takový den, aby nic nedělala, ležela 

a odpočívala. Myslí si to asi každý, ale mám tu nejlepší maminku na 
světě. Občas ji naštvu a ona naštve mě, ale pak se udobříme a je vše 
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v poho. Doufám, že bude ráda za to, jaký den jí udělám. Jsem ráda, že ji 
mám.        Sabina Strackeová 6. B 
 
Moje maminka by si Svátek matek zasloužila určitě, protože se o mne 
stará, pomáhá mi a má pro mě zvláštní pochopení. Někdy pořádně 
nechápu, jak to se mnou a mým bratrem vydrží, hádáme se, bratr se furt 
někde loudá, já nemám moc dobré známky. Mám super maminku, která 
si zaslouží Svátek matek na 100 %.        Adéla Jalůvková 6. B 
 

Den otců 
Také slavíte třetí neděli v červnu? Že ne? Tak to je ostuda, když ne… Je 
to totiž svátek otců. Ale ne, nekupujte květiny nebo čokoládu. Musíte mu 
dopřát to nej, jako například mu necháte celý den televizi zapnutou, 
maminka bude až dalšího rána dělat jídlo a nejraději mu dejte pokoj. 
Můžete mu koupit klidně i soudek piva, nebo i dva, však to znáte… 
Pokud bude chtít, uspořádejte i pro jeho kamarády párty otců, bowling 
není špatný nápad.       Vlastimil Paluska 6. C 
 
Třetí neděle v červnu by se měl slavit Den otců. Jak to, že se slaví den 
matek, dětí a den otců není tak slavný? To je záhada! Každému tatínkovi 
musí být líto, že maminka dostává perníková srdíčka, květiny a obrázky 
a on nic takového nedostane. Mělo by se to změnit! Všichni slaví Den 
matek, Den žen, Den dětí, ale na tatínky se nějak moc zapomnělo. 
Chudáci tatínkové, kteří jen mlsají nad perníčky, na kterých je napsané 
Mamince. Všechno nejlepší, tatínkové!         Pavlína Kantorová 6. C 
 
Den otců se slaví proto, aby si otci odpočinuli od sezení u televize a 
mohli se vrhnout na zahradu dívat se na ostatní, jak sedí místo něho na 
gauči a dívají se na TV. On (otec) musí uklízet a občas se mu musí dát 
něco k jídlu, takže suchý chleba a zmrzlina. No a někteří ho slaví tak, že 
nechají taťku u televize, ať se dívá a oni jdou uklízet. Každý pojal Den 
otců jinak.       Mirek Šíra 6. C 
 
Proč spousta otců neslaví Den otců? Určitě to nebude tím, že by otci nic 
nedělali a jenom se váleli doma u televize. Možná na nějaký ten svátek 
nemají ani chvilku času. Když už tento den slaví, tak třeba chvilkou 
odpočinku nebo pěkným výletem do přírody. Možná si doma posedí 
s přáteli a jsou spokojení. Určitě tento den bude pro otce zvláštní.  

Ivana Babincová 6. C 
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Den želv 
Ke Dni želv je zvykem dávat želvám 
hamburger. Ale jediné, co želvy zajímá 
na hamburgeru, je salát a rajčata. Ale 
viděl jsem želvu, která snědla celý 
hamburger. Ta želva se jmenovala Bob a 
je to velký jedlík. Den želv vznikl kolem 
roku 1776, když se jeden král pocházel 

džunglí a chtěl na něho skočit tygr. Tygr zaútočil, ale uklouzl na želvě a 
padl z útesu. Od té doby se slaví svátek želv.      David Harasim 6. C 
 
Nevím, proč vznikl Mezinárodní den želv. Přijde mi to takové divné, ale 
určitě to není jen tak! Třeba nějaká želva zachránila berušku, pavouka, 
myš… Nebo je to třeba kvůli té hloupé pohádce Želva Ninja. Čili 
želvy mají svátek proto, aby si všichni lidi želv vážili a měli je rádi, 
protože želvy jsou zajímavá zvířata.            Tom Marišek 6. B 
 

Den hasičů 
Myslím, že hasiči si svůj den zaslouží. Nikdy bych se nestala hasičem, 
protože bych mohla umřít, hasiči často riskují život. Nesnáším lidi, kteří 
si z hasičů dělají legraci třeba tím, že se nudí a ze srandy jim zavolají. 
Neví, co bychom bez hasičů dělali, kdyby někde hořelo. My jim můžeme 
připomenout, že jsou užiteční a odvážní.  Kateřina Kučerová 6. A 
 
Přednáška o hasičích se mi líbila, je fajn, že se najdou lidé, co tohle 
pořádají. Také se mi líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet, jak volat hasiče, 
co máme říct a také číslo integrovaného záchranného systému. Řekli 
nám, co máme dělat, když hoří, a také že existuje takový alarm na doma, 
co pozná, když hoří nebo je kouř, nazývá se to hlásič požáru. 

Darina Urbanczyková 6. B 
 

Noc čarodějnic – 29. dubna (filipojakubská noc) 
To víte, abyste se pořádně připravili, musíte se vzbudit o půlnoci a 
pořádně se obléct. Nejprve si pořádně nakulmujeme vlasy a oblečeme si 
nová roztrhaná trička. Na to huňatý kabát a pěkně huňaťoučké kalhoty a 
nakonec oprášíme koště a pořádně namažeme. Úplně nakonec 
zkontrolujeme, jestli funguje turbomotor.            Klára Veselá 6. A 
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Každý rok se koná slet čarodějnic. Každá 
čarodějnice se připravuje, aby mohla zaujmout 
ostatní čarodějnice. Já vždy peču koláčky, pár 
jich tam donesu. Vždy si vyčistím koště, 
protože je od sazí. Nachystám si šaty a boty, 
které mají špičky zahnuté nahoru. Hůlku si 
popráším kouzelným práškem.  
         Aneta Tichavská 6. A 
 
Každý rok se slétají čarodějnice. Nejdříve si 

vypráším kožich ze sklepa a pak si obuju staré boty. Pak si rozcuchám 
vlasy a uhlím si pomažu obličej. Vytáhnu si koště a dám do něj práškové 
palivo, aby mi to lépe svištělo. Na tento svátek se netěším, protože se 
bojím, že mě upálí.    Kateřina Kučerová 6. A 
 
Tento týden v noci ze soboty na neděli je slet čarodějnic. Já jsem si 
v pátek nachystala koště a rozhodla jsem se, že tu noc poletím na 
Radhošť.  
Tak a je to tady, je sobota. Já už se chystám, že poletím. A jak si letím, 
tak už vidím oheň a říkám si, že začali beze mě. Doletěla jsem a zjistím, 
že zatím jen zapálili oheň. Moc jsme si to užili. 
Na druhý den jsem byla unavená, tak jsem celý den prospala. Moc se 
nám to líbilo.      Kateřina Matušová 6. A 
 
Na slet čarodějnic se chystáme tak, že promažeme košťata a vyčistíme 

hůlky. Takže je máme o hodně 
účinnější, kdyby nás lidi nachytali 
na sletu. Našetřili jsme hodně 
peněz a za ty peníze jsme 
postavili novou přistávací rampu. 
Za zbytek jsme to tam vyzdobili a 

postavili bar, protože za celou noc nám dost vyschne v krku. Jestli se 
chceš přidat, přijď na Radhošť.        Timotej Oslanec 6. A 
 
Zítra se zase uvidím se svými kamarádkami na sletu čarodějnic. Vezmu 
si své koště. My se scházíme na různých planetách. Tentokrát se máme 
sejít na Marsu. Navštíví nás poprvé čarodějnice z vesmíru, dokonce i ze 
Slunce. Moc se těším.              Dita Bártlová 6. B 
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Těším se moc na dny 30. 4. až 1. 5. Bude to můj první slet čarodějnic. 
Mám nové koště, doufám, že s ním vzlétnu. Jsem zvědavá, co se tam 
bude dělat. Vím, že je to na Radhošti a že je tam černokněžník Denis. 
Pak si jen obarvím svou tříbarevnou kočku na černou a své koště 
pomaluji.          Adéla Jalůvková 6. B 
 
Na slet čarodějnic se připravuju tak, že svou mourovatou kočku Lízu 
nabarvím načerno, čarodějnicky se obléknu, vezmu své létající koště a 
Lízu vezmu s sebou. Vzpomínám, jak byla Líza poprvé na sletu 
čarodějnic, to bylo předloni. Bylo dost chladno, tak se přibližovala 
k ohni, až jí chytla srst. Ještě štěstí, že jsem uměla kouzlo vody, jinak by 
asi uhořela. Od té doby už se drží od ohně dál.    Natálie Ličková 6. B 
 
Na tuto noc se nechystám. Koště zůstane zaparkované v garáži, černou 
kočku přejelo auto a v kotli bude jen polévka. Nechci se někde nechat 
sestřelit nebo při stošedesátce vyletět z dráhy letu.  

Helena Vetešníková 6. A 
 
Na letošní slet se nějak nechystám. Bylo spousta práce a koště mám 
v opravně, takže nikam letos nepoletím a pěšky se mi nechce. A navíc 
držím smutek za kocoura, kterého mi loni srazil jiný čaroděj.  

      Michal Makový 6. A 
 

Můžou za to Rozkmotřidla? 
Chci věřit tomu, že v jádru nejsme špatní. Třeba za to 
nemůžeme, že jsme někdy hádaví, závistiví, lhostejní 
nebo poťouchlí. Možná za to mohou 
ROZKMOTŘIDLA, která nám najednou skočí za krk, 
popíchnou nás nebo nás přidusí a my se pak chováme 
jinak, než bychom měli. Není snadné se 
POŤOUCHŮM, ZÁVIĎKÁM, HÁDKONOŠŮM, 
CHAMTÍKŮM, URÁŽŮM, JÁJÁKŮM či 
KLIDUVZAL ŮM vyhnout nebo se jich zbavit, protože 
jsou to ROZKMOTŘIDLA neviditelná…… Toto je na 
obálce knihy Miloše Kratochvíla MODRÝ 
POŤOUCH, kterou jsme ve škole četli. Je SUPER. 
A děti 2. C teď mají pojmenovat POŤOUCHA, který 
jim občas za krk sedne, mají jej namalovat a zkusit 

vymyslet, jak se jej zbavit. 
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� Honzík: Moje Rozkmotřidlo se jmenuje NAŠTVANÁK. Když mi 
skočí za krk, tak se naštvu. 
� Amálka: Můj Poťouch se jmenuje VZTEKADLO. Já ho odeženu tak, 
že tatínka pohladím a řeknu: „Promiň.“ 
� Beátka:  Mě občas skočí za krk ZLOBIDLO. A já pak zlobím 
maminku, tatínka a brášku. Jenomže brácha je na mě i tak hodný. Ale 
snažím se toho zbavit tak, že se omluvím. 
� Sára: Mě někdy sedne za krk OŠKLIVADLO a pak jsem na všechny 
ošklivá. Ale řeknu si, že chci mít kamarády, tak se omluvím. 
� Patrik: Mě občas za krk skočí ZLOBIVÁK. Tohoto Poťoucha lze 
oddělat dobrým skutkem. Je to hrozný Poťouch. Vždycky mi udělá tohle 
– nakreslený šklebící se obličej. 
� Štěpán: Já jsem často ufňukaný a zuřivý. Moje Rozkmotřidlo se 
jmenuje UFŇUŘVAČ. Abych se ho zbavil, tak musím být sám. 
� Markétka: Mě za krkem sedí FŇUKADLO. Protože vždy, když hraju 
na klavír a když se mi něco nepovede, hned začnu fňukat. Zaženu ho 
tím, že zkusím přestat fňukat do té doby, než se mi to povede. A pak 
jsem ráda, že mi už to jde. 
� Lukáš: Já mám někdy za krkem VZTEKADLO a potom hodně řvu a 
třeba si bouchnu do stolu. 
� Marek: Mi sem tam skočí za krk BOJOVÁK. Když mi skočí za krk, 
tak někoho kopnu. Zmizí, když to neudělám. 
� Filip: Někdy jsem naštvaný, protože mě někdo naštve a potom mi 
skočí za krk ZLOBIDLO a pak se neovládám. A někdo mě rozesměje, 
jako třeba Kryštof, a pak jsem v pořádku. 
� Oliver: Mě někdy sedne za krk ZÁVISTIDLO. Odeženu ho tak, že to 
přestanu chtít. 
 

Děkujeme, Vaše Veličenstvo! 
Víte, až teď, když odcházíme, jsme si my deváťáci uvědomili, jak moc 
nám výuka a vůbec těch devět let strávených ve škole dalo. No a jak 
jsme nad tím tak přemýšleli, došlo nám, že bychom asi měli někomu 
poděkovat za to, že do té školy vůbec můžeme chodit, tedy spíše 
musíme. Nakonec jsme z mnoha jmen jako například Jan Amos 
Komenský a dalších vybrali koho jiného, než Marii Terezii, jedinou 
panovnici na českém trůnu a samozřejmě ženu, která zavedla povinnou 
školní docházku. Něco takového se ale lépe říká, než dělá a to už jen 
proto, že tato významná osobnost žila před více jak třemi sty lety. 
Nakonec jsme se tedy dohodli, že jí poděkujeme aspoň návštěvou 
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památníku Marie Terezie ve Vídni. Přemluvili jsme paní učitelku 
Povalovou a s ní i paní učitelku 
Maňasovou, nasbírali autobus 
plný dětí z druhého stupně, tedy 
převážně osmých a devátých tříd, 
obětovali nějaké peníze a mohlo 
se jet. Den D jsme si původně 
naplánovali na 4. května, ale 
kvůli nepřízni počasí jsme naši 
misi o den odložili. Brzy ráno 
jsme se všichni sešli u kina a 
s natěšeným výrazem nastoupili 
do autobusu. Asi po čtyřech 
hodinách cesty jsme konečně 
dorazili na místo určení. Řeknu 

vám, byl to doopravdy báječný pocit vytáhnout z batohu ten obrovský 
plakát s nápisem „Děkujeme, Vaše Veličenstvo!“ a uctít tak vše, co pro 
nás tato neobyčejná žena udělala. Když už jsme v té Vídni byli, 
naplánovali jsme si ještě návštěvu zoo a pak taky pro pobavení 
i návštěvu zábavního parku Prátru, to pro nás ale samozřejmě nebylo tak 
důležité. Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem a celkově jsme to 
myslím mohli zhodnotit jako opravdu povedenou akci.   

Kristýna Biolková 9. A 
 

Jak se připravit na sběr papíru? 
Určitě si nejprve musíme dopředu zjistit, kdy je 
sběrová soutěž, potřebujeme totiž hodně papíru. 
Doma se musíme podívat po každém kousku, 
například od nábytku, potom se podíváme na 
staré knihy, které se už rozpadají. Velké tlusté 
časopisy váží také docela dost. Když se ráno 
probudíte, zkuste prohledat svůj šuplík, já jsem 
tam našla čtvrt kila papíru. A když tohle budete 
dělat každý den, můžete vyhrát. Nebo si ještě 
zajeďte k babičce, ta moje má plný sklep papíru. 
Pak vše zabalte po nějakých dvou kilogramech 
a jeďte do školy. 

Alice Strakošová 6. C 
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Celý rok čekám na sběrovou soutěž. Starý papír sbírám doma a 
u babičky. Potom papír skládám do hromádek a svážu provázkem. 
Nakonec starý papír odnesu do školy. Nejsem jedna z těch, co ve sběru 
starého papíru vyhrávají.       Ivana Babincová 6. C 
 
Jak to vypadalo na školním dvoře? 
Když jsem přišel do řady a nesl nějaký ten papír, potkal jsem mého 
kamaráda Slezina (Matěj Slezinský), který byl pár míst přede mnou, tak 
mi řekl, jak to tu chodí. Cituji jeho slova: „Jeden týpek si to tu drandil a 
rozrypal se, kámo, ten se toho nebál.“ 
Tak jsem se ho ještě zeptal, jestli taky něco nese (snad mi odpoví nějak 
publikovatelněji). Odpověď: „Ne, já jsem línej, jen tu čekám na frienda 
(kámoše).“ 
Víc mi neřekl. Ale k tomu, jak to tu vypadalo, ani moc co dodat není. 
Když to vezmu letem světem, tak před hlavním vchodem stáli deváťáci, 
před přístřeškem dva zelené kontejnery téměř plné papíru, který tvořil 
většinu úložného prostoru na celé škole. Vypadalo to tu skoro jako na 
bojišti po zásahu amerického bombardéru, který si spletl C4 s cisternou 
papíru, odjistil náklad a trefil se naprosto s přehledem do středu veškeré 
akce. Jednoduše a stručně to dokážu popsat pouze s pomocí dvou 
naprosto českých slov, tedy PAPÍROVÝ CHAOS!      Lukáš Kutáč 
 
MŠ Markova na exkurzi v Technických službách 
Kdyby se deváťáci nedostali na střední školy, mohli by nastoupit do 
Technických služeb.  Děti z MŠ Markova si tam vše prohlédly, 
prošmejdily techniku a deváťákům doporučují, co by tam mohli dělat: 
Filip – řezat stromy a ještě by mohli čistit cestu a bagrovat s traktorem 
bagrem 
Gabka – sekat trávu kosačkama 
Damián – jezdit bagrem do nebe, kde nastoupí opravář a opraví dům 

Honza – čistit potok, nosit staré věci a 
uklízet elektrické věci 
Nikolka – dívat se na rybníček, kolik 
je tam vody, čistit cesty na sníh 
Jirka – dívat se, jak tam ty auta 
pracujou a jezdit v těch autíčkách 
Maty – odvážet odpadky do 
odpadovny, kde se to spálí 
Bětka – učit se, jak v technických 
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službách pracovat, odvážet špinavé odpadky a nečistoty a vysypávat je 
Danek – vozit hlínu, kterou vykopal traktor bagr a třídit odpadky 
 

Úspěch florbalistů - postup do druhé ligy 
Naše družstvo se skládalo z několika zkušených hráčů, kteří měli už 

odehrané zápasy na velkém hřišti. Pro mnohé to ale byla nová zkušenost. 
Po neúspěchu (i když 2. místo v první sezóně je bráno za úspěch) 
v minulé sezóně jsme letos zase pomýšleli na nejlepší výsledky a postup. 
Nerodilo se to vůbec lehce, jelikož po půlce odehrané sezóny jsme 
obsazovali 3. místo. Naštěstí se nám naše snaha a pilnost velmi vyplatila 
a po zbytek sezóny jsme vyhráli 9 zápasů z 10. Díky našim výhrám a 
soupeřovým ztraceným bodům jsme se dostali do takového menšího 
finále proti Opavě hrající se v Opavě. Na tento velký zápas jsme se 
připravili opravdu dost. Uspořádali jsme zájezd pro fanoušky. 
Autobusem se do Opavy dopravili nejen hráči, ale i třicítka fanoušků 
v oranžovo-černých barvách. Právě díky nim jsme zápas vyhráli. Po 
těsném výsledku 2:1. Díky výhře nám stačilo vyhrát jeden zápas ze 
zbylých tří. To se nám povedlo už v dalším zápase v Opavě proti Tigers 
Ostrava, také 2:1, kdy rozhodující gól zápasu vstřelil kapitán Ondra 
Polách. Tak jsme slavili už v Opavě a po cestě domů. Na posledním 
turnaji jsme vyhráli oba zápasy a převzali pohár za vítěze 
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Moravskoslezské ligy dorostenců. Hlavní oslavy nastaly na Čeladné, kde 
jsme společně s fanoušky fandili mužům, kteří postoupili v premiérové 
sezóně do 8. ligy. Velké díky patří srdnatým fanouškům, hráčům i na 
straně soupeře a hlavně trenérskému duu Trenér-Mara.  
Z naší školy se na postupu podíleli: Ondřej Polách, Vojtěch Syrovatka, 
Adam Soudil, Petr Káňa, Ladislav Michna a Ondřej Žingor. 

Petr Káňa 8. A 
 

Škola v ohrožení! 
Ve škole se objevila papírová rostlinka. Rostlinka je omotaná kolem 
sloupu v druhém patře a v přízemí u hlavního schodiště. Nejspíš roste 

jenom kolem sloupů. 
Výskyt: Naše škola 
Jméno: Papírová rostlinka (jaké byste jí dali 
jméno?) 
Vzhled: Proužky barevných papíru složené na 
sebe a přes ně nalepený oranžový kruh. Roste 
většinou v řetězu. Typická papírová rostlina. 
Důvod objevení v naší škole: Je to prosté, chtělo 
se zabránit chození do školy! No, rostlina měla 
všechno zarůst, takže by zarostla třídy, učebny, 
naše dvě tělocvičny. Rozšířila by se dokonce i na 

ZUŠku, dokonce i k zubaři a nejspíš na malou Tyršovku. Bohužel papír 
neroste, a tak se nic takového nestane… Možná… 
To by bylo asi všechno ohledně téhle nové rostlinky. Je vážně zvláštní. 

Kateřina Jurečková 
 

YouTuber (youtuber) 
YouTube se stal symbolem dnešních dnů. Při anketě v 9. C vyšlo najevo, 
že na tyto stránky zavítá každý z 27 žáků a průměrně zde stráví 48 % 
času věnovaného internetu (doba kolísá od 1 % do 99 %). 
Youtuber je člověk, který svá videa zveřejňuje na YouTube  a také 
sleduje videa jiných. 
 
Proč by chtěla být 4. A YT? 
� byla bych slavná, možná by se na moje videa dívali lidi a taky by mě 
to bavilo. Jmenovala bych se Kajka, ale nevím, jestli bych na to měla čas 
a taky mě počítače vůbec nebaví a neumím s nimi pracovat. Lepší je 
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můj kůň a moje zvířata, protože jsem s nimi venku. Karolína Hložková  
� youtube jsem objevil díky mým dvěma bratrancům, dívali se tam na 
nějaké lidi. Zpočátku jsem nechápal, jak je to může bavit. Napadlo mě to 

17. května 2016, což bylo včera. Mám dobrý 
mobil a začal jsem se učit se stříhacím 
programem a dnes natočím video, sestříhám 
ho a dám tam. Nečekám první dobrou, ale 
věřím si. Erik Ševčík 
� chtěl bych být youtuberem, abych byl 
slavný a nemusel se učit. Lukáš Mlčoušek 
� chtěl bych mít hodně fanoušků, jako má 
Hoggy, Gogo, Ment, House, Gejmu, Pedro, 
Miček, ti mají nejvíc odběratelů. Já mám na 

youtube šest videí. Jaroslav Gvarda 
� protože bych se vyřádila na tom videu, vymýšlela bych ráda nějaká 
témata. Já bych to nedělala pro peníze, ale pro fanoušky, dokonce budu 
natáčet. Taťka mi koupí kameru, moc se těším. Můj sen je vidět 
youtubery, např. Shopaholic Nicol, Expla, Vaďáka, Hoggyho, House, 
Pedra a další. Sára Urbanová 
� když bych začala natáčet, měla bych 20 odběratelů, třeba za tři roky 
bych jich měla 100 000 a byla bych slavná jako A Cup of Style, Teri 
Blitzen, Hoggy, Fallenka. Proč nebudu? Protože se stydím a rodiče mi to 
nedovolí. Natálie Richterová 
� dalo by se na tom žít, youtube money. Prostě boží, dají se na tom 
vydělat slušné peníze, za které si můžu kupovat vybavení a různé věci do 
videí. Jakub Jaus 
 

Štěpán Míček - youtuber 
? Jak si člověk vybere videa na youtube, která bude sledovat a odebírat? 
Kolik času to denně zabere? Jaká videa sleduješ nejčastěji? 
! Záleží na tom, co koho baví, některé baví sport, některé móda a některé 
třeba videa, kde si člověk dělá ze sebe srandu… Já mám rád YouTubery, 
kteří dělají legraci, např. Vaďák, Stejk, Vidrail – to jsou moji oblíbenci a 
ty sleduji.  Každý z nich vydá video asi jednou za týden, takže mi to moc 
času nezabere.  
? Jaké byly tvé začátky, proč jsi začal, kde jsi hledal poučení. Chybami 
se člověk učí, jakými chybami ses učil ty? 
! Díval jsem se na  Youtubera (Vidraila) a řekl jsem si, že to chci zkusit, 
že chci mít také tisíce fanoušků (odběratelů), že chci být známý ve světě 
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 YouTubu! Začal jsem, protože mně k tomu motivoval YouTuber Vidrail 
a později mě to začalo neuvěřitelně bavit!! Poučení jsem hledal u mých 
oblíbených YT:  VADAKA, Marwexe, Vidrail, Kovy, Jirky Krále, 
Stejka atd.  Dostal jsem knížky Já Youtůber 1 a 2. Tady jsem taky našel 
spoustu ponaučení a doporučuji je všem, kteří se o toto téma zajímají. 

Zpočátku jsem měl velký problém se 
střihem, ustřihával jsem kousky věty, že 
tomu ani nebylo rozumět. 
Po nějaké době jsem dostal jeden skvělý 
program a používám ho do teď. Je to Sony 
Vegas Pro 13. S tím je to velmi zábavné. 
?  Setkal ses s někým ze známých 
youtuberů? 
! Letos jsem byl poprvé v Praze na setkání 
YouTuberů. Byla to megaakce, které se 
zúčastnilo 11 tisíc fanoušků. Potkal jsem se 
tam a vyfotil jsem se s Vadákem a 
Matúšem. 
? Jaké vybavení potřebuješ k práci? Kolik 

času vše zabere? Kde hledáš nápady? 
! Natáčím kamerou Sony, stříhám v programu Sony Vegas a ještě 
používám stativ Hama a samozřejmě počítač.  Natáčení trvá asi půl 
hodiny, ale stříhám někdy i víc než dvě hodiny. Záleží na tom, kolik toho 
natočím a jaké efekty tam chci vložit.  Když jsem byl na Youtuberingu, 
tak jsem měl natočenou půlhodinu, kterou jsem pak sestříhal na dvě 
videa po deseti minutách. Sám si vybírám ke svým videím hudbu. 
Nejtěžší je najít nápad. Někdy to přijde samo a někdy musím hodně 
přemýšlet. Občas mi s nápadem poradí rodiče a kamarádi. Protože 
chodím do parkouru, tak natáčím také své sportovní výkony – chození 
po rukou, skoky na trampolíně, přemety atd. 
? Jak jsi získal sledovanost, kterou nyní máš? Co bys doporučil mladým 
youtuberům, kteří chtějí prorazit, ale nejde jim to? 
! Sledovanost získávám postupně. Nejprve to byla rodina a kamarádi, 
postupně přibývali cizí fanoušci. Všechno si dělám sám, jen občas mi 
rodiče pomohou s nápadem. Těm, kteří se chtějí stát slavnými 
YouTubery bych doporučil – nevzdávat se! 
? Hodně mladých si představuje, že bude youtubery, nebudou nic jiného 
dělat a budou se mít skvěle. Očekáváš taky něco podobného? 
! Také si to tak představuji ☺ 
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? Jaké video je podle tebe tvůj největší úspěch? 
! Mým největším úspěchem je video z Youtuberingu v Praze. Byl to pro 
mne veliký zážitek a díky mému videu se mohou podívat i ostatní, jak to 
tam vypadalo. Myslím, že se mi to podařilo dobře sestříhat a vložit dobré 
efekty. 
? Co bys rád vzkázal svým fanouškům?  
! Svým fanouškům bych chtěl poděkovat, že mne pravidelně sledují. 
Jsem rád, když se jim moje videa líbí a zasmějí se.  Od začátku mne 
podporují rodiče a moji kamarádi – Vojtěch Ott, Jesse Tiburcio a Lukáš 
Zajíc. Jsem rád, že mne rodiče vzali do Prahy na YouTubering, bez nich 
bych se tam nedostal. S aktivitou svých fanoušků jsem velmi spokojen, 
a když mi přibudou noví fanoušci, budu moc rád. 
Pokud máte čas, mrkněte na můj  YouTube channel, který se jmenuje 
„Štěpa Míček“.  Byl bych moc rád ☺ 

Hodně štěstí přeje Štěpán Míček. 
 

Trapolusky – Klára a Šimon 
? Jak si člověk vybere videa na youtube, která bude sledovat a odebírat?  

! Nejspíš jde o to, aby ta videa 
člověka zaujala a aby je bavila. 
? Jaké byly vaše začátky, proč jste 
začali? 
! No, náš kanál je pořád 
v začátcích, takže to nemůžeme 
říct, ale naše velká chyba asi byla 
to, že jsme měli asi sedmiměsíční 
pauzu. 
? Setkal ses s někým ze známých 

youtuberů? 
! Jo s jedním, s FlejtemCZ. 
? Jaké vybavení potřebuješ k práci? 
! Celé naše vybavení a sestřih videí obstarává Eva, takže  s tím asi 
problém nemáme a moc jí za to děkujeme. 
? Jak jste získali sledovanost, kterou nyní máte?  
! Sledovanost závisí především na naší třídě, ale my patříme mezi 
youtubery, kteří ještě neprorazili, takže jim nemůžeme poradit. 
? Jaká bude vaše budoucnost na youtube? 
! Tyhle videa spíš bereme jako legraci, samozřejmě jsme rádi za každý 
like, milý komentář nebo odběr, ale určitě od toho nic neočekáváme. 
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? Jaké video je podle vás váš největší úspěch? 
! Pro nás má největší úspěch Trapný mix, protože je to video udělané po 
sedmi měsících pauzy. 
? Co byste rádi vzkázali svým fanouškům? 
! Pro nás jsme fanoušci především my, takže jim nic vzkázat nemůžeme. 
 

Cesta časem 
Už delší dobu slýcháme o tom, že se někdo snaží postavit stroj času. Ten 
by nám umožnil cestování do doby, kterou si vybereme. Než se to 
někomu podaří a my poznáme, jak se kdy lidem žilo, musíme vystačit 
s vyprávěním pamětníků. Zeptali jste se někdy rodičů, dědečků a 
babiček, jak oni prožívali dětství a jestli by s vámi měnili? A měnili 
byste s nimi vy? 
 
Chtěli byste prožít své dětství v době vašich rodičů, babiček 
a dědečků?  
Zdislava: žít v době pratety spíše ne, jen bych možná chtěla kvůli tomu, 
že lidé nebyli moc rozežraní a vážili si svých věcí. Taky by to bylo 
dobré, že si mezi sebou všichni víc povídali. 
Pavel: Ano, protože by mě můj děda všechno stihl naučit a bylo by to 
lepší žít v té době než v té dnešní. 
Otakar: asi ne, protože v dnešní době se můžete zabavit tak jako oni, ale 
máte taky tu techniku, kterou oni neměli. 
Karolína: chtěla bych žít v taťkově době. Byla to sice krutější doba, ale 
mně by se to líbilo. Bavilo by mě, že bych se o sebe musela starat víc 
než teď a taky být každý den venku s kamarády někde v lese. 
 
Chtěli by být vaši rodiče, prarodiče dětmi dnes? 
Patrikova maminka: měnila bych, protože v této době mají více 
možností, jak cestování, studování. 
Filipova babička: ani náhodou, doba byla klidnější, rodiče na nás měli 
více času než ti současní rodiče, místo televize s námi hráli hry. 
Adamova babička: rozhodně ne, nelíbí se mi, že děti jsou ve škole drzé a 
učitelé je nesmí potrestat. Tato doba se mi vůbec absolutně nelíbí. 
Vojtova teta: neměnila bych, ta doba mi přišla zajímavější. 
Klářina babička: ne, protože si myslím, že jsme měli hodně upřímné a 
kamarádské dětství, mnoho přírody a vůbec klidnější život, scházeli jsme 
se s kamarády mnohem častěji než dnešní děti. 
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Na co byste nalákali své rodiče, prarodiče do této doby? 
- měli by více pohodovou školu i volný čas. Více výběru jídla a oblečení 
a větší možnost si je koupit. Karolína 
- méně povinností, lehčí učivo na základní škole, jiný režim. Otakar 
- měli byste chytré mobily, počítače auta. Mohli byste si dělat, co byste 
chtěli. Vojta V. 
- můžete se svobodně rozhodovat, cestovat, je více věcí v obchodech, 
informační technologie. Martin G. 
- méně povinností (už nemáme pole), odmala se můžete dívat na televizi, 
máme více jídla. Zdislava 

 

Tuto soutěž nemůžete vyhrát, 

 
protože jste         DRUHÉ patro!!! 
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