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f„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý,

proto měním sám sebe.“

Sri Chinmoy

SLOVO NA ÚVOD

OBSAH DNEŠNÍHO ČÍSLA:

STRANA 3
Kdo vlastně vymýšlí všechny akce ve škole?
Žižkov jako ping-pongová velmoc?
STRANA 4
90 let? Vždyť věk je jen číslo
Krabice od bot i na naší škole
STRANA 6

Milí žáci a učitelé,

Horoskop

po delší pauze se do vašich rukou znovu

Fotokomiks

dostávají školní noviny. Poslední období
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nebylo jednoduché pro nikoho z nás.
Školu, ale také celou planetu paralyzoval
zákeřný vir, a proto jsme se během
vyučování museli potýkat s řadou omezení.
Všichni věříme, že je už konečně vše u
konce a budeme se moct znovu soustředit
jen na školu a kamarády. A na co se
můžete v dnešním čísle těšit? Nebudou
chybět pravidelné rubriky jako horoskop
nebo fotokomiks. Připravili jsme pro vás
mnoho fotografii, tradiční anketu a
dalších zajímavých článků. Tak příjemné
čtení!

Vaše redakce

Rozhovor s panem učitelem J. Ovečkou
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S úsměvem jde všechno líp

KDO VLASTNĚ
VYMÝŠLÍ VŠECHNY
AKCE VE ŠKOLE?
Na to, že ve škole máme spoustu různorodých
akcí, jsme si už zvykli a jsme rádi, že tomu tak
je. Ale zamysleli jste se někdy, kdo vlastně
všechny tyto akce vymýšlí a jak celý proces
funguje?
Naše redakce pátrala po odpovědích a
pokusíme se vám na položené otázky
odpovědět. Jsou akce, které jsou nedílnou
součástí kalendáře. Vánoce, Velikonoce, Den
dětí a podobně jsou celorepublikové a termíny
jsou pevně dané. To, jak vše bude vypadat a
jaký bude program, dostane na starost
většinou nějaký vyučující. Může se zopakovat
podobný scénář jako v minulosti – například při
zahájení a ukončení školního roku není potřeba
vymýšlet pořád něco nového, když osvědčený
program funguje. Dále se setkáváme s akcemi,
které nejsou takovou masovou záležitostí, ale
v kalendáři naší základní školy již zdomácněly
jako například Barevný týden, Strašidelné
putování, návštěva Bioscopu Brno a podobně.
Zde kromě vyučujících hraje důležitou roli
školní žákovský senát, který spoustu těchto akcí
zastřešuje. No a nakonec tu jsou akce nové,
některé z nich jednorázové, jiné si hledají místo
v pravidelném kalendáři. Na těch se můžou
podílet v podstatě všichni, stačí oslovit
senátora ze své třídy a on pak vše přednese
v senátu. Výjimkou není ani zapojení deváťáků,
kteří se také podílejí na organizaci. Co říct
závěrem? Pokud máte nápad, není nic lehčího,
než ho přetlumočit senátorovi a možná se také
natrvalo usadí v kalendáři. Škola funguje na
demokratickém principu, proto vedení
naslouchá všem.

ŽIŽKOV JAKO PINGPONGOVÁ VELMOC?
Nadpis je možná zveličený, ale co není, může
za pár let být. Žáci Základní školy
v Moravském Žižkové od vedení školy dostali
totiž ping-pongový stůl!
O oblíbenosti tohoto dárku svědčí to, že
reservace jsou beznadějně obsazené. Všechno
má na starost paní asistentka Hana Krmíčková,
která na rozpis rezervací a celkově na pořádek
při hře dohlíží. Primárně je hra určená pro žáky
vyšších ročníků, ale díky důmyslnému rozpisu
nepřijde zkrátka ani první ročník. Samozřejmě
platí i pravidla, bez kterých by hra nebyla
možná – nesmí narušovat vyučovací proces,
žáci musí být připraveni na další hodinu a až
potom můžou jít hrát. Slušnost a pořádek
v místnosti a také fair play hra je
samozřejmostí.

Abychom podpořili i soutěživého ducha
jednotlivých žáku, je vyhlášený turnaj, kde si
můžou změřit síly nejenom žáci, ale také
učitelé. Věříme, že popularita tohoto sportu
neklesne ani časem a možná za pár let
přivítáme na naší škole i nějakého
republikového, nebo dokonce světového,
šampiona – odchovance naší školy. Panu
řediteli, ale i všem, co se o tento „dárek“
zasloužili, všichni moc děkujeme!

90 let? Vždyť věk je jen
číslo
Naše škola je už zasloužilá důchodkyně… Vždyť
se jí blíží ta kouzelná stovka! Jak ale máte
možnost vidět, vůbec na to nevypadá. Nový
nábytek, moderní výpočetní technika a spousta
dalších vylepšení dělá z naší školy moderní
vzdělávací centrum, které 90-ti letou babičku
vůbec nepřipomíná.
Obec a vedení školy se stále snaží prostředí
modernizovat, i když ne vždy to finanční situace
dovolí, je vidět snaha udělat z té naší
„žižkovské“ místo, kde se žáci cítí dobře.

Krabice od bot i na naší
škole
Letos se naše škola zúčastnila krásné akce
„Krabice od bot“, při které žáci a veřejnost
pomohli dobré věci. Krabice od bot každý rok
prostřednictvím dobrovolníků ze sběrných
míst putují do konkrétních rodin i organizací,
které pomáhají dětem.

Kulatiny je potřeba důstojně oslavit, proto se
žáci i veřejnost můžou v červnu těšit na různé
akce, které budou souviset s výročím. Naše
redakce připravuje i speciální číslo, které bude
celé věnované této události.

Každá třída dostala pod patronát konkrétní
osobu, které se pak snažila zpříjemnit sváty
tím, že ji do krabice od bot zabalila dárečky a
pozdravy. Zároveň měla možnost zapojit se i
široká veřejnost, protože škola byla jedním
z odběrových míst, kde se mohly nosit další
dárky a maličkosti.
Důkazem toho, že se akce vydařila, jsou
šťastné tváře obdarovaných dětí. Akci si
chválili i jednotlivé třídy a učitelé, protože není
nic hezčího, než nezištně udělat radost
někomu jinému.

HOROSKOP PRO VÁS
OD NÁS

Blíženci (21.5.-20.6. ):
Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací
potíže z toho, jak si natěšený do školy.

Chcete vědět, co vás čeká a nemine? Naše
redakce se zahrála na astrology a připravila
pro vás horoskop, který nikde jinde nenajdete

Rak (21.6.-22.7.):
Když ztratíš chuť a čich, nemusíš mít covid.
Možná máš jenom špatnou svačinu.

😊
Kozoroh (22.12.-19.1.):
Když si dáš dnes roušku, nemusíš se
upravovat.
Vodnář (20.1.-17.2.):
Nezapomeň, že distanční výuka skončila, proto
nezaspi do školy!
Ryby (18.2.-19.3.):
Dnes budeš psát test, ale neboj, nebude to
antigenní test.
Beran (20.3.-20.4. ):
Dávej pozor na tělocviku! Při fotbalu i
basketbalu musíš dodržovat 2 m odstup.
Býk (21.4.-20.5.):
Dávej pozor ať nezakašleš! Mohli by tě poslat
domů a ty bys nemohl psát oblíbený test

Lev (23.7.-22.8.):
Den jako stvořený, abys dohnal všechno učivo,
co jsi kdy v životě zameškal.
Panna (23.8.-22.9.):
Tento den stráví panny slavnostně oblečeny
v pyžamu, protože budou (možná)
v karanténě.
Váhy (23.9.-22.10.):
Dnes je ideální den pro přesvědčení rodičů,
aby ti koupili nový tablet. Co když se vrátí
znova distanční výuka?
Štír (23.10.-21.11.):
Dnes říkají hvězdy, že škola bude určitě
zavřená v sobotu a neděli.
Střelec (22.11.-21.12.):
Můžeš si být jistý/á, že tento den tě korona
obejde. Vypadáš dnes totiž hrozně a vir má
z tebe strach.

ROZHOVOR S…
V dnešním čísle přinášíme rozhovor s panem učitelem Jozefem Ovečkou. Je
to zároveň šéfredaktor časopisu, proto máme trochu trému. Zeptali jsme se
ho na otázky z různých oblastí, proto věříme, že se dozvíte i to, co jste netušili.
vidí, trochu se stydí, ale pak se pozdravíme,
prohodíme pár slov a je vše v pořádku.

REDAKCE: Máte celkem široký záběr
předmětů, které učíte. Hudební výchova,
praktické činnosti, občanská výchova,
výtvarná výchova a dějepis. Navíc jste celkem
dlouho učil i informatiku. Který předmět učíte
nejraději?

REDAKCE: Když nepočítáme pana ředitele,
jste spolu s panem učitelem J. Paulem jediný
mužský zástupce mezi vyučujícími. Jak se vám
učí v kolektivu, kde je převaha žen?
„S výjimkou základní školy, kde nás bylo
chlapců a dívek stejně, jsem se na gymnáziu i
na univerzitě dostával vždy do kolektivu, kde
ženský kolektiv převládal. Rok jsem pracoval
v mateřské školce, kde jsem byl také jediný
mužský zástupce. Proto mi to vůbec nepřijde
divné a zvykl jsem si.“

REDAKCE: Podle našich zdrojů vás naši žáci
potkávají kromě školy i na hodech, nebo na
divadelních prknech…
„Ano, je to pravda (smích). Mám spoustu
vedlejších aktivit. Hraju divadlo ve třech
souborech, pro některé píšu i vlastní hry. Zde
v Žižkově jsem měl možnost hrát menší roli ve
hře Tři dámy s pistolí, kterou režíroval náš pan
ředitel. No a co se týče hodů – ano, vaše
zdroje mají pravdu. Zpívám v dechovce, proto
mě můžete potkat i na akcích podobného
typu. Žáci jsou nejprve překvapeni, když mě

„Tak to je hodně těžká otázka. Občanskou
výchovu, výtvarnou a hudební výchovu jsem
vystudoval, proto patří k mým oblíbeným
předmětům, jinak bych je pochopitelně
nestudoval. Co možná ale nevíte, tři roky jsem
se na vysoké škole věnoval historii. Proto je
moje srdcovka dějepis, který učím v šesté
třídě. „

REDAKCE: Jste ze Slovenska, ale bydlíte
v Žižkově. Jak se vám tu líbí a nemáte
problémy zvyknout si na Moravu?
„Morava je krásná země, proto nebyl žádný
problém usadit se tu. Navíc Moravský Žižkov je
malebná obec s hodnými žáky. Občas mi ještě
ujede nějaké to slovenské slovíčko, ale věřím,
že postupně tyto nedostatky zmizí.“

REDAKCE: Máte vysněnou destinaci, kam se
chcete jednou podívat?
„Je toho více… Láká mě USA, ale také
transsibiřská magistrála v Rusku. Rád cestuji
na vlastní pěst, bez cestovní kanceláře, proto
věřím, že jednou tyto cesty uskutečním.“

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR

ANKETA
Už tradičně je součástí školního časopisu anketa
na aktuální téma. Znovu jsme se zeptali našich
nejmenších – prvňáčků. A na co jiného bychom se
mohli zeptat, než na téma, které rezonovalo
nejvíce. Ano… Znovu náš nepřítel koronavirus.
Nás ale zajímalo, jak asi ten pověstný virus
vlastně vypadá zblízka. Naštěstí naši prvňáci znají
odpověď i na tuto zapeklitou otázku.

JAK VYPADÁ
KORONAVIRUS?

S ÚSMĚVEM JDE
VŠECHNO LÍP
I v těch nejtěžších dobách platí, že smích je ten
nejlepší lékař. Proto jsme pro vás vybrali ty
nejlepší vtipy na téma koronavirus.

