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ČAKOPIS V NOVÉM
Rozhovory,  reportáže,  rady,  módní
policie, recenze a mnoho dalšího
ČTĚTE NA STRANĚ 1-4

Přidej se k nám  
Pojď se připojit k nám
Baví tě práce na PC?
Baví tě psaní různých článků,
rozhovorů, reportáží?
Baví tě vytváření anket, soutěží?
Baví tě pracovat s fotkami?
 
TAK TO JSI IDEÁLNÍ ČLEN
PRO NÁŠ TÝM!
 
Staň se novým dopisovatelem
školního časopisu!
 
 
 
 

 
Kam mám jít?
Za paní učitelkou Pasekovou.
 
Kam budu odevzdávat články?
Hotové články posílej na:
pasekova.ivana@seznam.cz
 

autor článku:
NIKOLA ŘÍHOVÁ

třída 9.A

autor článku:
MICHAELA HRICIKOVÁ

třída 9.A
foto: školní redakce

Básnička
TEMNÝ ANDĚL
 
Jeho masky neznámé nám jsou,
anděl zkouší mocnost svou.
Náhle slyší cosi zpívat,
vzlétne, tmu musí uhlídat.
Mocná tma - duše jí zdobí tvář,
rychlá smrt zhasne světa zář.
Svět zhasne, z víry nevíra,
všechno končí, anděl umírá...
 
 

Anna Kratochvílová

Úvodní slovo ředitele

Milí čtenáři a členové redakce,
 
právě se Vám dostalo do rukou 1.
číslo našeho obnoveného školního
časopisu "Čakopis". Aby psaní
článků bylo zábavnější a tvorba
časopisu efektivnější, zapojila se
naše škola do projektu School
Press Club. Velmi podporujeme
využití moderních technologií, a
proto hned, jakmile jsem se o
projektu dozvěděl, považoval jsem
to za skvělou příležitost, jak využít
pro tvorbu časopisu moderní online
prostředí.
 
Celá oblast vzdělávání dnes stojí
před obrovskými výzvami, které
přinášejí stále rychlejší změny ve
společnosti. Jsme v situaci, kdy
nikdo neví, na co má škola své
žáky připravit. Nevíme, jak budou
životy současných žáků vypadat.
Většinu profesí, které naše děti
budou za dvacet či třicet let
vykonávat, dnes ještě neznáme.

Nemůžeme je znát, protože prostě
ještě neexistují. Tuto skutečnost si
bohužel stále málokdo uvědomuje
a školy jsou čím dál více
vystavovány vysoké míře nejistoty.
Učitelé si  musí pokládat dříve
poměrně snadnou otázku, co a jak
mají své žáky vlastně učit. Na
druhou stranu asi nejčastější
otázkou našich žáků je, k čemu jim
to školní učení v životě bude.
Pokud nebudou žáci dostávat na
tuto otázku rozumnou odpověď,
bude jejich motivace nesnadná.
 
A k čemu Vám tedy práce na
tvorbě časopisu vlastně bude?
Odpověď nabízí sami autoři
projektu a já ji pro tento účel
využiji. Žáci se mohou učit
důslednosti a zodpovědnosti za
kolektivní výsledek. Otevře se
jim cesta, jak vytvořit společný
produkt a odprezentovat jej
čtenářům. Dostanou prostor k
tomu, aby se naučili
konstruktivně diskutovat s
ostatními, prezentovali vlastní
myšlenky, naučili se kooperovat
v týmu, pracovali odborně s
textem, aby se naučili efektivně
využívat čas, rozvíjeli svou
kreativitu a pochopili, že se tyto
dovednosti učí pro svůj vlastní
život.
 
Přeji autorům, aby těchto možností
plně využili a ještě se u toho dobře
bavili. Vám čtenářům pak přeji,
aby Vás čtení časopisu bavilo a
třeba i motivovalo k zapojení se do
jeho tvorby. Držím Vám všem
palce.

Martin Střelec

Sběr víček

foto: školní redakce

Sběr víček z PET lahví pomáhá
nemocným dětem i školám. A
nejčastěji přímo rodinám s
postiženými malými dětmi, které
výměnou za víčka získávají
potřebné peníze na léčbu dětských
onemocnění.
 
 
Sbírají se všechna šroubovací
víčka od vod a limonád, dále i od
džusů a mléka. Nasbíraná víčka se
odvezou do výkupny plastů, kde
za ně bude vyplacena odměna.
 
Jmenuji se Jiří Šindler (7.A) a jsem
žákem naší školy. Od letošního
roku se sbírají víčka právě na můj
nový vozík. Prosím o pomoc při
sbírání víček.
 
Víčka můžete dávat do boxů, které
jsou umístěny ve vestibulu školy.
 
Více informací o mně naleznete na
stránkách:
 

http://www.kontobariery.cz/Komu-pomahame

/Komu-muzete-pomoci/Jirka-S.aspx.

foto: Ilona Dufková

autor článku: Jirka Šindler
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Rozhovor Odkud pocházíte?
Pocházím z Frýdku-Místku.
 
Učila jste na nějaké jiné škole?
Učila jsem na soukromé jazykové
škole.
 
Máte nějaké domácí zvíře?
Mám britskou kočku Maggie a
pejska.
 
Máte nějaké sourozence?
Mám bratra, kterému je 23 let.
 
Jaký je váš oblíbený den v
týdnu a proč?
Pátek, protože mi začíná víkend.
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Já bych vám spíš řekla to
neoblíbené. A to jsou játra na
cibulce, ale jinak sním úplně

všechno.
 
Cestujete ráda? 
Moc ráda.
 
Ve které zemi se vám nejvíce
líbilo?
Ve Skotsku - hlavně kvůli přírodě.
 
Jaký je váš oblíbený film?
Žádný, nekoukám moc na filmy.
 
Sportujete? Jaký sport je váš
nejoblíbenější?
Sportu se věnuji ve volném čase
pro relaxaci. Nejvíc mě baví
lyžování a jízda na kole.
 
Je učení vaše vysněná práce?
Samozřejmě :).
 
 

Jaké je vaše oblíbené číslo?
30, protože je to můj den narození.
 
Jaká je vaše oblíbená barva?
Nemám žádnou oblíbenou barvu,
líbí se mi spíš tmavší odstíny.
 
Líbí se vám na škole?
Líbí se mi tady velice, je to tu fajn,
milí kolegové, milé děti, které
občas zlobí, ale to k této práci
patří.
 

autor článku:
KRYŠTOF VANĚK

třída 7.B

autor článku:
DENIS POLEDNA

třída 7.B

Pro toto číslo časopisu jsme pro
vás připravili rozhovor s paní
učitelkou Petrou Bogarovou.
Snažili jsme se dozvědět co nejvíce
věcí, které se týkají nejen školy.
 
 

Black
Angels

 
Rozhovor s Danielem Pfeifrem:
Jak se ti v tomto klubu hraje?
Ale jo, jde to.
 
Kdo je tvůj vzor?
No, ve florbale gólman Martin
Kafka a z hokeje Jaromír Jágr.
 
Co si myslíš o trenérovi?
Je dobrý, naučí nás i něco, co
neumím.
 
Kdo je lepší: ty, nebo já?
No, jelikož jsem tu déle, tak si
myslím, že já! :)
 
 

Tomáš Krejča, Václav Pařízek

Florbalový klub Black Angels sídlí
v Čakovicích. Klub má několik
skupin. Muži, junioři, dorostenci,
starší  žáci, mladší žáci, elévové,
přípravka a dívky. Skupiny starších
žáků a dorostenců se zapojily do
národní florbalové ligy (NFL).
Black Angels poskytují kromě
špičkového tréninkového zázemí i
kvalifikované trenéry pro všechny
kategorie. Systém rezervních týmů
však nabízí sportovní vyžití nejen
vrcholovým sportovcům.

Planet Iris

ilustrace: Tereza Štočková

died, but their houses were
destroyed. All monsters thanked to
Alan because she saved their lives.

Tereza Štočková

Hello, I am Tereza and this is my
story about the planet Iris.
 
On the planet Iris it was a sunny
day and the little monster Alan was
walking outside. She came to the
town Axel. She decided to go
there because she wanted to meet
new monsters and new places. She
came to the virgin forest and she
saw a big volcano. This volcano
was called Nera. Alan decided to
look at Nera, but suddenly Nera
exploded. She ran back to the
town. Alan warned all the monsters
in the village and they ran away to
be in a safe place. Luckily nobody

Matějův herní svět hraje i o pohár. A pro zajímavost,
tento šampionát se bude odehrávat
na fotbalovém stadionu.
   
  
Třetí hra, kterou rozeberu, je
česká. Nemluvím o hře "Mafie 1" a
částečně "Mafie 2". Mluvím o hře
Space Engineers. Tato hra má
české tvůrce ze studia „Keen
Software House“. Hra Space
Engineers (SE) je sandbox neboli
pískoviště. Máte volný svět,
vlastně celý vesmír jen pro sebe.
Ze začátku zde máte minimálně 4
asteroidy a nejvíc 16 asteroidů.
Asteroidy se zatím automaticky
negenerují, takže máte jen prvních
pár (kolik si jich navolíte). Hra je
ve fázi "Beta", což je stadium hry,
ve kterém je hra teprve ve vývoji.
Není to plnohodnotná hra, a jak
jsem již zmiňoval, hra je
sandboxová - máte tedy svět a
děláte si, co chcete. Od stavění
válečných bitevníků až po malé
přepravní lodě. Samozřejmě si zde
můžete budovat i stanice, lodě atd.
Hra je velmi dobrá, disponuje
svým výborným destrukčním
modelem. Já tuto hru vlastním,
mám ji koupenou na svém PC a
nemůžu si ji vynachválit. Za sebe se
domnívám, že se tato hra dostane
k českým elitním hrám, jako byla

Ukázka destrukčního modelu ve
Space Engineers

Mafia 1 a operace Flashpoint. Ale
abych hru jen nechválil, hra je málo
optimalizovaná, což znamená, že
jsou zde záseky a světla snižují
plynulost hry. Takže za sebe dávám
87 % neboli 8,5 / 10.

autor článku:
MATĚJ JUNA

třída 7.B

Logo LoL šampionátu

  
Tento rok (2014) byl pro herní
svět velmi štědrý, přinesl nám
spoustu nových her - od stříleček
až po tahové hry. Některé hry byly
velmi úspěšné, naopak jiné byly
propadák. Já vám nyní povím pár
věcí o těchto hrách a na tři z nich
udělám recenzi.
 
  
První hra nese název Destiny. Tato
hra se připravovala dlouhou dobu
a byla velmi nákladná. Stála něco
kolem 500 000 amerických dolarů
(v přepočtu 10 000 000 Kč), což
se mi zdá velmi hodně na takovou
hru. Proč říkám „takovou hru“? Je

to prosté, hra je naprostý skandál
a neúspěch. Hra je dobře
zpracovaná graficky, modely zbraní
i umělou inteligencí, ovšem ve hře
se nedočkáme ničeho jako
„příběh“. Ve hře totiž skoro žádný
příběh není. Inu něco málo tam je,
ale nic vám neodpoví na otázky:
„Proč ?“ „Jak ?“ „Kdo ?“ atd.
Herní pořad Indian dal této hře 70
% a Hrej.cz jen 3/5 bodů. Proč
„jen“? Zdá se vám 70 % a 3/5
bodů hodně? Ano, je to hodně.
Ale na hru, která stála cca 500 tisíc
amerických dolarů, je to celkem
málo.
 
   
Myslím, že všichni znají hru League
of Legends (LoL). Jejím primárním
(hlavním) úkolem je zničit
nepřátelskou základnu a ubránit tu
svou. LoL je velmi rozšířená po
celém světě, od začínajících
jedinců po středně dobré týmy až
po profesionální hráče, kteří se
účastní velkých turnajů. Tento rok
se odehrává jeden z největších
turnajů, světový šampionát, na
kterém se dají vyhrát velké peníze
(1 000 000 $). Samozřejmě se
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Adopce zvířat ze Zoo
Praha

foto: Petra Boháčková

 
Adopce 
Minulý rok se do adopce zapojilo
11 tříd, které sponzorovaly celkem
17 zvířat. Na jednotlivá zvířata se
vybírá 1000 Kč a více. Za adopci
obdržela každá zapojená třída
časopis, certifikát s obrázkem
zvířete, volný vstup a vstup za
korunu na den sponzorů. V den
sponzorů se můžeme těšit na
představení tréninků zvířat a
mnoho dalších atrakcí.
 
 
Den sponzorů 
Dne 15. 10. 2014 se uskutečnil
den dětských sponzorů a všechny
třídy, které se zapojily, navštívily
zoo za korunu. Program, který
nám zoo nabídla, byl velmi pestrý.
Mohli jsme vidět trénink
jednotlivých zvířat, krmení, mluvit s
ošetřovateli. Přestože bylo celkem
chladno, všechna zvířata byla k
vidění ve výbězích.

foto: Petra Boháčková

Nejpopulárnějším zvířetem se stal
tygr, kterého chtělo vidět nejvíce
žáků.
 
Celý den jsme si v zoo pořádně
užili a celý ho zdokumentovali. Do
focení zvířat se zapojili i někteří
učitelé. Paní učitelka Boháčková
zveřejnila moc pěkné fotografie na
sociální síti.
 
 
 

autor článku:
KATEŘINA VOŇAVKOVÁ

třída 9.A

autor článku:
MICHAELA SMRČKOVÁ

třída 9.A

Módní
policie

foto: Mgr. Paseková

Radovan Borlovan, 9.B
Radovan nosí hlavně košile. Ale
někdy se stane, že si vezme pod
košili triko. Nosí většinou červené
džíny. A jeho talismanem je
náramek s dračí hlavou, což je
doplněk, který bude navždy in,
nejen pro děvčata, ale i pro
chlapce. Celkový outfit obdržel tři
body z pěti.

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 8.B

foto: Barbora Vintrová

Romana Shynyshyn, 6.A
Romča sází vše na eleganci, což se
jí také vyplatilo. Boty, které jsou
navíc in, tento outfit jenom zlepšují.
Uplé džíny, jak jinak! Prostě džíny
nikoho neodradí. A lehký svetřík
bych jen doporučila, protože jak
vidno, zima klepe na dveře :)
Celkovému outfitu dávám čtyři
body z pěti.
 

Devítky učí šestky

foto: Petra Boháčková

Dne 3. 10. 2014 žáci z deváté
třídy učili žáky z šesté třídy.
Připravili si projekty o vesmíru. Na
přípravu svého projektu měli šest
vyučovacích hodin fyziky. Mnoho
žáků si připravilo prezentace,
modely a testíky. Bylo 15 skupin a
každá měla jiné téma. Žáci z šesté
třídy známkovali žáky z deváté.
Vše probíhalo od třetí do šesté
vyučovací hodiny. Deváťáci
odvedli dobrou práci a byli skvělí

učitelé. Šesťáky to moc bavilo.
Podle mě celá akce dopadla velmi
dobře. Deváťáci si vyzkoušeli,
jaké je to učit, a šesťáci se
dozvěděli něco nového o vesmíru.
 
Názory žáků:
Radovan Borlovan - 9.A: „Bylo to
super! Nemuseli jsme se učit.“
Michael Suzan - 6.C: „Bylo to
fajn a dozvěděli jsme se něco
nového o vesmíru.“
Janis Berberi  - 6.C: „Byla
sranda.“

autor článku:
SIMONA ADLOVÁ

třída 9.A

Podzimní móda  
Tip na nejlepší obchod s obuví je
podle mého názoru určitě
Deichmann, poněvadž má vkusný a
bohatý výběr obuvi pro všechny
kategorie lidí. V druhé řadě je to
určitě obchod CCC, kde kromě
obuvi najdete i kabelky, batohy a
další doplňky.
 
Barva tohoto podzimu bude hlavně
vinná réva, která bude přímo
ohromovat.
 
Ale určitě se oblečte teple, protože
zima klepe na dveře ;)
 
Přeji Vám krásný, příjemný a
módní podzim 2014!

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 8.BPřipravte se na krásný podzim tím,
že budete také krásný/á. Letošním
podzimním středem módy jsou
hlavně ponča, kabátky a hravé
boty, ale pozor, aby Vám nebyla
zima.
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Recenze: Annabelle

Annabelle plakát

Annabelle je horor, který je - dalo
by se říct - pokračováním filmu „V
zajetí démonů“. Panenka, jež je
jednou z hlavních postav, se
objevila již ve zmíněném filmu.
Vypadá to velmi hrůzně a jde z

toho husí kůže.
 
Na filmu jsem byl a musím říct, že
mě dost pozitivně překvapil. Byly
tam hezké momenty, ale také
momenty stresu a strachu. Pokud
vám je 15 let, tak na film rozhodně
zajděte s kamarády.
 

autor článku:
RADOVAN BORLOVAN

třída 9.A

Poznej svého
učitele

autor článku:
MATĚJ JUNA

třída 7.B

Máme pro vás školní soutěž
"Poznáte svého učitele/ku?". Dáme
vám malou nápovědu: Není to
třídní učitelka a na fotografii je se
svým psem Marlym. Své odpovědi
zasílejte na e-mailovou adresu:
redakce.cakopis@seznam.cz
 
(Na tuto adresu můžete posílat i
své náměty, nápady a připomínky
ke školnímu časopisu.)

Školní anketa

Šarlota Kučaková

Šarlota Kučaková
Oblíbený předmět: Český jazyk
Proč? ,,Protože u toho nemusím
moc myslet.“
Neoblíbený předmět: Matematika
Proč? ,,Protože dostávám jenom
špatné známky.“
 
Adam Žofák
Oblíbený předmět: Matematika
Proč? ,,Protože mám rád naši paní
učitelku.“
Neoblíbený předmět: Český jazyk
Proč? ,,Protože nerad píšu.“
 
 

Marek Vobnášil
Oblíbený předmět: Angličtina
Proč? ,,Chtěl bych se ji naučit.“
Neoblíbený předmět: Český jazyk
Proč? ,,Nebaví mě.“
 
Lukáš Kacerovký
Oblíbený předmět: Tělesná
výchova
Proč? ,,Nemusí se u toho učit, baví
mě sport.“
Neoblíbený předmět: Český jazyk
Proč? ,,Přijde mi zbytečné učit se
češtinu dopodrobna.“
 
Lucie Krejčová
Oblíbený předmět: Tělesná
výchova
Proč? ,,Baví mě běhat.“
Neoblíbený předmět: Prvouka
Proč? ,,Nebaví mě.“

autor článku:
EVA KOHOUTKOVÁ

třída 8.A

autor článku:
KRISTÝNA KREJČOVÁ

třída 8.A

Halloween 2. stupně byla kostra. Výjimkou
nebyli ani učitelé. Například paní
učitelka Jitka Polanská šla za
čarodějnici a pan učitel Igor
Slouka přišel v masce lékaře.
 
Myslím, že tento svátek se v naší
škole vydařil a mohl by se slavit
každý rok.
 
 

autor článku:
SIMONA ADLOVÁ

třída 9.A

Dne 31. 10. 2014 se slavil
Halloween a naše škola nebyla
výjimkou. Mnoho žáků přišlo do
školy v převleku a namalovaných.
Nejoblíbenější maskou mezi žáky

Vtipné výroky
učitelů
„Nejsem tlustý,  jsem jen
prostorově objemnější.“
                                                            
pan učitel M. Terkoš
 
 
„Musím si to zapsat do svých
análů.“
                                                            
paní učitelka J. Kulovaná

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 8.B

Vtip na
závěr
Přijde muž ke kadeřnici a povídá:
„Chtěl bych účes, abych se líbil
holkám.“
Kadeřnice odpoví: „Ale já jsem
kadeřnice, ne chirurg."
 

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 8.B

Partneři

Podpora: VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


