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Tipy na hry

Martin, Jakub

Fortnite
Fortnite je počítačová a konzolní
hra. Hra je o 100 hráčích, kteří
spadnou na mapu a následně
staví a rozvíjí schopnosti přežít.
 
Far Cry Primal
Je hra, ve které se snažíte
ochočit zvířata, se kterými
následně hrajete a obsazujete
nepřátelské tábory.
 
The Sims 
Hra pro milovníky stavění
božích domů. Hra je dostupná
i na mobilu.

Citáty o 
vzdělání

 
„Cílem vzdělání a moudrosti
je, aby člověk viděl před sebou
jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal
budoucnost.“
Jan Amos Komenský

„Pro život, ne pro školu
se učíme.“
Seneca

Život zvířat v 
útulku

a poskytnout nový domov
a život plný dobrodružství
a lásky.
 
Zvíře v útulku žije
pod dohledem zkušených osob,
které pomáhají získávat
dočasnou péči a domov
pro zvířata, dokud si je někdo
neadoptuje.
 
Lidé pracujíci v útulku zvířatům
poskytují každodenní péči.
 

Jak se ale zvířata
do útulku dostanou?
 
- Odchycením městské policie.
 
- Odhalením týrání zvířat.
 
- Obchodováním se zvířaty.

- Odložením zvířete do útulku.
 

Jak probíhá adopce? 
 
Jsou dva druhy adopce:
 
1. Dočasná péče - je péče
o zvíře, které si vezmete k sobě
domů na dočasnou dobu. Zvířeti
platíte veterinární výdaje, stravu
a nezbytné věci.
2. Trvalá péče - pokud je zvíře
déle než 4 měsíce v útulku, je
vydáno rovnou do trvalé péče.
 

Dobrovolníci 
 
Dobrovolníci chodí do útulku,
kde můžou venčit psa, přivést
jídlo, pomoc na akcích a dělat
ostatní potřeby.

Kde se nachází útulky
v okolí Čakovic? 
 
V Praze 4- Modřany, Štúrova,
Praha 9- Jeřábová,
Praha 3- Koněvova,
Pod kapličkou,
 
Doufáme, že jsme vám dali pár
důvodů, proč si zvíře adoptovat
a naopak, proč ho do útulku
nedávat. Pokud se cítíte osamělí,
tak si adoptujte svého zvířecího
kamaráda.
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Proč adoptovat zvíře z útulku?
Jak zvířata v útulku žijí?
Jak se zvířata dostanou
do útulku?
 
Zvíře v útulku si můžeme
adoptovat, protože mu tím
můžeme zachránit život

Tipy na výlety  
Pokud máte rádi dobré jídlo,
můžete se inspirovat
gastromapou Lukáše Hejlíka
a navštívit kavárny
nebo restaurace poblíž Hluboké.
 
Například Café Datel nebo si dát
něco dobrého v bistru Široko.
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ZÁMEK HLUBOKÁ 
 
Zámek je ideálním výletním
cílem pro milovníky historie.
Zámek se svými 140 místnostmi
a 11 věžemi nabízí totiž několik
variant prohlídek. Na své si tam
ale přijdou i vyznavači
sportovních aktivit.

Dubaj
Město Dubaj se nachází
ve Spojených Arabských
Emirátech. Co tam, podle mého
názoru, stojí za to navštívit
a podniknout?
 
Burj Khalifa
Burj Khalifa je mrakodrap
vysoký 828 metrů a též je to
nejvyšší budova světa.
Mrakodrap se nachází v centru
Dubaje. Ve 124. patře je
vyhlídková plošina, ze které je
vidět na celou Dubaj
 
Dubaj Frame
Dubaj Frame je rozhledna
ve tvaru rámečku. Nachází se

v městském parku Zabeel Park.
Když jste nahoře, vede zde
podlaha, která je zamlžená a při
vstupu na ní se rozmlží a vidíte
rovnou dolů. Přezdívá se mu
rámeček Dubaje.
 
Dubajská fontána
Je to největší vodní fontána
s řízenou choreografií na světě.
Vodní trysky se pohybují
v rytmu hudby. A show začíná
při západu slunce!

autor článku:
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O duševních problémech s Lucií Levitovou
Varování, článek obsahuje
téma: deprese, úzkosti,
porucha příjmu potravy,
ADHD
V dnešní době se procenta
psychických problémů
znásobila. Nejvíce se tato situace
děje na střední nebo základní
škole, a proto si myslím, že je
důležité o tom informovat, aby
se popřípadě někomu pomohlo
z nejhorších.
Následující odpovědi jsou
z rozhovoru s Lucií Levitovou.  
 

Deprese 
 
O čem se hovoří? Deprese je
v podstatě stav duše, následně
ovlivňující i naše tělo. Jde
o stav, kdy si člověk sám
od sebe nedokáže poradit.
Člověk v té chvíli přestává
zvládat své výkony, špatně spí,
špatně jí, nezvládá každodenní
aktivity, protože mu to jeho
psychika zkrátka nedovoluje.
Kvůli stavu je dost důležité
obrátit se na specialisty.
 
Jaké jsou příznaky? Jako první
věc je nepředstavitelný smutek,

který člověka brzdí ve všech
denních činnostech. Je to
v podstatě stav, kdy si už ani
naše tělo nedokáže poradit.
 
Jak pomoc člověku
s depresemi? Na prvním místě
je, aby nebyl sám. Pokud je to
člověk do svých 18 let, tak by
bylo nejlepší oslovit někoho
dospělého. Nemusí to být rodič,
může to být jakýkoliv dospělý.
Pro lidi, kteří jsou starší 18 let,
je dobré sám od sebe oslovit
nějakou lékařskou pomoc.
Pokud se taková chvíle objeví, je
dobré oslovit Centrum krizové
intervence, což je taková první
rychlá pomoc.
 
Co mohu udělat já, pokud se
objevím v situaci depresí?
Každý člověk by se na to měl

soustředit a neházet to za hlavu.
 

Úzkosti 
 
O čem se hovoří? Úzkost je
stav, který do určité míry
dovedeme ovlivnit, protože tato
etapa není dlouhá, proto bych to
nesrovnávala s depresemi. Je ale
pravda, že mají tyto dva stavy
podobné rysy.
 
Jaké jsou příznaky?
Mezi příznaky by se dala zařadit
těžkost na hrudi, pot, nedostatek
spánku, třes apod.
 
Jak pomoc člověku
s úzkostmi? Je důležité si říct,
že tyto úzkostné stavy jsou
ve věku 13-16 běžné. Pokud
tedy člověk vidí, že někdo má

tyto stavy, je důležité to
nepřehlížet. Popřípadě, pokud si
všimnete někoho takového
ve škole, bylo by dobré oslovit
školního psychologa. Určitě
bych nedoporučovala číst si
články od anonymních lidí
na internetu, člověk poté může
naletět na nevhodné kroky
a člověku by se jeho stav mohl
ještě zhoršit.
 
Co mohu udělat já, pokud se
objevím v situaci úzkostí?
Velmi důležité je se o sebe
starat, vědět co mi dělá radost,
vědět na koho se spolehnout,
protože poté můžu vědět, na co
se obrátit. Jestli mě baví sport,
lidi, nějaké koníčky, celkově
vědět, co mi může pomoc a na to
se obrátit.

Porucha příjmu potravy 
 
O čem se hovoří? Je to strašně
široký pojem, kam patří spousta
diagnóz. Dnes je nejvíce u dětí
rozsáhlé přejídání, je strašně
obézních dětí, bez toho, aby to
rodiče řešili. No, a poté je ta
klasická cesta, kdy člověk
potravu nepřijímá, drží diety atd.
Tady je dobré se nejdříve
podívat, kudy to vede.
 
 
Jaké jsou příznaky? Vše, co
s tímto souvisí jde do nějakého
extrému. Buďto je něčeho
hodně, anebo minimálně. Je
důležité, že pokd znám takového
člověka, tak to jde vidět. Jde
totiž vidět, že kamarádka snědla
už šestou bagetu za den nebo že
furt lítá na záchod zvracet.
 
Jak pomoc člověku s poruchou
příjmu potravy? Pokud by jim
bylo 15-16, tak funguje u všech,
když se o to člověk podělí
a řekne svoje nejistoty. Nejhorší,

co může člověk udělat je říct
“ale neblbni, však si nádherná
a vůbec nemáš pravdu v tom, jak
vypadáš” i když si to v podstatě
myslím. Prostě říct narovinu, že
jestli chce, tak s tím něco
budeme dělat. Že není
v pořádku, že takhle zvrací, tak
se prostě na někoho obrátíme,
protože je to ohrožuje. Takže se
vážně tomuto vyvarovat,
protože to může člověku ještě
více přitížit.
 
Co mohu udělat já, pokud se
objevím v situaci poruchy
příjmu potravy? Je důležité si
vytvořit zdravý obraz sebe,
něco, s čím jsme spokojený,
v pubertě je to ale velmi těžké,
proto si myslím, že by v tom
hodně měli pomoc rodiče,
protože každá jinakost je
v pořádku a člověk by se tak měl
milovat. A chvíle, kdy si řeknu,
že mi v tomto vnímání pomůže
hodně jídla, je špatně, takže je
dobré se otočit na lidi, který jsou
se svým tělem spokojený
a zeptat se jak to dělají.
 

ADHD  
 
O čem se hovoří? Tuto
diagnózu musí stanovit
odborník. Je to spojení více
poruch dohromady. Proto se nám

to někdy může plést třeba
s ADD atd. Jednoduše řečeno,
jedná se o poruchu pozornosti,
většinou vyjadřovaná
impulsivitou.
 
Jaké jsou příznaky? Takové
základní znaky jsou, že nedává
pozor, nesoustředí se, má hodně
zbrklí reakce.
 
 
Jak pomoc člověku s ADHD?
Jednoduše člověka respektovat
takový jaký je.
Protože takovému kamarádovi
nějak jinak pomoc nemohu, než
ho opravdu respektovat
a poslouchat.
 
Co mohu udělat já, pokud se
objevím v situaci ADHD?
Nejlepší pomoc je vyrůst,
protože opravdu tento problém
má schopnost se postupem času
kompenzovat. Je tam také
důležité koukat se na sebe
v dobrém smyslu a nemyslet si,
že názor druhého je důležitější
než názor můj. Pokud si tedy
myslím, že mi s druhým není
nějak dobře tak s ním prostě
nebudu, nebo naopak budu
s člověkem s kterým mi dobře
je.
 
 
 

 

Pokud vás trápí špatná
nálada, divné pocity,
strach nebo myslíte, že
by se vás týkal některý
z popsaných problémů,
zajděte za Lucií
Levicovou nebo za
některých z učitelů. Je
důležité vědět, že i ve
škole jsou lidé, kteří
nám pomohou.

autor článku:
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Knižní 
doporučení

nadobro odešel. A teď si tedy
vydělává hraním na kytaru. Alfa
Cru ho tedy vezmou na palubu
stejně jako Aleu. Pak ale najdou
mrtvou velrybu a v ní vzkaz,
který může přečíst jen Alea...
 
Knihu Alea - dívka moře bych
doporučila spíše holkám

Celkově ale udělala dobrý
dojem.
 
Hodnocení: 10/10 bodů
 
 
Škyťák Šelmovská Štika III.-
Jak vycvičit draka 
 
Kniha vypráví o vikingském
chlapci Škyťáku Šelmovském
Štikovi III., synovi Flegmona
Ohromného, náčelníka kmene
Chlupatých Chuligánů. Jednoho
zimního chladného dne jsou
všichni kluci vysláni na skálu
divokých draků, aby si chytili
draka k vycvičení. Všem se to
podaří, jen Škyťák si chytí toho
nejmenšího bezzubého dráčka.
 
Je vzpurný a neposlušný.
Škyťáka vůbec neposlouchá.
Jediné, co na něj platí, je tradiční
vikingský způsob výcviku draků
řvaním, ale Škyťák bohužel moc
řvát neumí. Proto se rozhodne

ho vycvičit zcela noým
způsobem pomocí mluvení
a pokusí se s dráčkem spřátelit.
 
Mezitím se v moři probudí
obrovský oceánský drak
a rozhodne se sníst všechny
z kmene Chlupatých Chuligánů
k snídani. Škyťák s Bezzubkou
tomu musí za každou cenu
zabránit...
 
Knihu bychom doporučili všem,
kteří mají smysl pro humor. Moc
mě bavilo ji číst.
 
Hodnocení: 10/10 bodů

autor článku:
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Alea - dívka moře  
 
Kniha je o dívce jménem Alea.
Bydlí u své pěstounky, která
jednoho dne vážně onemocní.
Alea jde do přístavu a tam potká
partu dětí, kteří bydlí
na plachetnici a říkají si Alfa
Cru. Alea se s nimi seznámí.
I když ví, že riskuje život,
jelikož jí říkali, že má alergii
na vodu, i přesto s nimi jede
hledat svoji biologickou matku
do Amsterdamu.
 
Po několika dnech dorazí
do Amsterdamu. Měli hlad
a cestou do jedné restaurace
potkají kluka s kytarou. Zjistí, že
se jmenuje Lenox a že má spory
se svým tátou a tak raději od něj

Šikana a předpoklady k násilí.
 
Dnes se setkáváme se šikanou už
i v předškolním vzdělávání, to
znamená v mateřských školkách,
ale stále toto téma dominuje
hlavně na druhém stupni
základních škol, případně pak
v prvním ročníku středních škol.
Expertní odhady výskytu uvádí
zhruba 150 až 300 tisíc dětí,
kterých se šikana týká, a to
ročně.
 
Nemusí jít vždy jen o oběti, ale
jsou to třeba i svědci šikany
nebo jenom přihlížející. Zkrátka
jde o všechny, které to nějakým
způsobem zasahuje. Pořád je
kladen menší důraz
na výchovnou část.
 

 
Kdybychom se víc zaměřovali
na prevenci šikany i doma, tak si
myslím, že můžeme udělat
spoustu kroků dopředu a těmto
problémům předejít.
Ve společnosti už je velmi
známá, hlavně mezi dětmi,
aplikace Nenech to být.
 
Tam se dítě může svěřit
anonymně s problémem, že se
mu ve škole něco děje. Nemusíte
to udělat samotná oběť, můžete
to být klidně třeba i jen svědek
šikany.
 
Jsou ale i jiné možnosti jak
postupovat např. kontaktujte
jako prvního třídního učitele
šikanovaného dítěte. Pokud
nemáte s třídním učitelem
otevřenou komunikaci, můžete

se obrátit na výchovného
poradce či metodika školní
prevence.

Linda

Šikana je určitě velmi citlivé
téma a z osobní zkušenosti
musím říct, že ve mě zanechala
opravdu veliký blok. Ale
zároveň jsem se díky ní naučila
neodsuzovat lidi na první
pohled...
 
Nikdy jsem si nemyslela, že by
dívky v tak nízkém věku v sobě
mohly mít tolik zloby

Rozhovor s 
panem učitelem 
Miroslavem 
Terkošem

 
 
Slyšeli jsme, že jste byl ředitel.
Je to pravda?
Bývávalo, nastoupil jsem sem
jako ředitel. Zkusil jsem si
ředitelování.
 
 
A nechtěl byste nám o tom
něco říct?
Nevděčná práce. Nechtěl bych to
už znovu dělat. Baví mě víc
učení.
 
Jaké všechny předměty učíte?
Český jazyk, výchova
k občanství, finanční
gramotnost, cvičení českého
jazyka a dílny.
 
A myslíte si, že tyto předměty
žáci v životě využijí?
No, finanční gramotnost určitě,
češtinu samozřejmě, občanku

tam by měli získat nějaký
přehled, no a z dílen, to už si
nejsem jist. Jestli ještě někdo
bude pracovat rukama
 
 
A co si myslíte, že by si žáci
měli odnést ze školy,
kromě vašich předmětů?
Měli byste si odnést touhu
poznávat nové věci, abyste
nedělali hlouposti, jako jsme
dělali my, popřípadě vaši rodiče.
Chytrý člověk se učí z chyb
jiných.
 
A poslední otázka, jste třídní
nějaké třídy?
Nejsem, už dlouho ne. A ani
bych nechtěl.
 
To je vše, děkujeme moc a na
shledanou!

autor článku:
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Jak Vás napadlo učit?
Pokud si vzpomínám, tak jsem
nechtěl jít na dva roky na vojnu
a jedna z mála škol, která
poskytovala odklad, byla
pedagogická fakulta, když už
jsem to vystudoval, tak jsem
u toho zůstal.
 
Jak dlouho učíte?
Několik desítek let, 35 let už.
 
Učil jste i na jiných školách?
Učil, v Uhříněvsi a v Horních
Měcholupech a od roku 2000
tady v Čakovicích.
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Házená

od branky 6 metrů.
V brankovišti se smí pohybovat
pouze brankář. Branka má
rozměry 2×3 metry. Cílem je
dopravit míč do branky
protivníka. Hraje se na dva
poločasy po 30 minutách
s desetiminutovou přestávkou
mezi poločasy.
 
Za zabránění v brankové
příležitosti na hranici
brankoviště se nařizuje trestný
hod ze vzdálenosti 7 m. Běžný
faul a jiné porušení pravidel je
trestáno 9 metrovým hodem.
Hráči se střídají libovolným

způsobem. Za hrubý faul
následuje varování žlutou
kartou, při opakovaném hrubém
faulu vyloučení na dvě minuty.
Rozhodčí také může hráče
vyloučit i bez předchozího
varování. Po třetím vyloučení je
hráč současně diskvalifikován
do konce zápasu – červená karta.
Muži hrají s míčem o váze 425
až 475 gramů.
 
Národní házená
Jde o variantu házené, která
vznikla v Československu. Její
vznik se datuje k roku 1905.
Od klasické házené se značně
liší. Hlavním rozdílem je členění
hřiště na části. Jednotliví hráči
se pak mohou pohybovat pouze
na určitém území – podle postu,
na kterém se vyskytují . Dále
jsou odlišné rozměry hřiště
a branek a mnoho dalších
pravidel. Čakovický tým
v národní házené hraje Českou
nejvyšší soutěž. Aktuálně jsou

Čakovice na 11. místě tabulky.
 
 
Kluby v okolí Čakovic :
Národní házená TJ Avia
Čakovice
Sokol Vršovice
TJ JM Chodov
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Kobylisy

autor článku:
JIŘÍ JANOŠTÍK

Rád bych vám tentokrát rád
představil házenou. Házená je
kolektivní míčový sport,
ve kterém proti sobě nastupují
dva sedmičlenné týmy. Házenou
vymyslel Holger Nielsen v roce
1898. První pravidla vyšla
v roce 1906. V roce 1911 se
v Německu objevila tzv. velká
házená. V roce 1946 v Kodani
vznikla Mezinárodní federace
házené. V roce 1972 byla házená
zařazena na program
olympijských her.
 
 
Házená se hraje na hřišti
o rozměrech 20×40 metrů.
Okolo celé hrací plochy by měla
být ochranná zóna. Hřiště je
rozdělené na dvě poloviny.
 
V každé polovině je vyznačené
brankoviště, které je vzdálené

ZE ŽIVOTA DRUŽINY
OBJEVUJEME SVĚT
na výletech 
 
V únoru družina odstartovala,
tolik očekávané a velmi oblíbené
výlety. Prvním výjezdem se
družina vydala do světa včelky
Máji, zvaném Majaland.
V největším krytém zábavního
parku v Česku jsme si připadali
jako v pohádce. Výlet se
skutečně vydařil a cestou zpátky
byl autobus naplněn radostí,
nadšením a sdílením zážitků
s kamarády. Březnový výlet
do Čechovy stodoly u Příbrami
nás nabil jarní náladou.
V naučné Velikonoční stodole
jsme se pokochali výzdobou

a seznámili se s různými jarními
tradicemi, jako jsou Velikonoce,
čarodějnice, stavění májí atd.
Výlet byl zakončen v dílničce,
ze které jsme si odvezli
vlastnoručně vyrobenou
velikonoční dekoraci.
 
Celoroční hra, ve které
„OBJEVUJEME SVĚT“, se
samozřejmě vztahuje i na

objevování Čakovic.
Procházkami poznáváme nové
ulice, domy, hřiště nebo místní
zajímavosti. Víš třeba, že
na rohu ulic Dyjská a Ostravická
najdeš kola na stromě? Družina
se také vydala prozkoumat
knihovnu, ve které nás milá paní
knihovnice provedla, všechno
nejasné vysvětlila a poskytla
nám přihlášku k získání
čtenářského konta, které nás
opravňuje k půjčování knih.
Těšíme se na další výlety
a společně objevujeme svět!
 
Kroužek Just Dance a jógová
gymnastika
 
Družinový kroužek Just Dance,

pod vedením paní vychovatelky
Soni, od října poctivě pracuje
na choreografii s názvem
Mořské víly a perla přátelství.
I navzdory překážkám ze stran
covidových opatření, se podařilo
tanec nacvičit. Děvčata ho všem
předvedou na tanečních
soutěžích v Praze. Dne 26.
března 2022 se zúčastní soutěže
Taneční skupina roku a o týden
později zatančí na soutěži Czech
Dance Masters. Držte nám
palce!

 
Partička z kroužku jógové
gymnastiky, pod vedením paní
vychovatelky Milušky, se už
od října schází každou středu
odpoledne. Ve volném prostoru
u terasy v budově v Jizerské, si
děti vyzkouší kromě jógových
cviků také prvky přízemní
akrobacie na podložce. Učí se
protáhnout a lehce posilovat
tělo, ale také umět relaxovat.
Děti si také vždy zahrají
pohybovou hru. Je to dobrá parta
a na cvičení se vždy těší.
Po cvičení dostávají malou
odměnu. Čekají na pěkné jarní
počasí, aby mohli ke cvičení
využít venkovní terasu a cvičit
tak na čerstvém vzduchu.
 
 
 
 

Zimní sport u Lvíčat
z 13. oddělení 
 
V Praze zapomnělo napadnout
tolik sněhu, abychom si ho
mohli pořádně užít. Od zimního
sportování nás to neodradilo!
Jedno krásné odpoledne jsme
vyrazili za zimním sportem
do tělocvičny. Jako první nás
čekal slalom na lyžích. Všichni
jsme zjišťovali, jak lyže
v tělocvičně fungují. Nechyběl
ani závod, na který jsme vyrazili
i s hůlkami. V závěru trasy nás
čekala střelba papírovými
koulemi na terč. Všichni doběhli
v pořádku a žádné zranění
nebylo nutně ošetřovat. Této
odpoledne Lvíčatům rychle
uteklo.
 
 

Okénko do 1. oddělení -
Sluníčka 
 
Jsme Sluníčka a vždycky se
někdo z nás směje. Moc rádi
hrajeme hry. Nejoblíbenější
říkáme „Novinovka“. Můžete si
ji zahrát také. Jak na to?
Jednoduše. Sedneme
nebo stoupneme si do kruhu
a vymyslíme si každý své zvíře
(barvu, číslo,…). Uprostřed stojí
jeden a má v ruce noviny. Cílem
hry je dotknout se co nejrychleji
jiného hráče. Ten se zachrání
tím, že řekne jiné zvíře v kruhu.
Pokud to nestihne, vymění se
s prostředním hráčem. Užijte si
hru, jako my. ☺
 
Okénko do Klubu
 
V novém roce jsme se s Klubem
věnovali hudbě a hudebním
stylům. Zkoušeli jsme

vytleskávat a vydupávat různé
rytmy a rytmické sekvence. Poté
jsme poslouchali písně a ty
přenášeli prstovými barvami
na čtvrtky. Řekli jsme si také
něco o hudebních stylech
a jejich předních interpretech.
V napínavé soutěži jsme se
pokoušeli určit hudební styly,
o kterých jsme si říkali. Nakonec
jsme se ještě podívali
na Algorithm march, který se
ovšem děti rezolutně odmítly
naučit ☺. Ptáš se, co je to
Algorithm march? Jedná se
o humorný tanec z Japonska.
Tančí se v řadách za sebou a je
rozdělen do jednotlivých kroků,
ve kterých se vykonávají určité
pohyby.

Hana Malenová
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Do jaké koleje v 
Bradavicích patříš

Vyber si jednu z postav. 

a - fénix

b - kentaur

c - domací skřítek

d - bazilišek
 
 

Tvůj oblíbený učitel 

a - McGonagallová

b - Kratiknot

c - Trelawneyová

d - Snape
 
 
 

Které z těchto označení
tě nejvíc naštve? 

a - zbabělý

b - ignorant

c - líný

d - obyčejný  
&nb
sp; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvíce A - jsi Nebelvír – zde
jsou nejodvážnější a nejudatnější
kouzelníci, např. Albus Brumbál
a Harry Potter.
 
Nejvíce B – jsi Havraspár – zde
jsou jen ti nejchytřejší, jsi velmi
osobitý/á a výstřední.
 
Nejvíce C – jsi Mrzimor – jsi
čestný/á a upřímný/á, pochází
odtud nejméně černokněžníků.
 
Nejvíce D – Zmijozel – je to
nejchladnější kolej, často
praktikující černou magii, je
v tobě určitě něco skutečně
velkého.

Terka, Alice

Ahoj, udělej si test a zjisti,
do které koleje v Bradavicích
patříš. Třeba tak zjistit i něco
o sobě. Odpovídej tak, jak to
opravdu cítíš a ne podle toho,
kam bys rád patřil. Nepodváděj.
 
 

Potkal/a jsi Smrt, která
ti věnuje velký dar. O co
požádáš? 
 

a - o neviditelný plášt

b - o nic

c - o kámen vzkříšení

d - o bezová hůlku
 
 

Vyber si jednu
z možností. 
 

a - oheň

b - vzduch

c - země

d - voda
 
 

Jak by vypadal tvůj
bubák? 

a - mozkomor

b - nejhorší učitel

c - trol

d - mrtvola
 
 
 

Jakou pozici by si hrál
ve famfrpálu? 

a - chytač

b - střelec

c - odrážeč

d - brankář
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Úvaha: Respekt
Prošli jste se někdy u nás
na chodbě a slyšeli nadávky
od lidí, od kterých byste to nikdy
nečekali? První stupeň, malé
děti... Žádný respekt k učitelům,
o to více už ne k nejstarším
žákům.
 
Nechci říkat, že se generace
nějak zhoršují, to je takový
obvyklý pohled, ale mám pocit,
že příčinou mohou být sociální
sítě a „urychlené“ dospívání či
obecně tato doba. Co si máme
vlastně myslet?
 
Hodně starších lidí si myslí, že
se tyto děti snaží předvádět, ale
vědí ty děti vůbec, že my, ne o to
tolik starší žáci než oni, na to
nemáme tak kladný pohled?
Samozřejmě to pro nás není nic
extra zajímavého a důležitého,
ale když se nad tím tak
zamýšlím, přijde mi to vlastně
už velmi časté - a možná
normalizované?
 
 
Rodiče, kteří se snažili poprosit,
aby jejich dítě nemluvilo
sprostě, protože z nich
před chvílí vypadlo něco
nevhodného, vlastně neuspěli.
Jemně poprosit dítě? Řvaní
a mlácení je ovšem taky
zbytečné, ale takhle si to dítě nic
nezapamatuje. U koho je tedy

chyba? Proč se takhle v dnešní
době děti chovají?
 
Každý to bude mít jinak, mohou
to být základy, jako třeba
výchova. Nebo právě sociální
média, kamarádi.
Nakonec to bude stejně chyba
člověka samého, on sám přeci
určuje jak se bude chovat
a prezentovat.
 
Ale musím uznat, že v tomhle
světě je to těžké, zapadnout

mezi ostatní a být na stejné vlně
a když už se to někomu povede,
ostatním se to nemusí líbit,
vždycky bude někdo komu se to
nebude líbit. Možná bychom si
nakonec měli všímat toho svého,
každý má svůj svět.

Filmy o 
respektu

 
Nebezpečné myšlenky 
 
Starší film z roku 1995,
ve kterém se třída outsiderů
s novou učitelkou učí o životě,
respektu a o přístupu ve škole.
 
 
 
K zemi hleď!
 
Oblíbený film na Netflixu,
ve kterém nikdo nerespektuje
předpověď vědců. Je to sranda,
ale učí nás to, abychom
neignorovali, co se děje.

Deutsch pro osvěžení
alt = starý
 
neu = nový
 
jung = mladý
 
groß = velký
 
klein = malý
 
kalt = studený
 

heiß = teplý
 
nein = ne
 
ja = ano
 
sauber = čistý
 
schmutzig = špinavý
 
leer = prázdný
 

voll = plný
 
dünn = hubený
 
dick = tlustý
 

Jazyky jsou důležité!!!
Učte se je! ☺♥


