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ROZHOVOR
Je  paní  učitelka  Petra  Boháčková
pesimistka, nebo optimistka?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

SPIRIT OF ČAKOVICE
Nová geolokační hra vytvořená žáky
naší školy
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Vtipy čísla
Prázdniny  už  klepou  na  dveře,
proto  i  my  toto  číslo  začneme
zvesela  -  připravili  jsme  pro  vás
několik  vtipů  ze  školního
prostředí. Snad vás rozesmějí.
 
Paní  učitelka  zkouší  žáka:
„Hlavní město Ruska?“
Chlapeček odpoví: „Berlín.“
„Hlavní město Anglie?“
Chlapec znovu odpoví: „Berlín.“
„Hlavní město Francie?“
Chlapec opět odpoví: „Berlín.“
„Výborně, Adolfe!“
 
Baví se dva malí kluci:
„Půjdeš  si  dneska  odpoledne
hrát ven?“
„Ne,  nemůžu,  musím  tatínkovi
pomáhat s mým úkolem.“
 
Pepíček se vrátí domů ze školy.
„Tak  co  jste  se  dneska  naučili?“
ptá se ho maminka.
„Učili  jsme  se  psát,“  odpoví
Pepíček.
„Výborně,  a  co  jsi  napsal?“  ptá
se maminka.
„Já  nevím,“  povídá  Pepíček,
„ještě nás neučili číst.“
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Prázdniny

Co  by  měl  každý  zažít  o
prázdninách?  Každý  by  měl
určitě  zažít  něco,  na  co  nikdy
nezapomene.  Vždyť  od  toho  tu
prázdniny  přece  jsou!  Ať  už  je
to  cesta  do  jiné  země,  nebo
třeba  hraní  her  s  kamarády.  My
jsme  vytvořili  seznam  věcí,  které
by  měl  zažít  opravdu  každý.
Všichni  by  měli  o  prázdninách
jet  někam  k  moři,  a  když  nejsou
peníze,  tak  aspoň  k  jezeru.  Měli
by  navštívit  jinou  zemi.  A  ti,  co
nemají  rádi  cestování,  můžou
navštívit  nějakou  zajímavou
výstavu  nebo  třeba  muzeum.
Prostě  by  si  každý  měl  užít
prázdniny  tak,  jak  bude  chtít.
Ten,  kdo  chce,  ať  si  zůstane
doma,  ale  nejspíš  toho  bude
litovat.  Také  můžete  navázat
nové  vztahy  s  novými  lidmi.  A
teď  tu  máme  pár  konkrétních
tipů.  Mezi  nejlepší  země  na
dovolenou  volíme  Španělsko,
Itálii  a  Řecko.  Těm,  co  chtějí
navštívit  muzeum,  doporučujeme
asi  neznámější  muzeum  v  Praze  -
Národní technické muzeum, kde

naleznete  spoustu  věcí  z  historie,
různé  stroje,  letadla  apod.  Za
nejlepší  prázdninové  filmy  jsme
zvolili  Star  Trek:  Do  temnoty,
protože  je  velmi  akční,  napínavý
a  občas  i  romantický.  A  ještě
jsme  vybrali  film  21  Jump
Street,  protože  je  to  podle  nás
nejlepší  komedie,  která  existuje.
Z  festivalů  vám  doporučujeme
Utubering.  Tato  akce  bude
rozdělena  na  čtyři  části:  hudba,
hraní  her,  móda  a  zábava.  Akce
probíhá  27.  června  2015  od  12
hod.  na  letišti  v  Letňanech.  Na
akci  se  objeví  známé  skupiny,
např.  Kontrafakt  nebo
Mandrage.  Také  tam  vystoupí
slavní  YouTubeři  a  YouTuberky  -
Teri  Blitzen,  GogomanTV,
Gabrielle  Hecl,  Expl0ited  a
spousta  dalších.  Lístek  stojí  400
Kč  a  dá  se  koupit  online.
25.-27.  září  proběhne  v  Atlantě
v  Americe  snad  největší  festival,
který  existuje.  Jde  o
Tomorrowland  2015.  Festival  je
zaměřený  na  hudbu,  objeví  se  tu
slavní  DJové,  ať  už  Martin
Garrix,  NERVO,  David  Guetta,
Avicii  a  další.  Na  festivalu  bude
taky  ohňostroj,  kostýmy,  různé
efekty  a  všechno  možné.  Ovšem
jeden  lístek  na  jeden  den  stojí
kolem  3  500  Kč.  Jestli  si  chcete
užít  všechny  tři  dny,  tak  musíte
zaplatit  9  500  Kč.  Vzhledem  k
tomu,  že  Atlanta  je  pro  nás
opravdu hodně, ale hodně

daleko  a  vstupné  je  hooooodně
vysoké,  nabízíme  vám
přijatelnou  a  dostupnou  variantu.
Pokud  byste  chtěli  vidět,  jak  to
tam  vypadá,  můžete  se  dívat  na
Tomorrowland  YouTube  kanál,
kde  všechno  uvidíte  živě.  Dále
jsme  pro  vás  vybrali  festival
BMXtreme  fest  2015.  Je  to  již
šestý  ročník  sportovně-hudební
akce,  která  se  letos  koná  v
termínu  3.–4.  7.  2015  hned  na
třech  místech.  Program  startuje
již  v  pátek  večerním  tréninkem  v
rampě  a  BMXtreme  before
party,  kde  vystoupí  DJ  Wich,
Paulie  Garand  a  spousta  dalších
v  Mexx  clubu.  Sobotní  první
závod  ze  série  o  titul  MČR  v
BMX  minirampě  se  bude
odehrávat  přímo  na  historickém
náměstí  Zachariáše  z  Hradce  v
rampě  od  VSA  Xtreme.  Můžete
se  tedy  těšit  na  show  v  podání
těch  nejlepších  BMX  jezdců  z
České  republiky.  Vstup  na
náměstí  je  zdarma.  Doufáme,  že
jsme  vám  trochu  pomohli  v  tom,
co  byste  mohli  zažít  o
prázdninách,  a  věříme,  že  si  je
užijete.
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Sociální sítě – 
Twitter.com

připojila  alespoň  polovina  z  nich.
Na  twitteru  se  používá  tzv.
hashtag.  Hashtag  je  slovo  nebo
fráze,  u  které  se  začíná  #
(dvojkřížkem  [ctrl+alt+x]).
Twitter  na  hashtag  zareaguje  a
promění  jej  v  odkaz,  přes  který
je možné najít další hashtagy.
 
Příklady:
#businnes
#zscakovice
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Twitter  je  poskytovatel  sociální
sítě  a  mikroblogu,  který
umožňuje  uživatelům  posílat  a
číst  příspěvky  zaslané  jinými
uživateli,  známé  jako  tweety.
Dostupný je na twitter.com.
 
Tweet  je  textový  příspěvek
dlouhý  maximálně  140  znaků,
který  se  zobrazuje  na
uživatelově  profilové  stránce  a
na  stránkách  jeho  odběratelů
(followers).
 
Twitter  byl  založen  v  roce  2006
Jackem  Dorseyem  a  získal
popularitu  po  celém  světě.  K
roku  2011  měl  200  miliónů
uživatelů, z nichž se za měsíc

Nejlepší fotografie soutěže Your 
Space...?

foto: Kryštof Vaněk
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Rozhovor
Máte  dobrý  vztah  s  ostatními
učiteli?
Já doufám, že ano.
 
Studovala jste ráda?
Ano,  studovala  jsem  ráda.  Na
vysoké  škole  jsem  byla  pět  let,
tak  dlouho  trvala  pedagogická
fakulta.
 
Jaký obor jste studovala?
Fyziku a základy technik.
 
Baví vás učit na této škole?
Ano.
 
Jak  dlouho  už  učíte  na  této
škole?
Od roku 1994–95.
 
Pracujete  v  hodinách  ráda  s
technikou?
Samozřejmě,  to  jste  si  museli
všimnout,  že  ráda  používám
ipady a tak.
 
Máte  nějaké  domácí  zvíře?
Jaké?
Ano, psa.
 
Máte nějaké děti?
Ano, dvě.
 

Mgr. Petra Boháčková

 
Jste  pesimistka,  optimistka
nebo realistka?
Koncem  roku  velká  pesimistka,
ale jinak velká optimistka.
 
Jaká  je  vaše  nejoblíbenější
třída na škole?
Tak  já  mám  ráda  všechny  třídy,
které učím.
 
Máte  nějakou  nejmíň
oblíbenou třídu na škole?
Ne, nemám.
 
Jaké  preferujete  sociální
sítě?
Jak  na  co,  třeba  Twitter,  tam  si
ráda  čtu,  protože  se  tam  dozvím
spoustu  informací.  Řekla  bych,
že  je  to  tak  jako  kancelář.  Zas
na  druhou  stranu  můžete  napsat
jen  140  znaků  a  já  jsem  moc
ukecaná,  takže  mi  140  znaků
nevyhovuje.  Používám  i
Facebook a google + .
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Máte ráda děti?
Ano.
 
Jaké máte koníčky?
Poslední  dobou  ráda  fotím,  ráda
si čtu.
 
Jaký  je  váš  nejoblíbenější
předmět?
Tak  já  mám  ráda  všechny,  které
učím.

 
Kdybyste  byla  dítě  v  této
době,  myslíte,  že  by  vaše
budoucnost vypadala jinak?
Tak  to  asi  určitě!  S  prvním
počítačem  jsem  se  setkala  až  na
gymplu,  telefon  byl  jeden  v  té
vesnici,  kde  jsem  bydlela,  a  byl
na  koruny,  takže  jsme  u  sebe
museli  mít  koruny,  abychom  si
zavolali.

Kryptozoologie mýtičtí  tvorové  a  další.  Mezi  asi
nejznámější  patří  lidoop  Yetti,
který  se  vyskytuje  v  Himalájích,
nebo  Nessie  ze  skotského  jezera
Lochness.  V  České  republice
nebyli  zpozorováni  žádní
kryptozoologičtí  tvorové
(kryptidi),  ovšem  jsou  zde  často
pozorovány  aktivity  a  věci,  které
spadají  pod  záhadologii,  která  je
vzdálenější  příbuzná
kryptozoologie.  Já  se  o
kryptozoologii  zajímám  už  od
svých  devíti  let  a  mám  skříň
plnou  knih,  sošek  a  dalších
cenných  věcí,  které  se
kryptozoologie  týkají.  Moje
první  kniha  o  kryptozoologii  se
jmenovala  „Bájné  bytosti  a  další
tvorové  ze  světa  fantazie“.  Byl
jsem  tou  knihou  posedlý  a
rozhodně  ji  doporučuji  k
přečtení.  Mám  dokonce  i
založený  blog  o  kryptozoologii,
kterému  se  už  ale  nevěnuji
(http://kryptozoologicky.blog.cz).
Podle  mě  je  kryptozoologie
velmi  zajímavá  věda,  která  je
rozhodně  pro  zvědavé  lidi  a  také
pro  ty,  kteří  mají  rádi  záhady.
Kdo  ví,  jestli  zrovna  vy
neobjevíte  prvního  českého
kryptida?  Tak  mějte  oči  na
šťopkách!
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Určitě  jste  už  někdy  slyšeli  o
nějakém  bájném  tvorovi,  který
byl  někde  spatřen,  ale  jeho
existence  nebyla  nikdy
potvrzena.  Věděli  jste,  že
existuje  celá  věda,  která  se
těmito  tvory  zabývá?  Jmenuje  se
kryptozoologie.  Jako  věda  není
moc  uznávaná  a  nebere  se  příliš
vážně,  ale  byla  o  ní  napsána
spousta  knih  a  natočena  řada
filmů,  dokonce  jsou  založené  i
členské  skupiny.  Velmi  často  se
v  tisku  či  televizi  objeví  tací,
kteří  najdou  převratný  důkaz  o
existenci  nějakého  záhadného
tvora,  ale  obvykle  je  to
vyvráceno.  K  nejznámějším
záhadným  tvorům  na  této  planetě
patří např. vlkodlaci, upíři,

Audit Ekoškoly

Každé  dva  roky  probíhá  na  naší
škole  audit  Ekoškoly,  při  kterém
se  snažíme  obhájit  titul
Ekoškola.  Letos  tento  audit
proběhl  už  potřetí.  Jak  to  během
auditu  vypadalo?  Dne  21.  4.
navštívili  naši  školu  auditoři.
Nejdříve  jsme  se  my,  celý
ekotým,  s  nimi  sešli  na  schůzi,
kde  se  nás  ptali  na  to,  co  jsme
dělali  během  roku,  co  děláme  a
co máme naplánované.
 
 

Po  této  schůzi  jsme  auditory  já,
František  Boháček,  a  můj
kamarád  Lukáš  Kuklík  provázeli
po  škole.  Nejprve  jsme  jim
ukázali  ekokodex  a  pak  měli
auditoři  rozhovor  s  paní
Červenkovou  a  panem  ředitelem
Střelcem,  kterých  se  ptali  na
různé  věci,  např.  co  o  ekotýmu
vědí,  jak  ho  podporují  a  jak  mu
pomáhají.  Pak  pokračovala
prohlídka  školy,  nejdříve  jsme  je
vzali  s  Lukášem  na  1.  stupeň,
pak  na  galerii  a  nakonec  na  2.
stupeň.  Vždy  jsme  jim  říkali
něco  o  tom,  co  na  místě,  kde
právě  jsme,  ekotým  udělal,
pokud  něco  bylo.  Po  prohlídce
školy  měli  auditoři  čas  na  to,
aby  se  dohodli,  co  nám  na  závěr
řeknou.
Na  závěr  jsme  se  sešli  v
knihovně,  kde  nám  sdělili,  co
bychom  měli  zlepšit,  např.  že
bychom  měli  žáky  více
informovat  o  tom,  co  ekotým
dělá.
Asi  po  18  dnech  nám  přišel  mail
a  dopis  o  tom,  že  jsme  titul
obhájili.  Další  obhajování  nás
čeká za 4 roky.

František Boháček, Lukáš Kuklík
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Absolventský ples

třída 9.B třída 9.A

V  pondělí  12.  6.  se  uskutečnil
absolventský  ples  žáků  9.
ročníků.  Samotný  ples  začal  v
19.00  hodin,  ale  žáci  tam  museli
být  dříve,  aby  si  stihli  nacvičit
nástup.  Někteří  žáci  se  dokonce
na  ples  dostavili  limuzínou,  moc
si  to  užívali  a  jejich  hlavní
zábavou  bylo  mávat  lidem  z
okna.
 
Po  nástupu  měli  žáci  Radovan
Borlovan  a  Petra  Součková
uvítací  proslov.  Po  něm  začal
samotný ples, na kterém nám Mgr. Jitka Kulovaná

hrála  kapela  Vysočinka.  Hlavní
hvězdou  parketu  byla  paní
učitelka  Jitka  Polanská,  která
ukázala,  že  ji  tanec  opravdu
baví.  Samozřejmě  i  ostatní
učitelé  se  zapojili  a  ukázali  nám
své taneční dovednosti.
 
Program  byl  obohacen  i
pestrými  vystoupeními,  jako
například  electro  boogie  či
společenskými  tanci.  I  po  plese
žákům  devátých  tříd  pokračoval
program,  který  si  už  organizovali
sami. Pro rodiče a ostatní byl

připraven  bar,  kde  bylo  hodně
občerstvení.  Hudba  hrála  hezky
a všichni si večer moc užili.
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Spirit of Čakovice
10.  6.  2015  byla  slavnostně
spuštěna  geolokační  hra  Spirit  of
Čakovice,  kterou  spolu  s
občanským  sdružením  M77
vytvořila  třída  9.A.  Na  práci  se
více  podílela  skupina  paní
učitelky  Boháčkové.  Jako  první
jsme  sepsali  žádost  o  grant  od
One  world,  many  voices.  Naše
žádost  byla  přijata.  Dostali  jsme
39  000  Kč,  což  bylo  méně,  než
jsme  očekávali,  ale  nakonec  nám
to vystačilo.
S  tvorbou  nám  pomáhalo
občanské  sdružení  M77.  Při
prvním  setkání  s  M77  nám
ukázali  ukázkovou  hru  a
vysvětlili  nám,  co  to  vlastně
geolokační  hra  je  a  jak  se  hraje.
Poté  jsme  pro  hru  vybírali
vhodná  místa,  a  tak  jsme  s  paní
učitelkou  a  M77  procházeli
Čakovice,  přemýšleli  a  snažili  se
vybrat  ta  nejzajímavější  nebo
historicky  nejvýznamnější  místa.
Poté  jsme  všichni  ve  třídě  dali
hlavy  dohromady  a  vymýšleli
příběh.  Shodli  jsme  se  na  tom,
že  to  bude  na  téma  2.  světové
války  o  malé  holčičce,  která  ji
prožila,  a  co  všechno  se  jí
přihodilo.  Pak  si  každý  z  nás
vybral  jednu  lokaci,  kde  se  hra
odehrává,  a  o  té  jsme  se  snažili
vyhledat co nejdůležitější

informace,  které  se  potom
dávaly  do  hry.  Všechny
vyhledané  informace  jsme
zapisovali  do  encyklopedie  na
internetu,  která  byla  všem
přístupná,  aby  se  mohlo  vše
průběžně  opravovat.  Všichni
jsme  se  snažili  vyhledat  co
nejvíce  informací.  Vyhledávali
jsme  na  internetu,  ale  také  v
různých  knihách  o  Čakovicích.
Hledali  jsme,  jak  v  té  době
Čakovice  vypadaly,  kde  co  bylo
a  co  se  kde  dělo.  Ke  každému
místu  jsme  vymýšleli  úkol,  třeba
si  něco  přečíst,  něco  vyhledat,
na  něco  přijít,  nějaké  otázky,
hádanky  a  křížovky.  Vymýšlení
bylo  velmi  náročné,  protože
dlouho  nikoho  nic  nenapadalo,
ale  nakonec  to  šlo.  Poté  jsme
celý  příběh,  všechny  informace  a
úkoly  překládali  do  angličtiny.
To  bylo  také  náročné,  nemohli
jsme  moc  používat  překladač,
abychom  nepsali  hlouposti.
Muselo to být co nejlepší.
Paní  učitelka  Boháčková  to  po
nás  ještě  kontrolovala  a  opravila
a  dále  to  dala  ještě
překontrolovat  své  kolegyni,  aby
to  bylo  perfektní.  Namlouvání
celého  příběhu  bylo  asi
nejzábavnější,  protože  jsme  si
připadali jako v televizi, vždycky

jsme  se  někde  zasekli  či  to
špatně  přečetli  a  museli  jsme
začít  znovu,  aby  to  bylo  bez
chyby.  Paní  učitelka  z  nás  byla
na  nervy,  ale  pomáhala  nám  a
vydržela  to  s  námi.  Také  jsme
kreslili  všechny  postavy,  které  v
příběhu  jsou,  aby  se  to  hráčům
více  líbilo  a  bylo  to  hezčí.  S
kreslením  nám  pomáhala  třída
8.B.
V  neposlední  řadě  jsme  museli
získat  souřadnice  určených  míst
a lokalit pomocí GPS. Naším

posledním  úkolem  bylo  vytvořit
animaci  bombardování  školy  za
2. světové války.
Když  jsme  to  všechno  zvládli,
všechno  dodělali,  tak  byla
zkušební  hra.  Museli  jsme
důkladně  ověřit,  zda  všechno
funguje,  a  10.  6.  byla  hra
vložena  na  Google  play,  odkud
si  ji  může  kdokoli  zdarma
stáhnout.

Sandra Petrášková, Pavel Slavík
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ČAKOPIS Č. 4, ŠKOLNÍ ČASOPIS WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM

Tým školní redakce vám přeje pohodové prázdniny a těšíme se na vás 
v novém školním roce.

Redakce Čakopisu na exkurzi v Lidových novinách.

Školní anketa - 
my se ptáme, vy 
odpovídáte

 
Matěj, 7. B 
„Nevím,  nechám  to  na
rodičích.“
 
Layla, 4. B 
„Určitě do Karibiku!“
 
Ondřej, 3. A 
„Chtěl  bych  se  podívat  někam
do Švýcarska.“
 
Eliška, 8. B 
„Do Brazílie.“
 
Mgr. Petra Bogarová 
„Jestli  mi  to  vyjde,  tak  do
Irska,  do  Dublinu.  Ale  letos
jedu  na  Šumavu,  tak  snad
příště."

autor článku:
EVA KOHOUTKOVÁ

třída 8.A

autor článku:
KRISTÝNA KREJČOVÁ

třída 8.A

Matěj Juna

Blíží  se  nám  prázdniny!  A
máme  tu  poslední  anketu
tohoto  školního  roku,  kde  se
Vás  ptáme,  kde  byste  chtěli
strávit letošní prázdniny.
 
Tereza a Kateřina, 8. A 
„Chtěli  bychom  určitě  někam
k  moři,  třeba  do  Itálie  nebo  do
Řecka.“

Módní 
policie

 
Nikol Moldavčuk, 4.B 
 
Nikolka  má  velice  zajímavý
vkus.  A  jelikož  se  blíží  léto,  není
divu,  že  už  děvčata  i  kluci  nosí
lehčí  oblečení.  Nikolka  pro  svůj
dnešní  look  zvolila  džínové
lacláky,  které  se  opět  vrací  do
módy.  Pod  ně  si  oblékla
jednoduché  béžové  tričko,  které
mimo  to  ladí  i  s  krásnou,
střapatou  kabelkou.  Střapce  a
country  styl  jsou  horkým
módním  typem  pro  letní  sezónu.
Celý  outfit  výrazně  rozzařují
fialové  mokasíny  a  náhrdelník  z
peříček.
 
Nikol  se  tento  outfit  velmi
povedl  a  Nikolka  ode  mne
získává pět bodů z pěti.

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 8.B

foto: Barbora Vintrová, třída 8.B
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