
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

Milí přátelé, 
 
 

 
 
     Chcete otisknout v KáGéčku nějaký svůj zajímavý příspěvek? Máte dvě možnosti!  
Buď nám ho přineste do sexty, nebo nám ho pošlete na e-mailovou adresu: 
redakce.kg@seznam.cz.   
 

V tomto čísle najdete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. číslo, leden 2008
Doporučená min. cena: 10 Kč
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     víte o tom, že dostáváme vzácný dar? Neříkejte, že 
nevíte, na co se ptám? No přeci myslím na čas! Ano, přesně 
tak, na čas! Stojíme na prahu dveří, které jsou jak 
východem, tak také vchodem, čili přechodem do další etapy. 
Nový rok. Je dobře, když si uvědomíme, že všechno, co jsme 
prožívali během těchto dvanácti měsíců, které už jsou za námi, je něco důležitého, 
za co neseme zodpovědnost, něco, pod čím se máme podepsat. Zůstane to navždy 
v „našem archivu“, který je svědectvím našeho života, našeho jednání. Nyní ovšem 
vstupujeme dveřmi Nového roku do času, který nám byl dopřán. Budoucnost, která se 
rozprostírá před námi, nemá ještě konkrétní obrysy. Jedno je jisté a sice to, že se ona 
stává součástí našeho života. Můžeme říci, že na začátku tohoto nového období stojíme 
s prázdnými nádobami – skoro jako cestovatelé nebo dobrodruzi, kteří se vydávají 
na cesty hledat poklady, objevovat nové věci, objevovat nové hodnoty. Během toho 
našeho cestování rokem 2008 nás bude provázet světlo, které se rozzářilo o Vánocích 
v Betlémě. Pán Ježíš, z jehož narození se radujeme, bude jistě pro nás tím nejlepším 
průvodcem. Jeho láskyplná naděje je tím světlem, které jasně svítí do nového roku.   
     Milí přátelé, abychom měli opravdovou radost z toho všeho, co je před námi, měli 
bychom asi udělat jednou důležitou věc. Jakou? … No přeci chopit se tohoto světla 
naděje, které nám Pán Ježíš nabízí. Nebojme se a pevně vykročme správnou nohou a 
správným směrem do neznáma, do budoucna, kterým je pro nás nový rok. Je nám 
nabízena možnost, abychom lidsky, intelektuálně a duchovně povyrostli a měli 
otevřené srdce k druhým lidem. To, jestli na konci roku 2008 budeme mít ony prázdné 
nádoby naplněné poklady, hodně záleží na nás. Abychom našli vzácné poklady 
v podobě nových a krásných vztahů, v podobě vzácných hodnot, v podobě nových 
věcí, měli bychom s chutí a s rozhodností spolupracovat se všemi, kteří budou 
neoddělitelnou součástí našeho života v tomto novém nadějeplném období. Mám 
na mysli Pána Ježíše, ale také rodiče, učitele, přátele a kamarády a další osoby, které 
nám Pán Bůh v tom našem dobrodružném cestování novým rokem dopřeje.   

     Přeji nám všem odvahu vykročit správnou nohou a správným směrem. 
 

Jaké posloucháte rádio? Šťastný a nadějeplný nový rok 2008 
 

Váš školní kaplan  
P. Mariusz Kuźniar 

 

mailto:redakce.kg@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 3.+ 4. 1. Ředitelské volno 
 7. 1. Zahájení kalendářního roku  

               Mše svatá od 9:00, potom nástup do školy 
 7. 1. Setkání ředitelky školy se zástupci rodičů v 17:00 ve sborovně 
 24. 1. Pololetní pedagogická rada  
 24. 1. Matematická olympiáda (kat. B, C) 
 25. 1. Maturitní ples od 19:00 
 31. 1. Vydávání vysvědčení za 1. pololetí 
 1. 2. Pololetní prázdniny 
 Konverzační soutěž v AJ 
 Olympiáda z latiny 
 Olympiáda z francouzštiny 
 Projektový den (organizuje pí Hájková se septimou a III. ročníkem)  
 Divadelní představení Do It Yourself (kvinta, I. ročník)  
 Exkurze do Národního muzea – Bezobratlí (sexta, II. ročník)  
 Floorball – Poprask ZŠ (prima – kvinta) 

 

Slečna Oktáva a pan Čtvrťák 
 

si Vás dovolují srdečně pozvat  
do 

Národního domu na Vinohradech 
 

na maturitní ples 
 

v pátek 25. ledna 2008  
od 19 hodin 

 
Lístky k sezení i stání Vám 

rádi prodáme ve třídě oktávě! 
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     Na úvod bychom se Vás rádi zeptali, jak jste spokojen se studenty KG? 
Líbí se mi, když jsou studenti pilní, inteligentní, zvídaví, vtipní, když mají zájem 
o studium a vedle toho ještě své další vlastní zájmy. S takovými se na Křesťanském 
gymnáziu setkávám. Mnohdy mě překvapuje, čemu všemu se studenti naší školy věnují 
a v čem jsou také úspěšní - počínaje hrou na různé hudební nástroje a konče třeba 
jójováním. 

     Myslíte, že jste přísný učitel? 
To si nemyslím. 

     Myslíte si, že by mělo být na této škole více učitelů mužského pohlaví? 
Minulý týden jsem se dočetl, že v českém školství pracuje 84% „učitelek ženského 
pohlaví“. Naše škola se svými asi deseti učiteli převyšuje celorepublikový průměr 
v počtu mužů o zhruba 10%. Takže jich tu není málo a nemyslím si, že by jich tu 
muselo být víc. 

     Jaké jsou Vaše koníčky? 
Když mám čas, chodím do kina. V poslední době se mi líbil třeba dánský film Kdo je 
tady ředitel. Když mám příležitost, podívám se na televizi. Jezdím na výlety a rád 
poznávám nová místa, přírodní zajímavosti, historické pamětihodnosti. U nás cestuji 
nejraději vlakem. Pokud to jde, přečtu si pěknou knihu. Dokud to jde, rád se dobře 
najím. 

     Jakou posloucháte hudbu? 
Máme doma několik CDček a ta poslouchám stále dokola. Jsou mezi nimi například 
Václav Koubek, Jacques Brel, Traband, Emir Kusturica and The no smoking orchestra, 
Henri Salvador, Psí vojáci. O Vánocích přijdou na řadu České koledy, Moravské koledy 
a hlavně Nejkrásnější koledy. 

     Čím jste chtěl být jako malý? 
Pokud si vzpomínám, chtěl jsem se stát truhlářem, popelářem, řezníkem, esenbákem a 
autobusákem. 

     Byl jste slušný student nebo spíš takový ten lajdák (raubíř)? 
Žádný lajdák jsem nebyl, spíš slušný a svědomitý student. Snažil jsem se ve škole něco 
dozvědět, psal jsem si přehledně poznámky, připravoval jsem se z hodiny na hodinu. 
Do školy jsem chodil často a včas. 

     A co školní průšvihy? Vzpomínáte si na nějaké? 
Nevzpomínám. 

 
          Děkujeme p. Očenáškovi za rozhovor. 
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     Svátek Zjevení Páně - lidově zvaný "Tří králů" - je svým obsahem téměř totožný 
s vánočním svátkem Narození Páně.  

Dávka vtipů aneb Bavíme se na účet učitelů… 
     K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve 
přiběhnou prostí pastýři. Jdou za někým, kdo je 
jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti 
o něco málo později dorazí i králové – mudrci, 
každý z nich přinese Ježíši dar, a to myrhu, 
kadidlo a zlato. Na místo narození, do Betléma, 
jsou dovedeni díky hvězdám. 

 
“Trestem bylo zazdění … do zdi” (sl. Kvičerová) 

“Tak si představte, že tohle je kovový drát a já ho strčím do trouby.” (p. Hopp)  

“Boubely mají velikost dětské hlavičky….když v sobě tedy máte nějaký boubel, tak si 
toho občas všimnete.” (pí Sýkorová) 

“Znáte tu skákací kuličku?”  (p. Hopp) 

“Kdo má pochybnosti, tomu můžu známku ještě zhoršit.” (p. Polgár – Fero) 
     Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je 
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, 
u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen 
"Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 
latinského "Christus mansionem benedicat": "Pane, žehnej tomuto domu".  

“Petr schová do tašky gumový kroužek.” (p. Hopp) 

“Takže zvedněte lavice a ukliďte třídu.” (pí Ulrychová)  

“Začneme smrtí…ééé…smrtí…ééé…smrtí…takže začneme smrtí.” (p. Očenášek) 

“Myslím, že ta Vánoční akademie by měla být okolo Vánoc.” (pí Ulrychová) 

  

             

     Tato rubrika časopisu je určena pro Vaše dotazy. Můžou se týkat čehokoliv. Mohou 
to být otázky na jakéhokoli učitele nebo studenta - prostě záleží jen na Vás. Pokud 
budete mít tedy nějaký dotaz, doneste ho do sexty, kde bude krabice určena právě 
pro Vaše dotazy. A my se pak pokusíme zjistit na Vaši otázku odpověď… 
 
Zeptali jsme se… 
 

 pí Ulrychové: Kdo vaří u Ulrychů štědrovečerní večeři? 
             → „Štědrý den trávíme u rodičů – nejdřív u mých, potom u Alešových (další 

rok naopak). Takže s přípravou štědrovečerní večeře pomáhám buď mojí 
mamince nebo mamince Aleše.“    

 
 studenta II. ročníku Jirky Almera: Jaká je tvoje nejoblíbenější skupina? 

             → „Samozřejmě Iron Maiden, jak už vyplývá z mého stylu oblékání. Moc se 
těším na jejich koncert příští rok.“    
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Kladná čísla mají odmocnítko ráda,  
když prší, schovají si pod něj záda. 

Záporná jej ráda nemají, 
 i když prší, pod něj nesmějí. 

(E. Calda) 
 
 
 
 
     Tentokrát jsme se Vás ptali, jaké posloucháte rádio. Většina dotázaných 
neposlouchá, ale přečtěte si názory ostatních. 
 
Rádio CITY:    16%     Rádio Děda:    13% 
Evropa 2:       16%     Rock Zone:     10% 
ČR 1:             13%     Rádio Bonton: 10% 
Ostatní rádia:  22% 

Pí prof. Hrdinová ČR 1. 
A když se právě nachází ve Středních 
Čechách, tak si poslechne Rock Zone. 

Vojtěch Coufal si rád poslechne Country rádio. 

 - 5 -



                                                                                                                         

            

 
 

 Rozhovor s Vaškem Kroutilem…         
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

A teď jeden pro počítačové machry ;-) … 

Byl jeden mladý muž a chtěl být slavným básníkem.  
"Chci, aby má díla četl celý svět, aby lidé při čtení propadali emocím,  
aby křičeli, plakali, rudli vzteky a dupali a nikdy nezapomněli, co četli."  
Jeho přání se splnilo… 
Píše v Redmondu chybové hlášky pro Microsoft. 

Provedl se průzkum na jednu stejnou otázku  
v různých částech světa, která zněla takto:  
„Prosím Vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla  
v jiných částech světa?" 

Výsledek byl katastrofální: 
 V Africe nevěděli, co je to "jídlo". 
 V Západní Evropě neví, co je to "nedostatek". 
 Ve Východní Evropě, co je to "vlastní názor". 
 V Argentině zase, co je to "prosím". 

      A v USA zase, co je to "okolní svět".

Přijde chlap na policejní stanici a ptá se,  
kde mají bonzárnu. 
Tak ho pošlou na podatelnu. Přijde tam a říká: 
"Můj tchán má na dvoře metrák dřeva." 
Policajt: "Ale to přece není trestné!" 
"No jo, ale on ho má z Německa!" 
Policajt: "To ale přece není trestné!" 
"No jo, ale on v něm pašuje zlato!" 
Policajt: "Hmm, tak to si ověříme!" 
Chlap přijde domů a říká tchánovi: 
"Hele, odpoledne ti přijedou chlapi na pořezání  
toho dřeva a bude to asi ta samá parta,  
co ti na jaře zryla zahradu!" 

- „Víte, kolik je třeba blondýnek  
   na upečení čokoládového dortu?“ 
- „10, jedna zadělává na těsto a  
    zbytek loupe lentilky ☺.“ 

 - „Ovlivnil automobilový průmysl nějak morálku lidstva?“ 
- „Jistě, poklesl počet krádeží koní.“  

     Yoyu zdar! Můžeme se Tě zeptat na pár otázek? 
No určitě. 
 
     V kolika letech ses poprvé potkal s yoyem? Jak ses k tomu dostal?
Asi jako každej jsem se s yoyem setkal už jako uplný děcko, ale trickovací yoyo se 
ke mně dostalo, když mi bylo asi 13. Brácha to přitáhl ze školy s tím, že to viděl 
u nějakýho kluka na chodbě a obou se nám to zalíbilo, a tak jsme začli yoyovat. Bráchu 
to asi po roce nějak pustilo, ale u mě to vydrželo až do teď a myslím, že už mě to jen 
tak nepustí. Měl jsem taky období, kdy jsem přestával yoyovat, ale už jsem si 
mezi yoyerama udělal spoustu kamarádů, takže jsem chodil mezi ně a po pár měsících 
mě to zase chytlo. Jinak ty začátky měly svoje kouzlo, yoyovalo dohromady asi 30 lidí, 
v Čechách bylo k dostáni jen pár druhů yoyí a celkově to bylo super. Teď už je česká 
yoyo scéna dost velká, což má ale taky svoje výhody. Na začátky rozhodně dost rád 
vzpomínám. 
 
     Kolik stojí jedno yoyo? Nějaké to více profi... 

   - „Víte, kdo to má nejlepší?“ 
   - .................. 
   - „Sklerotici, protože mají to,  
      na co si vzpomenou.“

Prodávají se yoya v rozmezí od 200 – 2500 a víc. Pro začátek je nejlepší si koupit 
celoplastový yoyo, protože jeho vlastnosti odpovídají přesně požadavkům začátečníka a 
dá se snadno upravit na téměř profi yoyo (stačí vyčistit ložisko, poupravit návratovej 
systém, pohrát si s povrchem a pod ložisko plácnout pár podložek), s kterým se dají 
dělat i ty nejtěžší triky. Problém je, že poslední dobou je hitem kupovat si hned 
na začátek to nejdražší kovový yoyo, protože vypadá líp a lidi si myslí, že když si koupí 
to nejlepší, tak budou dávat ty nejlepší triky. Což samozřejmě není pravda, nej yoya 
jsou super pro zkušený yoyery, ale začátečníkovi jsou skoro k ničemu. To je stejný, 
jako kdybych si udělal řidičák a druhej den si šel koupit Ferrari – neuměl bych využít 
jeho předností, a tak by pro mě mělo stejnou cenu jako kterýkoliv jiný auto. Proto jestli 
si půjdete koupit yoyo, tak rozhodně nekupujte to nejdražší, ale koukejte po levnějších 
typech, yoya okolo 500 jsou na začátek nejlepší. 
 

 - 8 -

No brácha yoyoval, ale už téměř úplně přestal. Určitě jsem hrozně vděčnej druhýmu 
bráchovi, protože díky němu moje jméno na světový yoyo scene aspoň trošku něco 
znamená. Brácha má obrovskej cit pro vytváření videí - a to jak pro natáčení a stříhání, 
tak i pro celkovou režii. Na jaře vyšlo naše společné video z jeho produkce a fakt se 
povedlo (kdo by se chtěl podivat, tak na youtube.com stači vyhledat Revolution 
in Prague). Vzniklo pro prezentaci revolučního yoya od americké firmy jménem 
Yoyofactory. Hlavní manažer Yoyofactory byl víc než spokojenej, a tak mě vzali 
do týmu a s bráchou si nasmlouvali spoustu práce do budoucna. Tím se otevřela další 

     Věnuje se yoyování ještě někdo další z Tvé rodiny? Podporují Tě v tom? 
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spousta nových možností a u mě propukla kromě radosti obrovská chuť do dalšího 
trénování. Jinak rodičům naštěstí nevadí věčně nepříjemnej zvuk yoya a letos mi 
umožnili něco, čemu bych ještě před rokem vůbec nevěřil, ale k tomu později. 
 

      Jak často trénuješ doma? Chodíš i na nějaké společné tréninky? Jak takový trénink 
vypadá?      Co to vlastně je Adopce  na dálku? 

Projekt Adopce na dálku není o skutečné adopci dítěte, ale jedná se o adresnou 
finanční pomoc vybranému dítěti. Z tohoto sponzorského příspěvku je dítěti uhrazeno 
školné v zájmovém kroužku (včetně pomůcek a materiálu), nákup školních potřeb, 
oblečení, náklady na úhradu organizovaných volnočasových aktivit. Takto vložené 
peníze se stávají pro dítě trvalým vkladem do života. 

Doma moc netrénuju, víc než půl hodinky denně určitě ne. Ale někdy mám chuť a 
jsem schopnej yoyovat hodiny v kuse, stejně tak jsou dny, kdy yoyo nevezmu do ruky. 
Jinak yoyo mám pořád u sebe, a tak si yoyovaním kratím čas při čekání na autobus 
nebo kdykoliv mám náladu. Každej čtvrtek se koná SESHNA, což je sraz yoyerů 
v Praze. A vypadá to asi tak, že se sejdou srandovní lidi v místnosti a hrajou si s 
yoyem, ale vetšina z nich tam chodí jen proto, aby se viděli s kamarádama a popovídali 
si s nima.  

Děti jsou vybírány pracovníky pinské charity z těch nejchudších 
rodin. Při výběru nerozhoduje pohlaví, rasová či náboženská 
příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická 
potřebnost rodiny, ve které dítě žije. Do projektu jsou zařazeny děti 
v kterékoliv části vzdělávacího procesu v dané zemi. 

  
     Všichni asi víme, že jsi v yoyování velice úspěšný, nejednou jsi asi stál na bedně, 
tak nám pověz, co obvykle vyhráváš...  
Soutěže sponzorujou z 90% firmy, co vyrábí yoya nebo internetový yoyo shopy, takže 
kromě pohárů a medailí jsou ceny yoya, yoyo trička, yoyo příslušenství a poukázky 
na nákup. Občas se vyskytne i něco jinýho, ale to fakt jen hodně málo, protože yoyo 
není moc známý, a tak je docela problém sehnat sponzory. 

Naše škola je současně také sponzorem projektu Adopce na dálku. 
Proč jsme se rozhodli stát součástí tohoto projektu?  

Pár informací, třeba o Etiopii: 
 
     Kam všude ses diky yoyu dostal? Do jakých cizích zemí, měst? • negramotnost- 60% obyvatel 
Yoyo je rozšířený po celym světě, takže možností je opravdu hodně. Já se s yoyem 
dostal zatím do Drážďan na mistrovství Německa, do Paříže na mistrovství Francie a 
letošní léto mi rodiče s podporou Yoyofactory umožnili dostat se s bráchou 
na mistrovstvi světa na Floridu a potom i na mistrovství státu New York, které se 
konalo v New Yorku a bylo asi nejhezčí soutěží, na který jsem kdy byl. Na mistrovství 
světa, které pro mě bylo splněným snem jsem se seznámil s klukama z Brazílie, 
Japonska, Islandu, USA atd. To bylo hodně zajímavý a celý to byl nezapomenutelnej 
zážitek. Super je, že s hodně lidma, s kterýma jsme se tam potkali, jsem porad 
v kontaktu. Na podzim dokonce 3 z nich na týden přijeli k nám, což bylo sice občas 
náročný, ale dost jsem si to užil. Nejdřív přijel Igor z daleké Moskvy, potom Hadrien 
z Francie a nakonec si to do Prahy až z Tokia namířil Kentaro. Všechny jste je mohli 
potkat ve škole ☺. Všem se v Praze víc než líbilo, Igor nechtěl ani na letiště a Hadrien 
s Kentarem si hledají vysokou školu v Praze, na kterou by mohli přejít. Svoji roli určitě 
sehrály české ceny, ale Praha s českým životním stylem je fakt všechny úplně 
učarovala. No a příští rok se snad bude konat mistrovství Evropy s celým Evropským 
pohárem, což by pro mě znamenalo účastnit se všech Evropských soutěží a to by 
znamenalo projet asi 8 zemí Evropy. Toho bych se hrozně rád účastnil ale uvidíme, 
nejdřív musím odmaturovat ☺.  

• 10% obyvatelstva okresu Alaba patří k tzv. "food insecure" lidem, k lidem, 
kteří by bez pomoci formou peněz/jídla za práci nebo distribuce potravin trpěli 
hladem 

• podle statistik OSN je 8. nejzaostalejší a nejzalidněnější země světa 

A jak je to vlastně se školami např. v Etiopii? 

• do školy může chodit pouze polovina dětí 
• střídají se, vzdělávají se jakoby na směny - oficiální kapacita škol je 500 dětí, 

ve skutečnosti jí navštěvuje asi 1500 dětí 
• ve třídě bývá místo 50ti dětí 90 - 150 
• velikost tříd je obvykle 7x6m 
• školy jsou ze dřeva a hlíny a nemají okna nebo jsou z betonových tvárnic a 

mají stejná okna jako u nás (ovšem, když se okna vysklí, nejsou peníze 
na opravu) 

• nemají domácí úkoly, pracují na poli rodičů… 

A teď zpátky k naší škole. Blíží se nám maturitní ples plný radosti, překvapení a 
zajímavých vystoupení. Všichni se těšíme na tu báječnou atmosféru, která nás zajisté 
čeká a hlavně na tu spoustu skvělých (nejen) mladých lidí, se kterými budeme moci 
tento večer strávit. Máme štěstí, že žijeme zde, kde na takovouto zábavu je čas i 
peníze. Stejně jako minulý rok se budou i letos na plese prodávat berušky. Berušky, 
díky nimž pomůžeme uskutečnit sny a přání dětí, které neměly to štěstí mít život jako 
my všichni, v dobrém zabezpečení a s dobrým vzděláním.  

    Jinak všechno info o yoyu najdete na www.yoyo.cz a nebo se můžete zeptat mě 
v oktávě. 
 
                                                                                            Vašek Kroutil (oktáva) 
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 Naše škola dálkově adoptovala dvě děti: Akashe a Rebecu. 

       Akash je klučina z Indie. Jeho rodiče tvrdě pracují na poli, aby mohli přežít. Akash 
chodí do šesté třídy základní školy. Učí se dobře. Mockrát děkuje naší škole 
za podporu, kterou mu poskytla a moc děkuje všem, kdo se nějakým způsobem 
podíleli na finanční podpoře jeho studia. Přeje nám všem veselé Vánoce a šťastný  
nový rok. 

 
 

Pozor, pozor, pozor! 

Velká celoroční soutěž pokračuje!          Rebecca je  holčina z africké Ugandy. Letos se dostala mezi nejlepší žáky ve škole, 
má 77 spolužáků. Také nám mockrát děkuje za podporu. Diky finanční pomoci, může 
stále studovat. 

Chcete vyhrát? Jediné, co pro to musíte udělat, je sbírat originální kupóny,  
které naleznete v každém výtisku KáGéčka. 

Tyto dva mladé životy i nadále potřebují  naši pomoc a podporu! Třída, která nasbírá nejvíce kupónů,  
Chceme vás vybídnout, abyste se též zapojili do tohoto projektu a financování  bude mít po dohodě s třídním vyučujícím nárok na jednodenní mimoškolní akci a 

samozřejmě ji také odměníme nějakou hodnotnou cenou☺.  těchto dvou dětí, které se staly naší rodinou. 
 

Oceněné budou také třídy umístěné na 2. a 3. místě!  

   

          

Jak se připravovat na písemku nebo zkoušení? 
     Tak už se vám daří být v hodinách aktivní? Pokud ne, tak to znovu zkoušejte. 
Pokud ano, tak vydržte, protože pokud pochopíte učivo už v hodině, ušetříte si spoustu 
času a energie také při přípravě na písemku nebo zkoušení. Pouhé pochopení však 
nestačí! 
     Určitě jste zažili takovou situaci: vezmu si do ruky sešit a učebnici, přečtu si text i 
zápisky a mám pocit, že všemu rozumím. Při písemce nebo zkoušení to však vůbec 
nevyjde. Příčina je jednoduchá – používám svůj mozek jako „jednosměrku“. Probírám 
vždycky ty samé příklady a obrázky a ukládám učivo stejnými metodami na stále stejné 
místo v mozku. Při písemce nebo zkoušení však musí učivo projít jinou cestou. Kromě 
toho je nutné s vědomostmi pracovat, vytvářet souvislosti.  
     Co z toho vyplývá? Neučit se jednotvárně, ale používat různé metody. Jednou 
z nejosvědčenějších metod je vysvětlování. To znamená, že si najdu kamaráda, 
rodiče, morče nebo plyšáka a vysvětlím mu to, co se právě učím (vzoreček, pravidlo, 
postup řešení atd.). Hlavně je důležité mluvit nahlas a nic nevynechat. Z pohodlnosti 
máme sklon vyhnout se v myšlenkách nejasnostem. Tomu zabráníme, když své 
vyslovíme nahlas. Pro zpestření můžeme své vysvětlování zpívat nebo vyjadřovat 
pantomimou – to se osvědčuje i při učení se cizímu jazyku. Když se u toho zasmějeme, 
tím lépe. Kdo má při učení dobrou náladu, lépe si to pamatuje! 
     Přeji vám krásně prožité Vánoce. (Bez učení.)    

                                                                                                Helena Hůlová 

 Soutěž potrvá až do června 2008, takže sbírejte, sbírejte, sbírejte! Ceny jsou lákavé! 
 
 

                            
 

     Účast v soutěži na měsíc prosinec byla celkem vysoká, a tak jsme si pro Vás 
tentokrát připravili úkoly rovnou dva! Oba vyřešené úkoly nám noste na jednom 
lístečku, opatřete ho svým jménem a třídou a přineste do sexty. Koncem měsíce 
proběhne opět slosování. O termínu slosování Vás budeme předem informovat. 
Sledujte tedy hlavní nástěnku! Na vylosovaného řešitele samozřejmě čeká i tentokrát 
zajímavá odměna! 

Úkol č. 1:    Přesuňte jednu sirku tak, aby platila rovnost: 

                                              
Úkol č. 2:    Ocitli jste se ve vězeňské kobce, ze které vedou dvě chodby. Víte, že jedna 
vede na s a druhá na popraviště. Hlídají vás dva strážci. Jeden mluví vždy 
pravdu a t  vždy lže, ale Vy nevíte, který je který. Můžete se zeptat na jednu 
otázku jed rážce. Jakou otázku položíte, abyste zjistili, které dveře vedou 
na svobodu
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