
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 
 
V tomto čísle najdete: 
 
 

 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
     Byly mu téměř tři roky, když dostal dětskou obrnu, téměř zázrakem se uzdravil a 
hrál fotbal. A bylo mu dvanáct, když dostal Oscara za roli ve filmu Poznamenání. 
     Ivan se narodil v Praze 24. 1. 1937, doma hodně cvičil na piano a účinkoval 
v Dismanově rozhlasovém sboru, v roce 1947 přišli do sboru zahraniční filmaři a hledali 
jednoho chlapce do hlavní role. Tak český kluk hrál ve filmu s Montgomery Cliffem, 
který se stal světovou hvězdou, zatímco Ivana dnes poznáme jen v několika, většinou 
dávno zapomenutých filmech. Zahrál si ve filmech se jmény Varúj! (1946), Zelené 
knížky (1948), Svědomí (1948). Všechny jeho další role byly pouze v amatérském 
divadle. Po maturitě se neúspěšně hlásil na divadelní fakultu a pak střídal různá 
zaměstnání. Zapomenutý, nemocný a osamělý zemřel 21. 11. 1987. 

4. číslo, březen 2008
Doporučená min. cena: 10 Kč

     Od letošního roku bude mít Ivan Jandl své stálé místo mezi českými herci dětských 
rolí. Umístění hvězdy s jeho jménem na zlínský chodník slávy je uznáním a poctou jeho 
talentu. 
                                                                            Článek nám poskytla pí Millerová. 
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     Ráda bych touto formou poděkovala všem zúčastněným 
letošního tříkrálového koledování. Paní ředitelce za transport 
pokladnic, vedoucím skupinek za skvělou spolupráci, kreativním 
koledníkům za ochotu a připravenost vyjít do ulic, ale i všem 
ostatním za jakýkoliv druh podpory této akce Charity. 
     Letos jste vykoledovali do 16 kasiček celkem 21.936,44 Kč 
(částky jsou v přepočtu v Kč). Největší peněžní dary přinesly skupinky v čele s těmito 
vedoucími: sl. Susová 2.196,- Kč, sl. Tylová 2.163,50 Kč, pí. Müllerová 2.044,46 Kč, 
p. Horák 2.022,50 Kč, sl. Kobrlová 2.000,50 Kč. Ještě jednou děkuji i za výpomoc 
i z řad vyučujících a v příštím roce se těším při této příležitosti na osvědčené, ale i nové 
vedoucí a koledníky. 
                                                                                                Markéta Kvičerová 
 

 

 
V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí 
psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna 
na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. 
Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. 



 
     Jak jste si již mohli přečíst v předminulém čísle KáGéčka, naše škola se účastní 
projektu Adopce na dálku - a to adopcí rovnou dvou dětí. Když jsme dávali dohromady 
minulé číslo, neměli jsme ještě kompletní informace o dětech, teď už je ale máme a 
proto bychom Vás rádi s dětmi seznámili trochu blíže. 
     Prvním z dětí je Rebbeca Ndibulyawa z africké Ugandy. Narodila se 2.9. 1995 a má 
4 sourozence. Do školy chodí ve vesnici Maranatha a nejvíce ji baví matematika. Ráda 
hraje vybíjenou. Když je doma, musí jako ostatní děti pomáhat, nosí vodu, myje 
nádobí, zametá dům nebo se stará o bratra. Její otec je rolník a matka také pracuje 
na poli. Co se týče zdraví, Rebbeca má často horečku, bývá nachlazená a trápí ji 
bolesti břicha. Její vyznání je katolické. 
     Druhým dítětem, které si naše škola adoptovala, je Akash 
Mamadapure, který před nedávnem oslavil své dvanácté narozeniny 
(29.1.). Akash pochází z Indie a má dva bratry (7 a 5 let) a všichni žijí s 
rodiči. Jeho matka pracuje jako pomocná pracovnice a otec je zedníkem. 
Chodí do školy ve vesnici Shemblly. Jeho oblíbeným předmětem je jazyk 
kannada, mimo to rád kreslí. Doma musí pomáhat s donášením vody. 
Akash je hinduista a jeho zdravotní stav je dobrý. 
 

 
 
 
 

 
 
     Období písemek před pololetním vysvědčením je za námi. Zvládli jste to 
bez taháků? Raději ani nechci znát odpověď. Ale víte, že výroba taháků může být 
velice účinnou a smysluplnou přípravou na písemnou práci?  
     Totiž zredukování veškerého učiva k písemce na maličký papírek je kreativní výkon, 
při kterém se intenzivně vyrovnáváte s učivem. Celou látku musíte projít, pochopit a 
poté zredukovat do několika stručných, ale podstatných bodů. Ty podstatné body vám 
pak umožní vybavit si všechno ostatní, co s nimi souvisí. Při dobrém vypracovávání 
taháku se chytrým studentům může stát, že se učivo naučí tak, že pak při písemce 
už ten tahák vůbec nepotřebují. 
     A to je skvělé, protože ušetří spoustu času a energie při sledování, jestli se učitel 
dívá, nenervují se, že tahák bude odhalen a potrestán. Mohou se mnohem lépe 
soustředit na samotnou práci. Mnohým tím také odpadnou morální problémy spojené 
s podváděním učitelů i sebe samých.  
     A otázka na konec: Jsou snad v naší škole i  nechytří studenti? 
                                                                                                       Helena Hůlová 
 

 - 4 -

 
         
 
     Chtěla jste být vždycky učitelkou? 
Když jsem byla na základní škole tak ano, ale na gymnáziu jsem změnila názor, když 
jsme jako studenti některé kantory docela trápili, tak jsem se rozhodla pro biochemii a 
nějakou dobu jsem i pracovala na experimentální virologii, bylo to zajímavé, ale časově 
náročné. No a jak vidíte, nakonec dělám to, co bylo mou první myšlenkou.  
 
     Organizujete výjezd do Alp… Lyžujete ráda? 
Určitě, a když není sníh, tak ráda jezdím na kole. 
 
     Nemáte strach z výjezdů se studenty? 
Kdybych měla, tak bych s nimi nikam nejezdila. 
 
     Máte na některý z výjezdů nějaké nezapomenutelné vzpomínky? 
Je jich pár, na některé si občas vzpomenu. Jednou jsem vyjela na hory s třiceti žáky 
šesté třídy a na lyžích jich stálo poprvé 16. Po třech dnech už všichni vyjeli 
na vleku sjeli kopec a z toho jsem měla velkou radost. Pak jsme jezdili každý rok, až 
do 9. třídy. 
 
     Co myslíte, že nejvíce zabírá na „zkrocení puberťáků“? 
Myslím, že na každého něco jiného a je třeba vymýšlet nové nápady. 
 
     Učíte chemii… Stalo se Vám někdy, že by Vám explodoval nějaký pokus? 
Jen trochu, odnesl to malinko propálený stůl. 
 
 
 

TOP 10  pí prof. Sklenářové… 
 

jídlo:     vepřové panenky na rozmarýnu v hořčičné omáčce 
hudba, skupina:    Led Zeppelin, Pink Floyd, Blue Effekt 
předmět:    školní-chemie a tělocvik, obecně-sportovní potřeby 
místo:     příroda 
film:     současné české filmy (např. Pelíšky) 
známá osobnost:    Otto Wichterle 
číslo:     7 
závislost:    na vepřových panenkách na rozmarýnu v hořčičné omáčce 
zvíře:     delfín 
kniha:     spíš autor: Haruki Murakami 
 
                                                          Děkujeme pí Sklenářové za rozhovor! 

 - 3 -



 
 

 3. 3. Setkání ředitelky se zástupci rodičů v 17,00 hod. ve sborovně 
 3. 3. Koncert ČF (kvinta) 
 5. - 13. 3. „Jeden svět“ – festival dokumentárních filmů o lidských právech 

(III. ročník,septima) 
 9. - 15. 3. Lyžařský kurz (sekunda)  
 10. - 19. 3. Mistrovství školy ve fotbale 
 19. 3. Školní velikonoční mše svatá 
 20. - 21. 3. Velikonoční prázdniny 
 24. 3. Pondělí velikonoční 
 27. - 29. 3. Lyžařský zájezd studentů a učitelů Alpy (Rakousko)  
 Exkurze do Osvětimi (III. ročník, septima) 
 Výměnný pobyt našich studentů v Mendenu 
 Školní kolo SOČ 

 
 
 
 
Nikdy proti proudu  (Amper) 
Říkám holou pravdu  (Inspektor Kojak)   
Neštěstí nechodí nikdy samo (Marx a 
Engels) 
Hrajte z voleje  (Shell) 
Nemá to jiskru  (Diesel) 
Už jsem v obraze  (Mona Lisa) 
Kdo chce psa bít, hůl si najde (Slepecké 
přísloví) 
Příliš mnoho psů, zajícova smrt  (Playboy) 
Nenechat se vytočit  (Bell) 
Neznalost zákonu neomlouvá  (Murphy) 

To bych se na to vykašlal (Koch) 
Být žárný příklad  (Černobyl) 
Přijali nás chladně  (Amundsen) 
Mám to v krvi  (Freddie Mercury) 
Všechno brát s rezervou  (Barum) 
Mít o kolečko víc  (Anonymní svatý) 
Nebudu se s tím párat (Jack 
Rozparovač) 
Mít v kalhotách  (Krteček) 
Tě pic  (Puškám) 
Není malých rolí  (Harmasan) 

Když se dva perou,  třetí se směje  (Procter a Gamble) 
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše  (Alfred Hitchcock) 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne  (Vincent van Gogh) 
 
 

       
 

Také v tomto čísle Vám připomínáme, že celoroční soutěž stále pokračuje! 
Sbírejte dále kupóny, které naleznete v každém výtisku KáGéčka. 

Třída, která nasbírá nejvíce kupónů, bude odměněna! 
 

 
 

Nyní máte možnost dozvědět se něco více o irských tancích… Zeptali jsme se 
našich úspěšných spolužaček Magdy (sexta) a Kačky (tercie) Nemravových 
na pár otázek… 

     Nejdříve bychom se vás rádi zeptali, co je vlastně pro irské tance typické? 
Člověk se nesmí od pasu nahoru hýbat, musí mít zpevněné tělo, vytočené nohy a 
překřížené tak, aby špičky chodidel byly u sebe a paty směřovaly ven, tancuje se 
na špičkách. Všechny pohyby by měly být „ostré“ a měly by mít „švih“. 

     Jak často máte tréninky a kde trénujete? 
Trénujeme 4x týdně, v pondělí a středu 2,5 hodiny v tělocvičně na ZŠ Táborská, 
v pátek máme 2 hodiny modernu a pak ještě hodinu nacvičujeme choreografie, 
v neděli trénujeme kroky na soutěže a to v Hotelové škole na KOH-I-NOORU. 

     Co vám jde lépe? Co vás baví více? 
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Magda: Baví mě asi oboje stejně, záleží na tom, jestli se piluje pořád jen technika nebo 
se nacvičují choreografie. A v čem jsem lepší? To by věděla spíš Kačka, ta je lepší 
v softech (v měkkých botách). 
Kačka: Souhlasím s Magdou, ale momentálně mě baví víc softy. 

     Jak dlouho se tomu věnujete? 
Tancujeme od tří let, ale irským tancům se věnujeme teprve 2,5 roku s tím, že 
do skupiny jsme se dostaly před půl rokem. 

     Máte nějaké úspěchy? 
Jezdíme na celoevropské soutěže, tzv. Feise (do Mnichova, Milana, Salzburgu,...), kde 
jsme se ve svých kategoriích umístily na předních místech. Příští rok možná pojedeme 
na All Ireland, což je celosvětová soutěž ve skupinových tancích. 

     Jak často vystupujete? 
Vystupujeme na plesech, v irských pubech, na různých veřejných i soukromých akcích, 
zhruba 1x za 2 měsíce máme celovečerní vystoupení. Průměrně vystupujeme tak 5x-6x 
do měsíce. 

     Co všechno k tomu potřebujete? 
Nejdůležitější jsou boty, na step – stepky (hard shoes) a na softy – soft shoes 
(speciální kožené boty bez podrážek). Pohodlné oblečení a návleky na nohy, protože 
nohy musí být stále v teple a na vystoupení a soutěže kostýmy. Na soutěže vyšších 
kategorií jsou povinné „krovky“ (speciální šaty nad kolena s rozšířenou a vyztuženou 
sukní), dnes už je to ale spíš záležitost módy – co šaty, to většinou originál, ale protože 
jedny stojí nejméně 20 tisíc, tak je zatím ani jedna nemáme. 

     Hodláte se tomu věnovat i nadále? 
Určitě, pokud budeme moct. Ono se to sice nezdá, ale je to velký nápor na nohy a 
většinu z nás bolí kotníky, kolena, kyčle, achilovky... Ale tancovat budeme co nejdéle. 
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     Jak jste se k tomu dostaly? 
Když jsme byly mladší, chodily jsme s rodiči na St.Patrick´s Day na Náměstí Míru, kde 
vystupovaly různé irské taneční skupiny a mezi nimi i ta, ve které teď jsme – Rinceoirí. 
Potom jsme si na internetu našly, že se můžeme přihlásit do RIDA (škola irských 
tanců), a tak jsme začaly trénovat. 

     Kolik času to zabere? Stíháte to se školou? 
No... Hodně:) Na tréninky odcházíme kolem páté odpoledne a vracíme se ve 21:45 
hrozně unavené. Často máme i semináře s naší zahraniční lektorkou Lisou Delaney, 
která nás učí a díky které můžeme jezdit na soutěže. V létě míváme Letní školu irských 
tanců, kde trénujeme i 4 hodiny denně a to je hodně náročné. Se školou to zatím 
stíháme a z ničeho nepropadáme:) 

Kdyby se někdo chtěl dozvědět víc informací a třeba i začít trénovat, tak 
na www.rinceoiri.cz najde všechny informace a je tam i spousta fotek z vystoupení. 
 
                                                                    Děkujeme Magdě a Kačce za rozhovor! 
 

 
 
 

 

“Vy nevíte co je chlévská mrva?”  (p. Očenášek)  

“Archimedův zákon je v různých zněních různý.”  (pí Müllerová) 

- p. Polgár: “Tak mi řekněte nějaké slavné mořeplavce.”  
- třída: "Magalhaes”   
- p. Polgár: “Správně”  
- třída: “Banderas”   
- p. Polgár:“Výborně” 

“Já Tě vidím i zezadu.” (p. Hopp)  

“A pak máme ještě jednoho parazita, ten tady teď koluje.” (pí Sýkorová) 

“Nebo to vytáhnu!” (p. Očenášek) 

“Já Vám pak k tomu budu hrát toho Ludviga van Beethovena.” (p. Polgár)  

- pí Ulrychová: “Když něco nechápeš, tak se mě klidně zeptej, vždyť víte, že se mě 
můžete na cokoli zeptat.” 
- Nela: “Tak jak jsme vypočítali tohle?” - ukazuje na jeden příklad 
- pí Ulrychová: “Já Ti nic vysvětlovat nebudu, máš dávat pozor!” 

“Na Sv. Heleně si nejdřív užívali geologové a teď si tam užívají biologové.” (pí Hájková)  
 

 - 8 -

  

 

…Kryštofovy stripy ☺ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Máme tu pro Vás další soutěž, na kterou se jistě už všichni moc těšíte! Tentokrát 
to bude tzv. úsudkový kvíz.  

Zadání: O žácích jedné třídy lze říci, že: 50% má černé vlasy, 25% má světlé vlasy,   
33% ásledujících výroků jsou určitě pravdivé? 

. 

e) Některé dívky mají světlé vlasy, n které černé. 
 

 jsou dívky a 67% jsou chlapci. Které z n
a) Světlovlasí žáci jsou všichni chlapci
b) Někteří chlapci mají černé vlasy. 
c) Někteří světlovlasí žáci jsou dívky. 
d) Jak dívky, tak chlapci mají černé vlasy. 

ě

 
 

 

Tak dlouho se pivo. 

 N í. 
  

Optimismus je způso dostatkem informací. 
 

Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě. 
chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na 

 Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení. 
 S poctivostí nejdřív pojdeš. 

eodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítř
Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
 Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo. 

krátké nohy a pravda ješt Lež má ě kratší. 
 Láska i nemoci přenáší. 

ben neKUPÓN 
elké celorodo V ční 

BŘEZEN 2OO8 
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