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Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše
Milí čtenáři a milí diváci,
jsme rádi, že právě držíte v rukou už osmé vydání
školních novin Alšík a chystáte se k jeho přečtení.
Máme radost, jestli jste už na Facebooku našli
stránku „Alšík“ a podívali jste se na první videoklipy školní televize. Dejte nám vědět, o čem si
chcete třeba už v příštím Alšíkovi přečíst a na co
se chcete ve školní televizi dívat. Udělá nám to
radost.
Vaše redakce

je tady!

(obrázek nakreslila moni)

Od poloviny února můžete kromě čtení školních novin Alšík také
sledovat videoklipy školní televize. Najdete je na facebookové
stránce Alšíka. Aspoň jednou týdně tam uvidíte, co se v naší
škole právě děje. Nemusíme být nutně jen ve škole, můžeme
natočit třeba i vaše ježdění na dirtech. Máte zajímavý tip na televizní reportáž? Dejte vědět; napište nebo nám to prostě řekněte.
Jména redaktorů najdete na poslední straně Alšíka úplně dole.

www.zssuchdol.cz/tridy/skolni-noviny-alsik/
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...rozhovor

Rozhovor
s nejoblíbenější
paní učitelkou
V minulém vydání Alšíka jsme vám slíbili, že na tomto místě najdete rozhovor
s Mgr. Hanou Vávrovou, paní učitelkou,
která zvítězila v anketě o nejoblíbenějšího
učitele. Svoje sliby plníme a vy si právě
teď můžete přečíst odpovědi paní učitelky
na zvídavé otázky našich žáků:
Kolik vám je let?
Půl století :-).

Vyznáte se v elektronice?
Ano.

Baví vás být učitelkou?
Ano aj.

Jaké auto máte?
Několikáté a hlavně….pojízdné :-).

Máte dobrý plat?
Dobrý, přestože jsem ho ještě nechutnala.

Chutná vám jídlo ze školní jídelny? Jaké nejvíc?
Nechodím pravidelně, vybírám si.

Máte ráda svoji třídu? Které dítě vás nejvíc
zlobí (kdo je podle vás největší zlobidlo ve
třídě)?
Měla jsem, mám a určitě budu mít ráda všechny
své třídy včetně všech zlobidel.

Měla jste v dětství dlouhé vlasy?
V dětství ne.V dospělosti ano a velmi dlouhé.

Jste v této škole spokojená?
Jistěže!

Chodíte ráda v zimě v kožichu nebo jen v tričku a bundě?
Kožich nevlastním. Triček a bund mám dostatek.

Jak dlouho tu pracujete jako paní učitelka?
Ne dlouho.

Máte děti? Kolik?
Vlastních :-)? Víc jak 3 a méně než 5.

Kde jste předtím učila?
Ve škole. :-)

Máte zahradu?
Před domem.

Máte tu kamaráda?
Mám tu přátele.

Jakou květinu máte nejraději?
Žluté frézie.

Jakou barvu máte ráda?
Barvy vlajky ČR s převahou červené.

Mnohokrát děkujeme za rozhovor.
Redakce

Máte zvíře?
Šneky MimiMomo a rybičky v akváriu.
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…co se děje ve škole a kolem školy
Přemyslovci a Lucemburkové
Třídy 4. A a 4. B probíraly rod Přemyslovců a Lucemburků. Dovídáme se mnoho zajímavých věcí.
Třeba, že rod Přemyslovců vymřel po meči, Přemyslovi Otakarovi II. se říkalo král železný a zlatý,
Karel IV. nechal postavit Karlštejn, Karlův most,
založil Karlovu univerzitu a k české zemi připojil
mnoho dalších území. A nakonec třídy měly napsat referát o Karlovi IV.
(Johanka Nová, redaktorka školních novin Alšík)

Proč si ničíme věci ve škole?
Jak jsme vás informovali v naší Televizi Alšík, kterou najdete na Facebooku, za peníze z běhu na
Suchdolském posvícení jsme koupili gauče a sedačky a pytle a sedací kostky. Je zvláštní, že se
některé tyto nakoupené věci zničily hned za měsíc. U jednoho gauče se zničila pružina a sedací
pytle byly protrhány z toho důvodu, že se na ně
skákalo. Naštěstí sedací kostky a křesílka nikdo
nezničil. 20. ledna zřejmě během velké přestávky
rozbil jeden žák tenisový stůl. I když je rozkládací,
přece na něj nemůžeme jen tak skákat! Na čem
pak budeme hrát stolní tenis? Tenisový stůl stojí
docela dost peněz!
(Kuba Valeš a David Ábel,
redaktoři školních novin Alšík)

Karel IV. (zdroj: Wikipedie)

… přání naší škole do roku 2015

Co přejí žáci naší škole do roku 2015?
– Abychom měli pořád naši ředitelku.
– A taky abychom se neučili.
– Hezký a šťastný rok 2015.
– Hodně štěstí.
– Hlavně, aby tu nevypukl požár!
–

Školo, zůstaň taková, jaká jsi!
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…rozhovor

Dva profesionální novináři
– dva zajímavé rozhovory
Je docela možné, že z redaktorů Alšíka budou jednou novináři nebo reportéři skuteční. Proto nás
zajímalo, jak práce profesionálních novinářů vypadá. A to je také důvod, proč jsme se rozhodli dva
z nich vyzpovídat; konkrétně reportéra České televize pana Karla Rožánka a sportovního novináře pana Jana Krůtu. Přečtěte si společně s námi, jak se mají a jak pracují.

Karel Rožánek (nar. 28. 3. 1972), reportér České tele-

vize. Zaměřuje se na problematiku armády (včetně válečných
veteránů a vojenské historie), bezpečnostních problémů a extrémismu. Jako zvláštní zpravodaj působil od roku 1999 i v zahraničí – země bývalé Jugoslávie, Irák, Afghánistán nebo Mali.
V České televizi pracuje od roku 1995, po studiu na FSV UK
v Praze.
Dělal jste také někdy reportéra v cizině? Pokud ano, stýskalo se vám po rodině?
Natáčel jsem hodně v zahraničí, nejvíc v zemích
bývalé Jugoslávie, Afghánistánu a Iráku. Dostal
jsem se pracovně třeba taky do Mali, Švédska
nebo Izraele. Po domově se mi stýská vždy, protože tady voní země úplně jinak než v zahraničí.
Navíc tu mám rodinu, manželku a děti.

Karel Rožánek
(zdroj: web ČT)

Líbí se vám vaše práce?
Moje práce je můj koníček, novinářem jsem chtěl
být už od gymnázia. A když člověk něco opravdu
chce, tak se mu to povede a dokáže skoro všechno. Doufám, že reportéra budu dělat co nejdéle.

Na jaké televizní programy a pořady se rád díváte vy sám?
Historické dokumenty, kvůli práci taky sleduji
zpravodajství, s dětmi se rád dívám na sportovní
přenosy.

Baví vás dělat všechny reportáže, které natáčíte?
Ne, nebaví. Jsou věci, které musíte natočit, protože máte službu nebo je to prostě potřeba ze dne.
Nebaví mě dělat politiku a reportáže z Parlamentu
nebo vlády. Nemám příliš v lásce ani soudy. Nekonečné čekání…

Potřebujete být ve své práci v dobré kondici?
Sportujete rád?
Bez dobré kondice se neobejdu, miluju fotbal
a ještě ho pravidelně každý týden hraju, ale už
fakt jenom rekreačně.

Můžete nám popsat váš pracovní den od rána
do večera?
Můj pracovní den obvykle začíná v 9:20 poradou
domácí, kulturní a ekonomické redakce s vedením
zpravodajství, kde se rozdělí práce a člověk musí
skoro denně nosit vlastní náměty. Pak následuje
vlastní natáčení reportáží, musí se napsat scénář
a následuje střih. Vše musí být hotovo nejpozději
v 19:00, kdy začínají Události.

Máte rád zmrzlinu?
Jasně, nejvíc vanilkovou a pistáciovou!
Děkujeme za rozhovor.

(Johanka Nová a redakce školních novin Alšík)
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…rozhovor

Jan Krůta se novinařině věnuje od roku 1992. Začal už bě-

hem studií na Fakultě sociálních věd UK, a to ve sportovní redakci
tehdejšího deníku Práce. Na podzim 1995 přešel do deníku Právo,
kde působil 18 let. Později psal články i na web Sport.cz, který je
online magazínem deníku Právo. Věnoval se výhradně sportovní
žurnalistice, především fotbalu, cyklistice, atletice a trochu i lyžování. V lednu 2014 na vlastní žádost skončil v deníku Právo
a začal připravovat spuštění nového webu o silniční cyklistice
Supercycling.cz. Ten byl spuštěn v dubnu 2014 a v současné době
je to jeho hlavní náplň práce. Kromě toho ještě pracuje pro weby
některých dalších sportovců, např. Petra Čecha nebo cyklisty
Romana Kreuzigera.
Jste velký přítel s Petrem Čechem?
Velký přítel je možná silné slovo. Ale za kamaráda
se troufám považovat. Znám se i s jeho manželkou
Martinou, s Petrem si občas napíšeme nebo zavoláme a bavíme se i o jiných věcech, než jenom
fotbalu v Chelsea.

Kolik vám je let?
43 a půl.
Jaké je vaše šťastné číslo a nejoblíbenější
barva?
Nemám vyloženě šťastná čísla, nejsem pověrčivý.
V barvách jsem tolerantní, nemám jednu favoritku. Líbí se mi modrá, červená, žlutá.

Který sport máte nejraději? Jako sportovec?
A jako novinář?
Jako novinář momentálně cyklistiku a pořád sleduju fotbal, i když už ne tolik, jako když jsem
o něm psal. V televizi se rád podívám skoro na
všechno, když mám čas, ale z 80 procent sleduju
kvůli práci cyklistiku. Jako sportovec (v uvozovkách) mám rád horské kolo, box, fotbal a fitness.
Boxu a fitku jsem propadl až v poslední době.

Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Tak velký rozsah váš časopis nemá :-) Ale kdybych měl vybrat jen jedno, tak asi vepřový řízek
s bramborovým salátem. Jsem masožrout...
Kterou zemi máte nejradši? Který kontinent
jste ještě nenavštívil?
Jsem patriot, takže mám rád Českou republiku,
ale z cizích zemí bije moje srdce jednoznačně pro
Anglii. Pro tu mám slabost už řadu let a dokázal
bych tam žít. Miluju Londýn, Angličany, anglický styl života, anglický fotbal. Nikdy jsem nebyl
v Africe, jižní Americe a na Antarktidě, na asijskou půdu jsem vstoupil jen na letišti při přestupu
cestou do Austrálie a zpátky :-)

Jaké zvíře máte nejraději?
Svého psa. Je to hnědý labrador.
Líbí se vám vaše příjmení?
Nevím, jestli líbí, ale rozhodně z něj nemám mindrák. Aspoň nás není tolik jako Nováků :-). Navíc
příjmení Krůta nemá vůbec nic společného s tím
ptákem s malou hlavou, kterého občas máte doma
na pekáči. Vzniklo od slova kruta, což je houžev –
smrková větvička, kterou se kdysi svazovaly vory.
To byla plavidla z klád svázaných k sobě. Takže
s tím ptákem příbuzní fakt nejsme :-).

Jaký je váš nejlepší zážitek z cest do zahraničí?
Asi souvisí s úspěchy českých sportovců. Krásné
bylo fotbalové EURO 2004 v Portugalsku, líbila se
mi olympiáda v Salt Lake City 2002. Moc na mě
zapůsobila i paralympiáda. Mezi handicapovanými sportovci si člověk rychle uvědomí, že často
řeší úplné malichernosti. Spolehlivě mě pokaždé
dostane návštěva fotbalu v Anglii, to je pro mě
srdeční záležitost.

Děkujeme za rozhovor.

Máte děti? Jestli ano, stýská se vám po nich,
když někam jedete?
Ano, mám a stýská se mi. Asi jako každému tátovi.

(Kačka Kuklová, Monča Růžičková,
Johanka Nová, David Ábel, Kuba Valeš,
redaktoři školních novin Alšík)
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…co se děje ve škole a kolem školy

Vesmírné dobrodružství
V den, kdy se rozdávalo vysvědčení, jsme se v podvečer opět sešli VI. oddělení ŠD, abychom společně
prožili „Vesmírné dobrodružství“. Po sestavení raketoplánů jsme se vydali na vesmírnou cestu, při které
jsme poznávali vesmírná tělesa a záhadné planety. Na jedné z nich jsme hledali zlato a drahé kamení.
Vysílení jsme se vrátili na základnu a po převlečení do spacích skafandrů jsme ulehli do spacích vaků.
Druhý den, když jsme se vraceli z planety, na které jsme se stravovali, se k nám přiblížila planetka
Planetárium. Vyrazili jsme ji tedy společně prozkoumat. Museli jsme vstoupit přímo dovnitř do samého
středu planety. Když jsme ulehli na plošinu, začali jsme sledovat „Putování měsíce za Sluncem“. Po
prozkoumání planetky a posilnění na základně jsme hledali stejná souhvězdí. Cesta vesmírem končila
pobytem na zelené planetě a planetě ve tvaru pyramidy. Všichni jsme zdolali vesmírnou cestu beze
strachu, v dobré náladě a v napětí, co nás čeká.
(text a foto Blanka Ševčíková, vedoucí ŠD)

Velký projekt v přírodovědě
Ve 4.B jsme narazili na velký projekt. Mohli jsme si vybrat ze čtyř témat: Savany a stepi, Polární oblasti,
Tropické deštné lesy a Poušť. Téma jsme měli zpracovat maximálně na čtvrtku A2. Museli jsme zjistit, jaké je tam podnebí, co tam roste, kdo tam žije a jaké je tam počasí. Mohli jsme čerpat informace
z encyklopedií a z internetu a z učebnice. Musely tam být minimálně dva obrázky. Projekt mě bavil.
Museli jsme své práce odprezentovat před třídou. Byly z něj dvě známky. Jedna byla za zpracování
a úpravu projektu a druhá byla za prezentaci. Většinu třídy to ale nebavilo. Myslím si, že to bylo kvůli
jejich lenosti. Ale na druhou stranu děti hodně bavilo čerpat informace na počítači z internetu. Každý
projekt byl úplně jiný a všem se povedl. Mohli jsme pracovat ve skupince nebo i sami. Některé děti ve
skupince moc na projektu nepracovaly, ony si myslely, že to ty ostatní děti za ně zpracují.
(Monika Růžičková, redaktorka školních novin Alšík)
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…křížovka

Alšíkova křížovka vám v tajence prozradí, co můžete dělat nebo sledovat o prázdninách, které nás
v březnu čekají. Tajenku křížovky se svým jménem, příjmením a třídou můžete na lístečku vhazovat
až do 27. března do poštovních schránek s nápisem Alšík v přízemí obou školních budov. Tři úspěšné
luštitele v příštím vydání Alšíka vylosujeme, uveřejníme a pak odměníme.

1.

Y
2.

3.

Á

M
4.
5.

A
A

6.

R

7.
8.

O

9.
10.

A

S

Y
11.

Y

8. Známá čokoláda
9. Vesmírná loď
10. Teplý podnebný pás
11. Léčivá rostlina

1. Český, anglický i uzený
2. Má čelenku a žije v týpí
3. Počty
4. Příbuzný zmrzliny
5. Žena
6. Myší pochoutka
7. Naše hlavní město

(křížovku připravila redakce školních novin Alšík)
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… recepty

Nejlepší vosí hnízda
Na přání maminek a babiček přinášíme recept na
vítězná vosí hnízda přímo od paní Flekové – výherkyně (Pra)rodičovské soutěže o nejlepší vosí
hnízdo, konané v rámci Vánočního zpívání 2014.
Těsto:
13 dkg práškového cukru
16 dkg piškotů – rozemletých
6 dkg másla
2 lžíce kakaa (lze nahradit karobem)
1 lžíce rumu
3 lžíce mléka
Náplň:
6 dkg másla
práškový cukr, dle chuti
rum, dle chuti (rum lze nahradit vaječným koňakem či pro děti ovocným sirupem)
Z uvedených surovin zpracujeme těsto, kterým vytváříme pomocí formiček vosí hnízda. Formičku
vždy před naplnění těstem vysypeme moučkovým
cukrem, aby se těsto nelepilo. Uprostřed vytvoříme např. koncem vařečky důlek, který vyplníme

náplní a přikládáme piškoty. Je možné též nejprve
vytvořit úlky a teprve poté plnit náplní a slepovat
s piškoty.
Dobrou chuť a čím víc rumu, tím výraznější
chuť a aroma :-). Nebojte se ho tam trošku více
kápnout :-).

Ředitelská pomazánka
A ještě přidáváme recept na Ředitelskou pomazánku. Naše paní ředitelka Kejharová totiž vyhrála
v pomazánkové soutěži během podzimního Suchdolského CityCrossu. Zkuste pomazánku doma
udělat, určitě se vám povede!
Suroviny:
1 trojúhelník nivy
1 šlehačka
cca 3–4 stroužky česneku
Šlehačku ušleháme, vmícháme jemně nastrouhanou nivu a namačkáme česnek. Nic víc – nesolit
apod.
Už se vám taky sbíhají sliny? Tak dobrou chuť!

… co se děje v redakci
A co děláme my v redakci Alšíka? Kromě toho, že pro vás natáčíme každý týden nové klipy
do Televize Alšík (najdete ji na
Facebooku), už připravujeme
dubnové vydání školních novin.
A podobně jako loni, se vypravíme do historie naší školy.
O čem bude historický speciál
letos? Nechte se překvapit!
Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla je 27. 3. 2015. Těšíme se na
vyluštěnou tajenku zimní křížovky, zprávy z akcí vašich tříd,
obrázky, básničky atd. Alšík č. 9
vyjde v první polovině dubna
2015.
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