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26. ABSOLVENTSKÝ PLES 

 

V pátek 22. 2. 2019 se konal ve společenském sále Kulturního domu Čerčany  

26. Absolvenský ples. Stejně, jako v předchozích letech, za hojné účasti žáků, jejich rodičů a 

přátel. K poslechu a tanci zahrála hudební skupina „Růža band“. Celý ples se nesl v příjemné 

přátelské atmosféře.  
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Největším překvapením bylo vystoupení žáků pod vedením Mgr. Báry Lupínkové. 

Vtipná choreografie provedená s nadšením jak našich žáků, tak i sl. učitelky, byla naprostá 

bomba. Všechny přihlížející vtáhla do děje. Na závěr byli všichni odměněni bouřlivým 

potleskem. Musím přiznat, že jsem se osobně zúčastnila mnoha z 26 Absolvenských plesů a 

tohle vystoupení na mě udělalo ohromný dojem. Laťka je nasazena vysoko. Děkujeme : ) 

Lucie Wiesnerová 
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PŘEDNÁŠKA OSPOD 

 
Co je vlastně zkratka OSPOD?  Orgán sociálně právní ochrany dětí 

Je to odbor, který by měl bránit práva dětí. Pracují v něm sociální pracovnice (často 

ženy, ale ne vždy), které by měly samy vyhledávat děti, jež potřebují nějakou pomoc a tuto 

pomoc jim samy nabídnout a dohlédnout na průběh pomoci dětem. 

 

Ve středu 5. 3. 2019 žáky navštívily pracovnice OSPOD Říčany se kterými škola 

spolupracuje. Vzhledem k citlivým tématům probíhalo setkání bez přítomnosti učitelů. 

 

PRÁVA DĚTÍ 
 Svět je veliká skládačka složená z mnoha dílů. Všichni, i ty, jsme jeho součástí. 

 Nezáleží na tom, zda jsi velký nebo malý, černý nebo bílý. Všichni jsou stejně 

důležití. 

 Protože i ty jsi důležitou součástí světa, měl bys vědět, co všechno smíš dělat, co 

všechno můžeš chtít. Máš svá práva. Máš také své povinnosti. 

 Máš právo na život. Nikdo nemá právo náš život ohrožovat 

 Máš právo na své vlastní jméno. 

 Máš právo na svou vlast. Na své státní občanství 

 Máš právo na domov. Na svůj vlastní životní prostor. 

 Máš právo žít se svými rodiči, žít v rodině 

 Máš právo mluvit jazykem svých rodičů. Nikdo ti to nesmí zakazovat. 

 Nikdo ti nesmí ubližovat. Nikdo tě nesmí tělesně ani duševně týrat. 

 Máš právo mít své kamarády. 

 Máš právo učit se a vzdělávat. Nikdo ti nesmí bránit chodit do školy. 

 Máš právo říkat, co si myslíš. Právo na svůj vlastní názor. 
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 Máš právo na pomoc v nemoci. Právo na ochranu zdraví. Nikdo ti nesmí nabízet ani 

nutit alkohol, drogy, nic, co ti může ublížit. 

 Máš právo na život v bezpečí. Právo na ochranu před násilím a špatným zacházením. 

Tvou práci nesmí nikdo zneužívat. 

 Máš právo na svůj volný čas. Máš právo si hrát. 

 Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a nadání 

 Máš právo žít v míru a přátelství s dětmi i dospělými ze všech zemí světa. 

 Máš právo využívat všech svých práv. Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, jakým 

hovoříš jazykem ani jakého jsi vyznání. Máš svá práva, i když jsi dítě! Práva zajišťují 

každému člověku spravedlivé zacházení. Každý člověk má svá práva – ty, tví rodiče, 

sourozenci, příbuzní, sousedé, přátelé! Všichni lidé na celém světě! 

MÁŠ PRÁVO NA SVÁ PRÁVA! ! ! 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  

 

Ve dnech 11. – 15. 3. 2019 jsme se zúčastnili lyžařského výcviku v Albrechticích 

v Jizerských horách. Čekalo nás pět lekcí lyžování a doprovodný program. Všichni jsme se 

moc těšili a v pondělí v 8.30 jsme pod vedením pana učitele Blažka a paní učitelky Pethö 

vyrazili autobusem směr Jizerské hory, kam za námi dorazil pan ředitel. 

Ubytování jsme byli v příjemném penzionu a sjezdovka, kde jsme se učili lyžovat, byla 

hned naproti němu přes silnici. Lyžovat jsme se učili se sympatickými instruktory. Ti lepší 

z nás jeli třikrát lyžovat na prudší sjezdovku do Smržovky, kam jsme poslední den v pátek jeli 

všichni a kde se nám všem lyžování také líbilo. Po týdnu výcviku byl na nás všech znát 

pokrok a i úplní začátečníci se naučili dělat obloučky a sjeli sjezdovku bez problémů.  

Na horách nás čekal i odpolední 

doprovodný program. V úterý jsme obešli 

Mariánskou horu, kde jsme po cestě 

obdivovali krásné vodopády. Procházku 

jsme zakončili v Albrechtické cukrárně a 

po té jsme navštívili místní pobočku 

Horské služby, kde nám její profesionální 

člen ukázal vybavení horských záchranářů 

a podrobně popsal, co všechno Horská 

služba na horách dělá a kde všude pomáhá. 

Moc se nám líbila i jejich čtyřkolka a 

sněhový skútr, které se také při akcích 

používají.  

Ve středu po lyžování jsme se šli podívat na exkurzi do Jiřetínské továrny Detoa, která 

vyrábí dřevěné hračky. S milou paní průvodkyní jsme si prošli celou továrnu a muzeum 

hraček. Na konci prohlídky jsme si mohli koupit hračky a suvenýry v místní malé podnikové 

prodejně. Večer jsme také nezaháleli, ale hráli společenské hry, zpívali s kytarou a povídali si.  

Ve čtvrtek večer jsme si uspořádali diskotéku, která byla tentokrát i trochu v maskách. 

Připravovali jsme se na ní již odpoledne, protože počasí tentokrát vycházce moc nepřálo, i 

když někteří vytrvalci v čele s paní učitelkou Pethö i přesto vyrazili na výstup na Špičák. 

Diskotéka se opravdu povedla a všichni jsme si jí hodně užili. Celý pobyt se o nás báječně 

starali a vařili nám majitelé penzionu.  

V pátek jsme se po lyžování rozloučili s našimi instruktory a poděkovali majitelům a 

zaměstnancům za výbornou péči a vyrazili autobusem směr Kunice. Na horách se nám líbilo a 

ani se nám moc nechtělo domů.  

Děkujeme všem učitelům za organizaci pobytu, bylo to super!!! 
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Společné foto s instruktory lyžování  

Stavění věže ze špejlí 

Přednáška od Horské služby – Jizerské hory a 

první pomoc 
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KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ 
 

Ve čtvrtek 11.dubna jsme od školy  odjížděli do Horšovského Týna. 

Účelem naší cesty byla soutěž o „chutný zákusek a káva“.   Po téměř 

dvouhodinové jízdě nás vítal komplex  hradu   a  zámku.  Horšovský Týn 

je druhé největší město okresu Domažlice.  Městem protéká řeka 

Radbuza, která se ostatně klikatila již  dlouho před branami města. 

 

Soutěže se zúčastnila dvě 

družstva, jmenovitě  

• Míša a Gita 

• Aneta a Milan 

Zákusky jsme si promysleli  

předem. Ve škole jsme naší 

představu o výrobku vyhledávali na 

Youtube. Dali jsme hlavy 

dohromady, i s našimi učitelkami, a  

pilně zkoušeli a vymýšleli a zase 

zkoušeli.  Korpusy, náplně, 

závěrečné dohotovení a motiv na 

dezertní talíř … 

V soutěžním sále jsme po 

vytvoření a dohotovení zákusku 

připravili kávu a prostřeli tabuli pro 

příjemné posezení.  

Co říci na závěr? Všechny 

výrobky byly zajímavé a povedené. 

Sice jsme se neumístili na předních 

místech, avšak pocit, že jsme se 

zúčastnili, překonali sami sebe a naši 

nervozitu, byl super. A také je prima, že my, 

třeťandy, jsme nepropásly šanci a co jsme si 

usmyslely, to jsme si splnily. 

Míša a Gita 

 

Děkujeme panu 
Frankovi 

za 
bezproblémový 

odvoz tam i zpět.  
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TÝDEN NA PODPORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

K příležitosti Dne Země proběhl na naší škole ve dnech 8-12.4 Týden na podporu 

životního prostředí – tentokrát na téma odpady. Každý den se konala nějaká zajímavá událost.  

V pondělí se žáci rozdělili do dvou skupin a aktivně se zapojily do výukového 

programu. Jeho náplní bylo, aby si každý uvědomil, jak je důležité třídit odpad. Formou hry 

na rodiny, které po nákupu zodpovědně roztřídí odpad a tím ušetří určitý obnos peněz. Je to 

jednoduché, čím více odpadu roztřídí, tím více peněz ušetří. Stejně jako v praktickém životě, 

čím víc odpadu roztřídíte, tím míň platíte za odvoz směsného odpadu.  Nakonec se žáci 

zamysleli, jak naloží s ušetřenými penězi (výlet do kina, divadla nebo do bazénu).  

Na úterý se žáci rozdělili do tří skupin podle vlastního výběru exkurze:  

1. Ústřední čistírna odpadních vod Praha 

2. Sběrný dvůr hl. města Prahy Vysočany 

3. Skládka Ďáblice  

Ve středu proběhl aktivní úklid okolí školy Čistý Ladův kraj, tradičně ve spolupráci 

s Obecním úřadem Kunice. Sbíralo se dopoledne v rámci teoretického vyučování a odpoledne 

při výchově mimo vyučování. Okolí školy bylo rozděleno na několik tras, které skupinky 

žáků pečlivě uklidily. Odpadky se uklízely do pytlů, které poskytl OÚ Kunice, stejně jako 

rukavice pro všechny zúčastněné. Jako odměnu dostali žáci od OÚ Kunice sladkou odměnu 

od firmy BonaVita.  

Ve čtvrtek se žáci zúčastnily zajímavé přednášky Marie Bulínové „Tango Antarktica“. 

Veselé vyprávění o dvouměsíčním pobytu polární bioložky Marie Bulínové, studentky 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, na třech argentinských stanicích v Antarktidě.  

V pátek celý týden vyvrcholil ekologickým dnem pod názvem „Žiju, tedy jsem! 

Nechám žít i Zem?“ Žáci se opět rozdělili do čtyřčlenných družstev a plnili různé úkoly.  

Všechna družstva měla za úkol obejít každé ze stanovišť, kde na ně čekali jejich vyučující. 

Pro představu, jeden z úkolů testoval pozornost našich žáků. Vracel se ke středečnímu sbírání 

odpadu v přírodě a žáci měli za úkol odpovědět na záludné otázky, jak vypadá příroda a okolí.  

Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže „Příroda v obrazech“ a celého ekologického 

dne.  

Problém ekologie je v současné době velmi diskutované téma. Na naší škole se tomuto 

tématu velice zodpovědně a aktivně věnuje paní učitelka Doležalová v rámci 

Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty již několik let. Právě jí patří velké 

poděkování za perfektně provedenou práci.   

Lucie Wiesnerová 
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Rodiny jsou na nákupu  

Probíhá zodpovědné třídění 

odpadu  

Rodiny Kačenkovi, 

Humusakovi, Mufinovi a 

Kuchařovi a jejich ušetřené 

peníze ze třídění  
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Odborný výklad pracovníka 

z pražských služeb 

Společné foto skupinky 

žáků před Sběrným dvorem 

hl. města Prahy ve 

Vysočanech 

Další skupinka navštívila 

ÚČOV Praha  
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Skupinka našich nadšených sběračů  

Sbíráme! Sbíráme! 

Nakonec nesmí chybět společné foto 

celého týmu!  
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Přednášející Marie Bulínová  

Zaujaté publikum 
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Soustředění žáci při řešení 

úkolu 

Pracujeme s úsměvem 

Volíme správnou 

taktiku 

Oldo, nemrač se! 

Nesluší ti to!  
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Společné foto s panem ředitelem a 

paní učitelkou Doležalovou 

Výsledkové listiny přírody 

v obrazech a ekologického dne  
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EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE  

 

Ve středu 17. dubna jsme my,  třeťáci  naší školy,  odjeli do 

Holešovic,  abychom navštívili 

besedu na Úřadu práce.  

Beseda byla pro nás přínosná. Dozvěděli jsme se, 

že evidovat se na příslušném Úřadu práce jako uchazeč 

o zaměstnání je až to poslední, co bychom měli chtít. 

Ale pokud požádáme, asistenti ÚP nám rádi pomohou 

se správným vytvoření životopisu, který bude naší 

vizitkou a reklamou.  

Pomohou i s motivačním dopisem na pracovní 

místo, které si sami najdeme nebo nám ho pomůže najít 

opět Úřad práce. Také víme, že na pracovní pohovor 

přijdeme včas, určitě ne pozdě, ale ani příliš brzy, řádně 

oblečeni a s povědomím o firmě, ve které se o místo 

budeme ucházet. Tedy alespoň jak je velká, čím se 

zabývá, co obnáší pracovní pozice a tak budeme 

připraveni na typické otázky. 

Studenty budeme až do 31. srpna 2019, i 

když řádně v červnu vykonáme závěrečné zkoušky.  

Na podporu v nezaměstnanosti nárok 

nemáme. Neodpracovali jsme 12 měsíců během 

dvou let. 

Povídání s milou paní Havlíčkovou uběhlo 

velmi rychle. Na závěr besedy jsme obdrželi 

společenský dotazník, který jsme hromadně 

vyplňovali a ve kterém jsme celkem uspěli a ještě 

se pobavili.  
  

Zleva se blíží vládní kolona  

 

Ne, my se opravdu nechceme evidovat. My 

tu jen odpočíváme   

 



18 
 

CO TEĎ FRČÍ?  
 

HRA O TRŮNY  
Skoro všichni z nás, když uslyšíme 

úvodní znělku seriálu Game of Thrones 

(Hra o trůny), naskočí nám husí kůže. 

Pro ty, kdo seriál neznají, jedná se o 

fantasy dramatický seriál televize HBO. 

Předlohou je populární, dosud 

nedokončená fantasy sága Píseň ledu a 

ohně spisovatele George R. R. Martina, 

který se na seriálu rovněž podílí. Děj 

Hry o trůny se odehrává v Sedmi 

královstvích kontinentu Západozemí, ve světě temného středověku, mezi statečnými a 

drsnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlovlky. V rozsáhlém příběhu plném zrady a ambicí, 

lásky, čar a kouzel bojuje sedm šlechtických rodů o vládu a moc. Politické, dynastické a 

sexuální intriky jsou mezi nimi na každodenním pořádku. Hlavní role v tomto drsném světě 

vedou hlavně rodiny Starků, Lannisterů a Targaryenů, které pro své mocenské cíle používají 

všechny dostupné prostředky. Nikdo však netuší, že za velkou ledovou zdí na severu existuje 

armáda nemrtvých v čele s Nočním Králem, který má jako cíl rozbít ledovou zeď a dostat se 

do světa lidí a svět lidí zničit – dostat ho pod svou moc.  

 Fanouškům tohoto seriálu je jistě známé, že tento rok na 

jaře vypukla závěrečná 8. série tohoto nejsledovanějšího seriálu 

moderní doby. Všichni jsou napjatí, jak seriál vlastně skončí. 8. 

série nám přinese pouze 6 epizod, během kterých bude celý seriál 

zakončen. Dosud měla každá epizoda 10 dílů. 8. série je o oproti 

předchozím o něco kratší, ale zase to tvůrci seriálu 

vykompenzovali na délce epizod. Nejdelší v celé historii seriálu je 

3 epizoda 8.série, která bude trvat skoro hodinu a půl. Jedná se tak 

i o nejdražší epizodu celého pořadu. V tomto dílu nás totiž čeká 

bitva lidí s armádou Nočního Krále a tato bitva, jak slibují tvůrci, 

bude nejepičtější, kterou kdy TV nabídla. No nechme se 

překvapit, snad nezemře ničí oblíbená postava, jak je v seriálu 

běžné.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88_ledu_a_ohn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88_ledu_a_ohn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin
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A PLASTIC OCEAN  
 

V roce 2016 byl natočen dokumentární film A Plastic Ocean v překladu Oceán z plastu. 

Říkáte si 2016 a hlavní nadpis se nese v duchu nynějších trendů, to si trochu protiřečíme? 

Omyl. Dokument by sice natočen v roce 2016, ale úspěch slaví právě teď.  

 Dokument vypráví příběh 

novináře Craiga Leesona, který při 

pátrání po modré velrybě objeví 

množství plastového odpadu 

plovoucího na hladině. Rozhodne se 

spojit své síly s mezinárodním 

týmem výzkumníků a ekologickými 

aktivisty, aby společně prozkoumali 

křehký stav oceánů. Výsledkem 

jejich spolupráce je tak neuvěřitelný 

dokument, který každého 

poznamená. Dozvíme se totiž o alarmující pravdě o plastovém znečištění, ale také o několika 

způsobech řešení tohoto problému, která mohou oceánu a zejména zvířatům v nich žijících 

výrazně pomoci.  

Podle Česko-slovenské filmové databáze je snímek hodnocen 96%, což je všeobecně 

nadprůměrné hodnocení. Lidé se sami zamysleli nad používáním jednorázových plastů, 

dokonce propagují tento film a ekologickou aktivitu na Instagramu a sami se zúčastňují úklidů 

v přírodě. Dokument tak v lidech probudil zájem se chovat ekologicky a pomoci tak naší 

planetě. Zapojily se i některé celosvětové firmy. 

Všimli jste si, že když jdete do obchodu, nenabízí 

vám prodavačka plastové tašky, ale můžete si 

zakoupit papírovou? Nevládní nezisková 

organizace pro ochranu životního prostředí 

Greenpeace vytvořila výzvu, která nese název 

Plast je past a zabývá se hlavně problémem 

výroby jednorázových plastů u velkých firem.  

Výzvu můžete podpořit i vy svým podpisem na 

webové stránce www.plastjepast.cz.  

 

Takže jak jste si mohli všimnout podle článku výše v našem časopise:  Nejsme OUT, 

jsme IN!!! 

 

Kolektiv redakce 

http://www.plastjepast.cz/

