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      Úvodník 

Milí učitelé, asistentky, vychovatelky, páni školníci, 

kuchařky, uklízečky a žáci! 

Naše první a snad i poslední číslo, které bylo zasaženo 
omezením našeho běžného života vládními opatřeními 
a distanční výukou, ve které samozřejmě vidíme  
i některé světlé chvilky (pozdní vstávání, méně hodin 
strávených s výukou apod.).  
 
Květen byl měsícem lásky a pro nás letos návrat 
do školních lavic, pro některé třeba jen po měsíci-dvou, 
pro jiné skoro po půl roce. Přechod byl náročný, 
zvyknout si znovu na jiný a razantnější režim, to stálo 
mnohdy velké úsilí. Učitelé nám ale vyšli vstříc 
a několik týdnů jsme nemuseli nic psát na známky, 
zaměřili se s námi na to, abychom uměli zase společně 
mluvit – se sebou samými, s našimi spolužáky 
i s našimi učiteli. A jestli nám to jde lépe? To si 
musíme sami zhodnotit. 
 
Školní časopis Fénix v době druhé, třetí pandemie 
odpočíval a přináší vám nyní jediné letošní číslo, které 
tak trochu navazuje na loňské číslo zabývající se 
světem kolem nás. Bez žen by náš život byl ochuzen 

o mnohé zážitky, a proto i my jsme tentokrát dali 
prostor ženám a přinášíme vám článek 
o nejpřekládanější autorce detektivních příběhů 
na světě Agathy Christie. Jestli je lepší číst knihy, nebo 
si pořídit čtečku, o tom se můžete dočíst 
prostřednictvím článku Filipa Blovského. Pokud vás 
zajímá sport, na Dukelskou chodil i úspěšný 
parašutista Petr Chládek, se kterým udělal rozhovor 
Tomáš Vlastník. Black Lives Matter, TikTok i Twitch 
nás obohacují i ochuzují, proto i my jsme pro vás 
o nich něco málo připravili. Nechybí ani osmisměrky, 
sudoku a kreslení, bez toho by to v blížícím se létu 
přeci nešlo. 
 
Přejeme vám pěkné počtení, příjemné prázdniny 
a v září – reálně! – na viděnou! 
 

Redakční rada 
 
P. S. Kontaktovat nás můžete přes email 
zsd.news@gmail.com, nebo na webových stránkách 
skolnicasopisfenix.webnode.cz, kde si můžete aktuální 
číslo i ty předešlé stáhnout.
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Výročí královny detektivek 

AGATHA CHRISTIE 

„Jen málo z nás je tím, kým se zdáme.“ / Muž v mlze 

Vypadá to, že v každém roce bychom našli nějaké výročí, které je spojeno s jed-

nou nejpřekládanějších autorek na světě. V loňském roce to bylo 130 let od jejího na-

rození i sto let od první vydané novinové detektivky Záhada na zámku Styles, v letoš-

ním covidovém roce 45 let od její smrti a odchodu mezi nebeské umělce. Zároveň si 

připomínáme výročí sta let od narození britského herce a nositele ocenění Oscar Petra 

Ustinova a pětasedmdesátých narozenin Davida Sucheta, kteří oba filmově ztvárnili 

jejího nejslavnějšího detektiva Hercula Poirota. Kdo byla ale jeho stvořitelka? 

  Agatha Christie přišla na svět 15. září 1890 v přímořské vesničce 

Torquaya v jižní Anglii. Odmala zbožňovala četbu a detektivní příběhy, 

které si i sama se svou sestrou Margaret vymýšlely. Ještě před první svě-

tovou válkou, ve které vypomáhala jako dobrovolná sestra a lékárnice, 

poznala důstojníka Archibalda Christieho, kterého si vzala a měli spolu 

dceru Rosalind. Právě v té době vymyslela první z příběhů s detektivem 

Herculem Poirotem, jehož francouzské jméno mátlo mnohé kolem něj. 

„Nejsem Francouz, ale Belgičan,“ často dodával.  

„Co se přihodilo?“ zeptal se Poirot.         

 „Ještě se ptejte! Nejdřív ten sníh — ty závěje. A k tomu ještě –“ odmlčel se — a průvodčí ze spacího vozu

  těžce zalapal po dechu.            

 „A co k tomu ještě?“             

 „A k tomu ještě byl jeden cestující nalezen na lůžku — ubodán k smrti.“      

 „Jeden cestující? A kterýpak?“           

 „Ten Američan. Jmenoval se — jmenoval se —“ nakoukl do nějakých poznámek před sebou, „Ratchett  

 — že? Ratchett.“            

 „Ano, monsieur,“ zajíkl se průvodčí z lůžkového vozu.        

 Poirot se na něho podíval. Byl bílý jako křída.         

 „Ten člověk by si měl sednout,“ poznamenal. „Jinak nám tu omdlí.“ 

(ukázka z knihy Vražda v Orient Expressu, Knižní klub, 2003) 
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Až o několik let později se však do povědomí čtenářů zapsala 

prostřednictvím šestého románu Vražda Roberta Ackroyda, jehož 

příběh líčil vyšetřování vraždy bohaté vdovy. Ve stejné době zemřela 

Agathě Christie matka, vyvrcholily neshody mezi ní a manželem 

a kvůli psychickým problémům dokonce na jedenáct dní záhadně 

zmizí. Dodnes přesně nikdo neví, kam se v prosinci roku 1926 

opravdu ztratila.        

 V roce 1930 se jako již rozvedená žena vydala hledat dobro-

družství a Orient-expresem odjela do iráckého města Ur. Tato cesta 

znamenala velký zlom v jejím životě, neboť zde poznala archeologa 

Maxe Mallowana (společně na fotografii vpravo), kterého si nakonec 

vzala. Ve stejné době přišla s novou hrdinkou svých detektivních pří-

běhů, a to s neprovdanou dámou ze St. Mary Mead – slečnou Marplovou, kterou představila v knize 

Vražda na faře.            

 Společně s manželem cestovali po Blízkém východě a jejich vztah nenarušila ani válka, po které 

byl její manžel jmenován Komandérem britského impéria a z Agáty se stala babička.   

 V roce 1971 jí královna Alžběta II. udělila titul Dáma britského impéria. Postupně se ztrácela z očí 

veřejnosti, ale její knihy se naopak překládaly do dalších a dalších jazyků a její divadelní hra Past na myši 

nepřestala být vysílána.             

 12. ledna 1976 Agatha Christie umírá, ale jejích osmdesát detektivních románů, divadelních her 

a souborů povídek žije dál, a to také díky seriálovým a filmovým verzím (David Suchet v roli Hercula Po-

irota a Julia McKenzie v roli Slečny Marplové).         

 Více informací o Agathě Christie i detektivech se můžete dozvědět na oficiálních stránkách Spo-

lečnosti Agathy Christie (www.agatha.cz). 

Sepsala: Nela Č. a Bára Z, 8. A       Fotografie: Knižní klub, ITV, Společnost Agathy Christie 

http://www.agatha.cz/
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AGATHA CHRISTIE KOLEM NÁS 

1. kniha Vraždy podle abecedy  

/ osmé vydání z dubna 2021 od Kalibru 

Detektivní příběh z roku 1936, v němž detektiv Hercule Poirot řeší podivuhodnou sérii zločinů 

spáchaných v abecedním pořadí – tři anonymní dopisy a po nich tři vraždy. A u všech mrtvol je nalezen 

takzvaný Abecední jízdní řád… 

2. audiokniha Hodiny  

/ čte Lukáš Hlavica z dubna 2021 od OneHotBook 

Sheila Webbová z Cavendishské agentury pro sekretářské práce se dostavila na pokyn své nadří-

zené na adresu Wilbraham Crescent 19 přesně načas. Jelikož však na zazvonění nikdo nereaguje, jde ste-

nografka dál, aby na slečnu Pebmarshovou, která si její služby objednala, počkala uvnitř…začátek pří-

běhu, který zavede až za železnou oponu a rozplete špionážní síť. 

 

3. film Smrt na Nilu 

/ odsunutá premiéra z roku 2021 od Kennetha Branagha 

Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě 

se změní v děsivý hon na vraha ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh 

nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech be-

roucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, při-

čemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení.  

 

Sepsala: Nela Č. a Bára Z, 8. A              Fotografie: Kalibr, OneHotBook, 20th Century Fox 
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Hýbe světem 

BLACK LIVES MATTER 

Když se objevil poprvé tzv. hashtag #BlackLivesMatter, mnozí z nás vůbec nevěděli, čeho se týká. 

Do povědomí se toto hnutí dostalo hlavně kvůli loňským protestům za spravedlnost George Floyda.  

 

Co je Black Lives Matter?  

Aktivní hnutí, které bojuje hlavně proti zvýšenému policejnímu násilí na rasách odlišné pleti. 

Ve Spojených státech především na negroidní (černé) rase. 

Kdo za něj může? 

Založili jej spisovatel a spoluzakladatel Real Justice PACK Shaun King, influencer DeRay Mckes-

son, novinářka Johnetta Elzie, hudebník a rapper Tef Poe a zesnulá aktivistka Erica Graner. 

Kdy hnutí vzniklo? 

13. července 2013 jako důsledek případu stát versus George Zimmerman, kdy zmíněný koordiná-

tor místní domobrany zastřelil neozbrojeného Afroameričana a po několika hodinách ve vazbě byl pro-

puštěn.  

 Příčiny protestů 

Důvody najdeme mnohem dříve než v roce 2013. Již v 16. století Britové zotročili v Africe domo-

rodé kmeny a postupně je odvezli do svých amerických kolonií. Hlavně kvůli tomu, že indiáni nebyli 

úplně dobře stavěni na tvrdou práci. Do Ameriky bylo přivezeno kolem 24 milionu Afroameričanů, 

z nichž se stali otroci. To přetrvalo i po vytvoření Spojených států amerických 
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Otroctví jako takové bylo zrušeno až v roce 1865, ale nadřazenost europoidní (bílé) rasy zůstala – 

hlavně na jihu Spojených států amerických. Černoši měli oddělené restaurace, školy, telefonní budky 

a mnoho dalšího (tomuto se říká segregace).         

 V roce 1955 došlo k incidentu, ve kterém jedna černoška nepustila muže bílé pleti sednout, to bylo 

vyhodnoceno jako přestupek. Žena byla zadržena a dostala pokutu. To vedlo k prvním větším protestům, 

které vedl doktor Martin Luther King junior. Ten se díky tomu stal cílem číslo 1 rasistů, kterým tento 

systém vyhovoval. Byl na něj spáchán atentát, při kterém zemřel. Podařilo se mu však částečně uspět 

v šíření pozitivních změn ve vnímaní odlišností, které nemají záviset na barvě pleti.    

 Po schválení zákona o zákazu segregace byly poklidné protesty Afroameričanů rozháněny policií. 

To už se dnes sice neděje, ale nadále jsou někteří policisté rasově zaujatí, což znamená, že je větší šance, 

že občan černé pleti dostane tvrdší trest než občan bílé pleti.       

 Kvůli tomu vzniklo Black Lives Matter, které se více rozšířilo do světa v květnu 2020, kdy byl po-

licistou zabit George Floyd. Osm minut mu policista klečel na krku a i když Gorge na něj křičel, že ne-

může dýchat, policista v zákroku pokračoval a George zabil. To vyvolalo obří protesty za spravedlnost. 

Někteří protestující dokonce začali strhávat sochy.         

 Protesty neprobíhaly jenom v Americe, ale i po celém světě. Někteří lidé protestů zneužívali a ra-

bovali. Někde dokonce rabovali i černošské obchody. Doufejme, že svět se uklidní a nebude záležet 

na tom, jak lidé vypadají. Jak říkal Martin Luther King: „Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude 

plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.“ 

Sepsala: Filip B., 7. A                  Fotografie: Wikimedia Commens, citáty.net 
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Možná budoucnost lidstva 

KLASICKÝ VS DIGIÁLNÍ TEXT

Tet, text a zase text. Je všude, všude! Ale ne vždy je stejný. Máme různé formáty, znaky, písmena 

a způsob jeho zpracování, buď v klasické nebo digitální podobě. Každý se setkal alespoň jednou v ži-

votě s klasickým nebo digitálním textem, ale asi jste se nikdy nezamysleli, jak jsou oba odlišné a jaké 

mají plusy i mínusy. 

Klasický text 

Jednoduše se dá říct, že se jedná o text, který není na displeji. Ať už mluvíme o fyzické knize, 

časopisu, smlouvě na papíře, nápisu na krabici apod. 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat 

se hlupákem.“ Jan Ámos Komenský 

Klasický text zná lidstvo už od 7. tis. př. n. l, kdy se jeden z nejstarších písemných záznamů 

našel v čínské Džia-ch (Jinanu). Tento druh textu 

ovládali nejdříve pouze církevní představitelé, 

později se rozšířil i do nižších vrstev obyvatel-

stva.      

 Hojně používaným se stal především 

s vynálezem knihtisku a nahrazením pergamenu 

papírem. Bohužel papír se vyrábí ze dřeva, které 

je dnes nedostatkové zboží kvůli tomu, že ne-

recyklujeme dostatečně papír a nevysazujeme 

stromy.  

Za doby Marie Terezie byla zavedena po-

vinná školní docházka, která mezi lidi ještě více 

rozšířila znalosti jazyka a četby. Zároveň se po-

stupně během 19. a 20. století zakládaly knihovny, které shromažďovaly vědění i názorové pohledy 

lidí napříč světem, a dodnes máme světový prim v počtu knihoven na počet obyvatel.   

 Čtení fyzického textu a především knih zlepšuje slovní zásobu, zvyšuje kreativitu, přináší pocit 

relaxace a její vůně přispívá k vytváření hlubší hodnoty.      
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 Největší nevýhodou bývá uskladnění knih, možná vyšší cena i nesprávná poloha a doba 

ke čtení, kdy si můžeme zhoršovat zrak při nekvalitním světle.       

Digitální text 

Představuje vše, co je zdigitalizováno a převedeno na nějaký druh displeje, jako i naše verze 

časopisu Fénix.            

 První digitální text se objevil ve 20. století. Jeden z prvních displejů vznikl na mobilním telefonu 

Motorola z roku 1983, kde byla možnost poprvé psát krátké zprávy (sms). Rozšíření různých nových 

typů mobilních telefonů zapříčinilo snížení počtu zasílaných dopisů a na základě postupného připo-

jování světa k internetu došlo k navýšení počtů zdigitalizovaných materiálů – převedení knih, časo-

pisů, zpráv apod.            

 9. ledna 2007 se objevil první iPhone od značky Apple, který začal nabízet mnohem víc včetně 

možnosti čtení i knih na větších displejích. Již devět let předtím se objevila první čtečka knih, která 

umožňovala četbu knih.           

 Ačkoliv atraktivita četby u mladých lidí klesá, stoupá využití mobilu, tabletu i ke čtení textu. 

Výhodou zajisté je, že se snadno přenáší a množství obsahu se meze nekladou (až na kapacitu vaší 

paměťové karty), určitě zvyšuje atraktivitu i možnost najít si online vysvětlení slova, kterému nerozu-

míte, anebo sdílet zajímavý citát, který jste v digitální podobě našli. I zde ale platí možnost zkazit si 

oči, nebo stát se závislým na světě internetu – ne tak knihy.       

 Není proto důležité, jestli jste zastáncem klasického nebo digitálního textu, ale hlavní je, že jste 

zastáncem textu a čtete. 

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“ Denis Diderot 

 Sepsal: Filip B., 7. A            Fotografie: Libreshot, Tehrantimes 
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POSTCOVIDOVÉ HRÁTKY 

Kresli a dozvídej se 

  

 

 

  

 

Česky 

(výslovnost) 

 

Slovensky 

(výslovnost) 

 

Anglicky 

 
pláž 

 
pláž 

 

 
beach 

 
zmrzlina 

 

 
zmrzlina 

 

 
ice cream 

 
moře 

 

 
mora 

 
sea 

 
potápět se 

 
potápať sa 

 

 
dive 

 
medúza 

 

 
medúza 

 
jellyfish 
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Text: redakce Fénixe 
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Online platformy 21. století 

TIKTOK 

 

Jedna z nejstahovanějších světových aplikací Tiktok (podporuje více jak 75 jazyků z celého 

světa) ovládla i Českou republiku. Svou zlatou éru začala v roce 2018, ačkoliv její podobná verze exis-

tovala na čínském trhu již o dva roky dříve, ale pod jiným názvem. Vývojáři ByteDance koupili pů-

vodní síť Musica.ly za 2,17 mld. korun. 

Jak TikTok funguje? 

Základním kamenem úspěchu je kreativní, originální a krátké video. Tato platforma, na které 

můžete používat zvuky, které už obsahuje, nebo zvuky, které si sami spoluvytvoříte, může uspět 

každý. Výhodou také je, že nezáleží na tom, jak dopadlo vaše předešlé video nebo kolik liků má váš 

profil dohromady. TikTok využívají i firmy, které se snaží propagovat svoje produkty. Naposledy se 

o to pokusila i Vláda ČR ohledně očkování na covid-19. 

Co na něm najdeme? 

Videa se věnují různým tématům – fauně i flóře, tréninkům fitness, dabování videí, ale dokonce 

i nejrůznějším – někdy i dost nesmyslným – výzvám. Nejslavnější tiktokerka je Charlie D’amelio (102 

milionů sledujících), jež se zabývá knihami, nehty i líčením.  

Na co dát pozor? 

Ačkoliv TikTok má věkové omezení (od 13 let), podle výzkumu na ní jsou v ČR děti ve věku 

10 – 12 let, což činí skoro 30 % celkového počtu uživatelů. Můžete zde najít velké množství lidí, kteří 

využívají tuto aplikaci ke kyberšikaně, a to formou obtěžování, zesměšňování, vydírání, nebo dokonce 

videy zaměřující se na tzv. killingstalking zachycující různé způsoby týrání sebe sama. 

Doporučení! 

Pokud síť využíváte, buďte obezřetní. Snažte se, co nejméně sdělovat informací o sobě (i ná-

znaky stačí), nikomu nevěřte a hlavně neposílejte žádná videa, kde nemáte na sobě oblečení.  
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Online platformy 21. století 

TWITCH 

 

Další velmi populární streamovací platforma a práce pro spousty vlivných lidí jako např. ame-

rický profesionální hráč videoher Ninja, americký youtuber Dr. Lupo, švédský populární moderátor 

PewDiePie; z nás třeba Herdy a Agraelus.         

 Twitch se snaží být svobodným místem na sdílení obsahu (především komentování her, které 

hráči zrovna hrají a překonávají dané levely), na druhou stranu si streameři / streamerky (= ti, co 

obsah živě sdílí online s ostatními) musí dávat pozor, aby nedostali ban, nebo nebyli zabanováni.   

Co znamená „ban“ / „zabanovat“? 

Anglický výraz pro výtku, zákaz, v tomto pří-

padě nemoci streamovat – a to od délky pár minut až 

po úplné zrušení a zakázání vašeho účtu. 

Proč se využívá Twitch? 

Lidi různého věku jej využívají nejen k zábavě, ale někdy se tím i živí. Navíc peníze, které získají 

z tzv. donatů, které jim posílají ti, kteří je sledují, lze použít i charitativním způsobem. 

Který kanál Twich sledují Češi? 

Nejsledovanější stream na československé scéně byl Agraelusovo, kdy v jeden moment dosáhl 

až 54 289 diváků a kanál se stal tak třetím nejsledovanějším na celém světě. Agraelus, pravým jménem 

Vojtěch Fišar, při streamu s videoherním scénáristou a designérem Danielem Vávrou probrali remake 

jedné hry a vydělanou částku věnovali na dobročinné účely. Za měsíc tak Agraelus vydělá i půl mili-

onu korun.  

Sepsal: Michal T., 8. A           Fotografie: TikTok, Twitch, Playarena.cz 
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Prošli naší školou 

PARAŠUTISTA PETR CHLÁDEK 

 

Jak někomu může změnit narozeninový dárek život, o tom své ví Petr Chládek, který sleduje svět 

z ptačí perspektivy. K lásce ke skákání jej přivedl jeho taťka Petr, který mu k patnáctinám daroval tan-

demový seskok, který pak začal od sedmnácti let provozovat i sám.   

 

1) Vybavíte si ještě na svůj první seskok? Jak jste se cí-

til? A kdy to bylo? 

Ano, na svůj první seskok si velice živě pamatuji. Přišel 

za mnou táta a řekl, že je poslední šance si skočit ve Stra-

konicích z „Brigadýra“ (pozn. aut. jednomotorový hor-

noplošník). Neváhal jsem a řekl, že do toho jdu. Bál jsem 

se, ale po dokončení dvoudenního výcviku nebylo cesty 

zpět. V letadle to bylo v pohodě, ale pak přišel čas skoku. 

Myslel jsem, že nevyskočím, ale po otevření padáku to 

byl úžasný pocit. Proto jsem chtěl skákat dál a dál… 

 

2) Na jaký úspěch ve sportu jste nejvíc pyšný? 

Na světový rekord v individuální akrobacii a samozře-

jmě na tři bronzová místa z Vojenských světových her 

2019 ve Wuhanu. 

 

3) Nebál jste se někdy o svůj život při seskoku? 

Během prvních seskoků často, ale postupem času je to 

jako jízda na kole. 

 

4) Jaké je pro vás mít omezenou možnost sportu kvůli současné situaci? 

Není příjemné být omezen v tréninku a přípravě na soutěže. Nejhorší je, že se v roce 2020 neuskutečnil 

světový pohár v přesnosti přistání a obě mistrovství světa byla taktéž zrušena. Snažíme se skákání 

věnovat, jak jen to jde. Snad se situace zase brzy uklidní a budeme moci dělat naši práci naplno. 
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5) Jak se dívá vaše manželka na to, že skáčete? A skočila si již také? 

Manželka Eva si skočit musela, jinak by nevěděla, jak úžasná věc to je. Samozřejmě o mě má občas 

strach, ale tvrdí, že mi věří. 

 

6) Co máte v plánu do budoucna? 

V letošním roce máme zatím docela nabitý kalendář. Pokud to situace 

ve světě dovolí, tak se budeme účastnit civilního Mistrovství světa 

v ruském Soči a v listopadu máme vojenské mistrovství světa v Ka-

taru. Jinak máme šest závodů Světového poháru v Chorvatsku, Slovin-

sku, Itálii, Rakousku, Německu a Švýcarsku. Doufám, že to všechno 

vyjde. Už se mi po závodění stýská. 

 

7) Vzpomenete si někdy na naši školu? 

Ano, hlavně na skvělou třídu. Doufám, že se nám i někdy povede udě-

lat slučák, protože jsem řadu spolužáků dlouhou dobu neviděl. Má 

mladší sestra Terezka na Duklu chodí, tak občas zaslechnu i nějaké no-

vinky.  

Sepsal: Tomáš V., 7. M                  Fotografie: archiv Petra Chládka 
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Z webu školy 

KRAJSKÉ I CELOREPUBLIKOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ IT-SLOT 

Od 14. 1. do 19. 1. 2021 probíhala online formou vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků 

zaměřená na informatiku. Oproti loňskému roku byla soutěž pouze jednokolová, o celkových vítězích 

rozhodl jediný test, respektive získaný počet bodů, případně rychlost vyplnění.    

 Soutěže se napříč Českou republikou účastnilo 2 152 žáků ze 78 škol. 

Nejlepším řešitelem naší školy se stal Rudolf Prušák (9. M), který obsadil 

celkové desáté místo. Kromě velké pochvaly získává i cenu v podobě flash 

disku, kterou poskytuje pořadatel soutěže Soukromá střední škola výpo-

četní techniky s.r.o. v Praze. Na skvělých místech se umístili také Josefína 

Holá (9. M), Barbora Helmová (8. M) a David Šebesta (9. M). Všichni 

do celkového 25. místa.           

 Kromě jednotlivců je zveřejněno i pořadí škol, které vyplývá z průměrného počtu bodů na sou-

těžícího. Naše škola obsadila krásné 2. místo.        

 Všem účastníkům specifického ročníku děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších roční-

cích IT-SLOTu. 

Sepsala: Michaela Č. 

 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE 

Pátek 12. 3. byl pro soutěžící v ruské olympiádě velmi šťastným a úspěš-

ným dnem. Krajské kolo soutěže se konalo online a skládalo se ze dvou částí – 

poslech s následným ústním rozborem a konverzační část. Naše škola měla 3 

želízka v ohni, složená z žáků třídy 9.A. Všichni se intenzivně na soutěž připra-

vovali. Jiří Tomášek svou účast nakonec musel ze zdravotních důvodů vzdát. 

Moc mu děkuji za vždy pěkné umístění na olympiádách v minulých letech.  

 Na krásném 3. místě se umístila Kateřina Majewski. Nejvyšší ocenění - 1. místo - získala 

Agáta Nárovcová, které nenechala nic náhodě a vyplatilo se to. Všem děkuji za vzornou reprezentaci 

školy a vynikající výkony.  

Sepsala: Hana Š. 

http://www.it-slot.cz/
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DUKELSKÁ HÁJILA NAŠE BARVY V KRAJI 

Ani tentokrát naši žáci neudělali žádnou ostudu a nikde se neztratili. Distanční formou totiž 

nažhavili své hlavy a 17. března předvedli, že geografie jim nadále není vůbec cizí.  

 V kategorii A nás reprezentovala Natálie Charvátová ze 6. M, pro kterou byla zeměpisná olym-

piáda premiérou. Podařilo se jí získat neuvěřitelných 70 bodů, což jí přisou-

dilo 18. místo v celém našem kraji. Jelikož krajská soutěž je v této kategorii nej-

vyšší možnou metou, je to nádherné umístění. V kategorii B, která taktéž končí 

krajem, na úžasném 4. místě skončila Simona Kramlová ze 7. D. Pouhý bod ji 

dělil od vítězství v celém kraji a zároveň čas rozhodl o tom, že nebude ještě 

o příčku lepší. Podobně skvělý výkon podala i Marika Kouřimová ze 7. M, 

která získala 6. příčku v celém kraji, a pouze dva body ji dělily od první pozice.

 Mezi velkou konkurencí z celého kraje v kategorii C bojoval Václav Petele z 9. B, který nakonec 

obsadil velmi pěkné 22. místo.          

 Účastníkům patří velká gratulace a zároveň ohromné poděkování, že se do zeměpisné olympi-

ády zapojili.  

Sepsal: Josef N. 

 

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE 

Po zasloužených zlatých příčkách ve školním a okresním kole německé olym-

piády čekalo Elišku Myslivcovou z 9.M kolo krajské, ve kterém ve středu 24. března 

obsadila krásné 5. místo.        

 Děkujeme Elišce za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů na poli 

cizích jazyků do dalších let.  

Sepsala: Hana V. 

 

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 

V úterý 16. března 2021 se konalo krajské kolo matematické olympiády 

devátých ročníků. Jako většina soutěží, tak i tato, proběhla on-line. Deváťáci 

měli čtyři hodiny na to, aby vyřešili čtyři příklady. Z 48 účastníků se stal úspěš-
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ným řešitelem Marek VEJMELKA z 9.M, který se umístil na 9. místě. Poděkování patří nejen jemu za 

vzornou reprezentaci školy, ale také Rudovi PRUŠÁKOVI, Pepovi BARTOŠKOVI, Adéle KNÍŽKOVÉ, 

Jindrovi LUKEŠOVI, Josefíně HOLÉ a Petrovi KRATOCHVÍLOVI, všem z 9.M, kteří se této soutěže 

zúčastnili. Přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. 

Sepsaly: Galina B. a Jana N. 

 

KRAJSKÉ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY OPĚT S ÚSPĚCHEM 

Do série úspěchů žáků naší školy v přírodovědných soutěžích 

a matematice přibylo i vynikající umístění Gabriely Hynkové (6.M), 

která obsadila 2. místo v krajském kole. O tom, jak rádi a dobře naši žáci 

soutěží, svědčí i skutečnost, že mezi 24 účastníky krajského kola bylo 

9 soutěžících z naší školy. I když úspěšnost Gabriely byla 81 %, na postup 

do ústředního kola to nestačilo. Je to dáno pravidlem, že ústředního kola 

se může účastnit pouze 25 žáků z celé republiky.    

 Blahopřání Gabriele a poděkování ostatním našim soutěžícím. 

Sepsal: František J. 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2021 – ÚSPĚCHY V KRAJSKÉM KOLE 

Do krajského kola biologické olympiády, které proběhlo distančně v sobotu 1.5.2021, postoupili 

z naší školy v kategorii C Karolína Holá (8.B) a v kategorii D Filip Korec (7.M), Alexandr Nedopil (7.C) 

a Marika Kouřimová (7.M).          

 Velkého úspěchu dosáhl zejména Alexandr Nedopil (7.C), který se z téměř padesátky úspěš-

ných školních řešitelů z celého kraje umístil na krásném 

8. místě a výborně mu sekundovala také Marika Kouřimová 

(7.M) na 10. místě.      

 Oba se stali úspěšnými řešiteli krajského kola biologické 

olympiády a zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší 

školy na krajské úrovni.     

 V kategorii C (8. a 9. třídy) skončila Karolína Holá na 32. místě a v kategorii D (6. a 7. třídy) Filip 

Korec na 44. místě. I jim děkujeme za účast a reprezentaci školy. 

Sepsal: Radek S. 
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ANI PŘI DISTANČNÍ VÝUCE RUŠTINY JSME NEZAHÁLELI… 

Dne 18. 5. 2021 kolektiv žáků ve složení Adam Škopek /9. B/, Elen Krejčová a Michaela Kokr-

dová /obě z 8. D/ získal skvělé 1. místo v krajském online kole v soutěži v ruském jazyce nazvané Ars 

Poetika – Puškinův památník, a to v kategorii dramatické tvorby a slovního projevu.   

 Scénář, který jsem napsala, se týkal aktuální situace, kterou děti pro-

žívají skoro již rok. Nesl název ,,Jedno ráno v koroně aneb takový je život.‘‘

 Děti musely zvládnout text v ruštině, který jsme spolu nacvičovali 

online každý den. Poté následovalo natáčení scének v rodinách i ve škole, 

se kterým nám velmi pomohl pan učitel Mgr. Lukáš Rejžek. Ten pak celý 

dokument sestříhal a dal mu závěrečnou podobu.    

 V hudební kategorii /hra na hudební nástroj/ reprezentovala naši 

školu Kateřina Majewski 9. A/, která zahrála na flétnu dvě skladby rus-

kých autorů. Získala čestné uznání za vynikající hru.   

 Naše hraná scénka i hudební ukázka budou prezentovány i na celo-

republikovém kole v Praze.          

 Všem soutěžícím děkuji za neutuchající elán, s kterým se vrhli do práce, skvělé výkony a za do-

sažení úžasného úspěchu.  

Sepsala: Hana Š. 

 

DUKELSKÁ OPĚT BODUJE – TENTOKRÁT V NÁRODNÍM FINÁLE                

SOUTĚŽE MLADÝ CHEMIK 

Velkou radost nám udělal - 17. místo v rámci celé České repub-

liky - žák Petr Kratochvíl ze třídy 9. M, který postoupil mezi 38 nejlep-

ších chemiků základních škol z celé ČR.     

 Poslední část soutěže proběhla 15. 6. opět v online prostředí. 

Obsahovala záludné otázky z celého chemického spektra, rovnice i vý-

počty. Petr se ale nezalekl a poctivě se prokousal až k čestnému uznání 

a finanční odměně. Gratulujeme a přejeme plno dalších (ne)chemických úspěchů.  

Sepsala: Kateřina B. 
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Kulturní a sportovní události v naší škole, ve Strakonicích a jinde                                

od června do srpna 2021 

Vzhledem k postupnému rozvolňování 

opatření vlády ČR jsou všechny akce povoleny se 

sníženou kapacitou (aktuální opatření na oficiál-

ních stránkách https://covid.gov.cz/).   

  Stále platí dodržování hygienických 

opatření včetně roušky (respirátoru) uvnitř.

Hlavní prázdniny 
Kdy: 1. 7. – 31. 8. 

Začátek školního roku 
Kdy: 1. 9. 

Státní svátek 
Kdy: 28. 9. 

Podzimní 
prázdniny 
Kdy: 27. – 29. 
10. 

Státní svátek 
Kdy: 17. 11. 

 

 

Výstava: KAREL RABA – OB-

RAZY Z DÍLKŮ SLOŽENÉ  

Kdy: 30. 6. – 2. 8.  

Kde: Šmidingerova knihovna 

Výstava: PAVEL ŠKODA – 

ZASTAVENÍ OKAMŽIKU 

ZA PIKOLOU  

Kdy: 1. 7. – 1. 8.  

Kde: Maltézský sál hradu 

Výstava: BEZ VĚDOMÍ STRA-

CHU 

Kdy: 2. 7. – 1. 8.  

Kde: Artwall 

Výlet: VRCH KŘEMELNÁ 

A OKOLÍ 

Kdy: 24. 7. v 6:45 vlakem                              

Kde: Hartmanice                                

Kino: CRUELLA 

Kdy: 30. 6. od 21:30                              

Kde: letní kino                               

Vstupné: 120,- 

Kino: MSTITEL 

Kdy: 2. 7. a 3. 7. od 20:00                              

Kde: kino Oko                               

Vstupné: 120,- 

Filmové léto: PULP FICTION: 

HISTORKY Z PODSVĚTÍ  

Kdy: 3. 7. od 21:30 

Kde: Ostrov 1415                       

Vstupné: zdarma 

Kino: CHLUPÁČCI 

Kdy: 5. 7. a 6. 7. od 17:30                              

https://covid.gov.cz/
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Kde: kino Oko                            

Vstupné: 120,- 

Kino: NEBE 

Kdy: 6. 7. od 20:00  

Kde: kino Oko                          

Vstupné: 110,- 

Kino: Rychle a zběsile 9 

Kdy: 7. 7. od 21:30  

Kde: letní kino                          

Vstupné: 130,- 

Kino: Ubal a zmiz 

Kdy: 8. (21:30) a 12. 7. (20:00)   

Kde: letní kino a kino Oko                         

Vstupné: 130,- 

Kino: MAXINOŽKA 2 

Kdy: 9. 7. a 10. 7. od 17:30  

Kde: kino Oko                          

Vstupné: 120,- 

Kino: BLACK WIDOW 

Kdy: 9. 7. a 10. 7. od 20:00  

Kde: kino Oko                          

Vstupné: 150,- 

Kino: ZKRAŤ TO, ZLATO 

Kdy: 13. 7. od 20:00  

Kde: kino Oko                          

Vstupné: 120,- 

Kino: MAZEL A TAJEMSTVÍ 

LESA 

Kdy: 14. 7. od 21:30  

Kde: letní kino                          

Vstupné: 120,- 

Kino: SPACE JAM: NOVÝ ZA-

ČÁTEK      

Kdy: 16. 7. od 21:30  

Kde: letní kino                          

Vstupné: 130,- 

Kino: CHYBY 

Kdy: 17. 7. a 19. 7. od 20:00  

Kde: kino Oko                          

Vstupné: 130,- 

Filmové léto: FRIGO JAKO 

SHERLOCH HOLMES                   

Kdy: 17. 7. od 21:30 

Kde: Ostrov 1415                      

Vstupné: zdarma 

Sport: BĚH MĚSTEM 

Kdy: 21. 8.  

Kde: letní kino                            

Startovné: 20,- (děti), 100,-               

(dospělí)                

Text: redakce Fénixe    Obrázek: Městské kulturní středisko Strakonice

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE 

JAK RELAXUJÍ VAŠI SPOLUŽÁCI 

 

Nebojte se, v průběhu května už distanční výuku zase nahradila ta prezenční, na kterou jsi teď 

hodně zvykáme. Přesto na konci dubna došlo v některých třídách k dobrovolné účasti na anketě o tom, 

jak vlastně spolužáci relaxují.          

 V prvních dvou otázkách jsme se ptali na to, co je pro ně největším odpočinkem. Pro sedmáky, 

osmáky i deváťáky první místo obsadil spánek (20 %), potom sledování filmů a seriálů (19 %), poslou-

chání hudby (17 %) i běh, chůze a procházky (11 %). Mezi některými odpověďmi byly například i opra-

vování aut, kreslení, tanec i vaření. Jedna ze žákyň i uvedla: „Mým odpočinkem je, když jsi dám masku 

na obličej a nemusím nic dělat. Vlastně ani nemůžu.“ 
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 Třetí otázka se věnovala výzvám, jak fyzickým, tak i psychickým. Padesát procent žáků odpově-

dělo, že by do tzv. Jerusalema challenge šli se svými spolužáky, pokud by jich bylo víc. Co to vlastně je? 

Africká taneční píseň, která si dala za cíl sjednotit a bojovat proti koronaviru společnými silami. Někteří 

uvedli i jiné výzvy, které znají, především ty cvičící, ať už s Chloe Ting, Bring Sally Up, anebo Ice Bucket 

Challange (pozn. aut. na hlavu vylévá kbelík ledové vody se záměrem zvýšit povědomí o amyotrofické laterální 

skleróze a podpořit její výzkum). Za nás doporučujeme výzvu Try not to laugh  / sing.   

 Pátá otázka se ptala na to, kolik hodin v týdnu se průměrně věnují spánku. Většina z nich uvedla, 

že spí denně mezi 6 – 8 hodinami, jen poměrně malá část spí méně. 

 

 Zajímalo nás také, na které seriály se dívají, nebo který podcast poslouchají. Na prvních pěti mís-

tech se umístily seriály: 
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1. Stranger Things / 15 hlasů 

O čem je: Chlapec se ztratí neznámo kde a město začne odhalovat svoje 

záhady, mezi které patří i tajné experimenty, děsivé nadpřirozené síly 

a jedna malé podivná holka. 

4. řada odstartuje letos v létě nebo na podzim na Netflixu.  

 2. Money heist (La Casa De Papel / Papírový dům) / 12 hlasů 

O čem je: Parta zlodějů pod vedením Profesora se vydává 

vyloupit mincovnu. Pokud se jim to podaří, můžou si při-

psat 2,4 miliardy eur na důchod. Jenže i ten nejlepší plán je 

stejně tak dobrý jako je nejslabší člen party. 

Poslední 5. řada odstartuje 3. září na Netflixu.  

 3. Riverdale / 9 hlasů 

O čem je: Příběh seriálu nám ukáže překvapivý pohled na Archieho, Betty, Veronicu 

a jejich přátele, kteří odhalují surrealismus každodennosti maloměstského života, ale 

i jeho temnotu. Seriál vychází z Archieho komiksů. 

5. řada probíhá nyní na CW Televison Network.  

 4. Friends / 7 hlasů 

O čem je: Ponořte se do srdcí a myslí šestice přátel žijících v New Yorku, zkou-

majících úzkosti a absurdity skutečné dospělosti. Tento seriál nabízí veselý po-

hled na randění a práci ve velkoměstě. Jak si Rachel, Monica, Phoebe, Joey, 

Chandler a Ross dobře uvědomují, hledání štěstí často zdánlivě přináší mno-

hem více otázek než odpovědí. 

Poslední 10. řada ukončila seriál v roce 2003 a letos v květnu vzniknul vzpo-

mínkový film z natáčení Přátelé: Zase spolu.  

 5. Opravdové zločiny / 5 hlasů 

O čem je: Podcast vedený ženskou dvojicí Lucií Bechynkovou a Barborou Krč-

movou vypráví o životě lidí, kteří se nedokázali udržet na správné straně zá-

kona a o jejich obětech. Posluchač v nejčastěji 40minutovém díle obdrží infor-

mace o nejrůznější typech zločinů, od sériových vrahů až po únosce. 

Zatím poslední díl se věnuje démonologům – Patricku Mackay a manželům 

Warrenovým.  
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 Žáci se ale dívají i na další seriály – Queen Gambit, Death Note, The Witcher, My Hero Academia, 

Naruto, The Witcher,…  

 Osmá otázka se věnovala sociálním sítím, na kterých většina z nich tráví průměrně 2 – 5 hodin 

denně. Nejvíce žáků využívá více jak jednu sociální síť, především Instagram (17 %), TikTok (15 %), 

shodně WhatsApp a Snapchat (14 %). Nejméně pak Twitch a Facebook. 

 

Text: redakce Fénixe                 Fotografie: CSFD.CZ, edna.cz  

Vyprávění druháka 

FALEŠNÁ POZITIVITA TESTU NA COVID 

 

Je pondělí ráno 6:30. Koukáme na TV. Končí Doktorka Plyšáková. Já se jdu mýt. Zuzka se furt 

kouká na TV.            
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 Zuzka se jde umýt.            

 Já se koukám na Austina a Ally. Zuzka se umyla a oblékla. Koukáme se a koukáme.  

 Mamka nám řekne: „Jdeme do školy.“ Ještě se zeptá: „Máte všechno?“ A my odpovíme: „Ano.“

 A šli jsme.            

 Otevíráme dveře. Zuzka vidí, že prší. 

Proto se mamka vrátila pro deštník. Čekali jsme 

minutku, pak šli lesíkem a kolem garáží. A jsme 

u vrátek, kde se loučíme s mamkou.  

 Dneska se testujeme. Kluci čekají v šatně. 

Jsou tam – 2.A, 2.B, v té době já a 2.D.  

 Potom tam přišel Šíma, Maty a ještě další 

kluci z naší třídy a jiní.    

 Družinářka nám řekla: „2.A jde do jí-

delny…A vy jste jaká třída?“   

 My odpovíme: „2. C.“ „Tak také do jídelny,“ odpoví nám. A šli jsme do jídelny.   

 Čekali jsme, podívali si. Potom nás vyzvedl pan vychovatel a šli jsme ke skříňkám, kde jsme se 

převlékli. Ve třídě jsme šli do lavic po jednom. U stolku jsme si vyzvedli test. Vypadal jinak než minule.

 Dělali jsme si test. Viděl jsem tam dvě čárky a řekl jsem to Honzíkovi. On mi řekl: „Řekni to uči-

telce.“               

 Tak jsem to řekl. Paní učitelka překvapeně řekla: „Tak to je špatné...“ A začala volat mojí mamce, 

která za deset minut pro mě přijela.          

 Vyzvedl jsi mě nejdřív pan zástupce z druhého stupně a šli jsme do přízemí školy, kam dorazila 

i mamka. Šli jsme nejdřív k Vietnamčíkovi koupit rohlíky a housky, a pak domů. Volal nám pan ředitel, 

aby šla Zuzka taky domů, a tak jsme se pro ni vrátili.        

 Šli jsme do nemocnice. A už jsme u Covid odběru. Byla tam fronta. Čekali jsme. Zuzka furt říkala, 

že mi to budou šťourat někam do mozku.         

 Začalo testování. Šimralo to. Mezitím jsem si dal toast a pak s mamkou Coca-Colu, Zuzka Mat-

tonku. Ta ji zakarbovala a prasklo to.          

 Kolem 10:26 jsme byli doma a dali jsme si oběd. Potom jsme hráli na tabletech, Nintendo a mobily. 

Mamka šla do práce a asi ve 14:05 jí přišla zpráva, že jsem negativní.      

KONEC 

Sepsal: žák z 2. C 



 
Školní časopis Fénix / V. ročník – XV. číslo 

26 
 

 

Z naší školy 

I V DOBÁCH KORONAVIROVÝCH SE DAŘILO HUMORU… 

 

Jaké rasy byl zajatec? Indus. 

Babičí bábovka 

Na podzim je třeba plevelyt záhony. 

Věta vedlejší mírová 

Vosa mi dala švihadlo. 

Rez byl na uchech nádoby. 

Kdo dívku utopil v jezeře?  Vodík. 

A budeme dělat na té hyperaktivní tabuli? 

Zakladatel Říma je Romeo. 

Stát centrální Asie je Tyrkystán. 

Máme zuby moudráky, tesáky, mléčňáky a řezáky. 

Srdce je sval, který se používá sám. 

Julius Caesar přepsal Bibli. 

Před kořenem je předpona, za kořenem je zápona. 

Kam jdeš? Jdu na test. A z čeho takhle ráno píšete? Z nosu. 

Paní učitelko, teď nám sem do výuky vlezla nějaká cizí ženská. (= paní inspektorka) 

Paní učitelko, sekáte se, sekáte se. 

Nenapovídejte prosím synovi odpovědi. Já nenapovídám, já si to jen říkám nahlas, jestli jsem to ještě nezapomněl. 

Paní učitelko, kotel píská. Musím rychle běžet, než bude výbuch. 

Čekám na odpověď, slyším pouze psa. 

Já jsem ty odpovědi věděl, já jsem je jen neposlal. 

 

Sepsala: Lenka H. 
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CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE NOVÉHO? 

 

V LÉTĚ DOJDE V DALŠÍM PATŘE BUDOVY ŠKOLY K OPRAVÁM ELEK-

TROINSTALACE. 

VZNIKNE ČÍTÁRNA / KNIHOVNA PRO ŽÁKY I ZAMĚSTNANCE ŠKOLY. 

PŘIBUDE NOVÉ VYBAVENÍ V POČÍTAČOVÝCH UČEBNÁCH. 

POSTUPNĚ SE VYBUDUJE I VENKOVNÍ UČEBNA (viz. snímek).

 

 



 

 
 


