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 Slovo redakce 
Vážení čtenáři, 

po dvouleté pauze spatřuje světlo 
světa znovu náš školní časopis. 
V uplynulém období práci na něm 
zabránila epidemie koronaviru. 
V době mnohaměsíční úplné uzávěry 
škol vyrostlo mnoho překážek, které 
jeho vzniku bránily. Učitelé i děti 
měli jiné starosti a práce na časopisu 
se nemohli účastnit. Vzhledem 
k hibernaci života škol neprobíhaly 
v reálném světě aktivity – ať již 
školní nebo mimoškolní –, o nichž by 
bylo možno podávat zprávy. Z tro-
chou nadsázky se dá říci, že neměl 
kdo, pro koho a o čem psát.  

Ani dnes však situace není jedno-
duchá a škola stále nefunguje v plno-
hodnotném režimu: jednotliví žáci či 
celé třídy nebo i učitelé se ocitají 
občas v karanténě, stále téměř 
neprobíhají dříve hojné školní či 
třídní akce, o nichž by mohl časopis 
informovat. Považujeme tím spíše za 
úspěch, že aspoň několik příspěvků 
se podařilo připravit. Žákům, kteří 
obětovali svůj čas a pomohli vydá-
vání časopisu vzkřísit, patří velký dík. 

— red 
 

 

 Školní akce 
Suit-up den (den v gala) a další aktivity Hrdé školy 
Dne 13. října 2021 se mnohé školy po celé České republice 
zúčastnily celosvětově uznávaného Suit-up dne. Žáci 
základních škol se mohli obléknout do formálního oble-
čení. Den byl součástí projektu Hrdá škola. Do konce roku 
nás čeká ještě několik takových dní. Zatím proběhl ještě 
Den šílených účesů. Jako příklad dalších dní je například 
retro den, eko týden nebo celý prosinec trvající dobrý 

skutek. O těch rozhodl školní 
parlament. Fotografie z naší 
i ostatních základních škol 

lze vidět na facebooku naší školy. O dalších projektech 
Schools United je možné se dozvědět na schoolsunited.cz. 
Na konci roku se vylosují tři školy, které za pravidelnou 
účast dostanou odměnu.  

— Tomáš Kováčik (9. A) 
 

Den šílených účesů 
Ve středu 10. listopadu 2021 se naše škola ZŠ Štefánikova 
v Hradci Králové zapojila do celorepublikové akce – Den 
šílených účesů. Tento netradiční den je součástí projektu 
Hrdá škola, jehož cílem je oživení každodenního 
stereotypu ve škole. Do projektu se zapojili i učitelé. 
Někteří měli jen culíky, třeba s tužkami a pastelkami, 
a někteří měli i nějaké příčesky. V dnešní době jsme 
využili roušky nebo respirátory, které sloužily jako 
čepičky. Byla to příjemná změna, všichni chodili po škole 
s úsměvem. Moc děkujeme panu řediteli, který tuto akci 
umožnil zorganizovat. 

— Kateřina Horká a Tereza Počarovská (9. A) 

 Zprávy z žákovského parlamentu 
V tomto školním roce došlo ke změně předsedkyně školního žákovského parlamentu. Po řadě 
let působení ukončila svou práci v parlamentu paní učitelka Iva Kalendová a vystřídala ji paní 
učitelka Lucie Pecinová. Je možná namístě připomenout, že žákovský parlament má být jednou 
z možností, jak žáci mohou ovlivňovat chod školy. Mohou zde vznášet své připomínky, podněty, 
dotazy na vedení školy. Naopak vedení školy může prostřednictvím parlamentu promlouvat 
zase jiným způsobem k žákům. Jednou z novinek, kterou se podařilo i přes současná četná 
omezení rozběhnout, je zapojení do projektu Hrdá škola (schoolsunited.cz). 
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  Knižní tipy 
Časopis Tajemství vesmíru 
Jestli máte rádi vesmír, rád bych vám doporučil svůj 
oblíbený časopis – Tajemství vesmíru.  
Tento časopis vychází 1× měsíčně a vydáte se s ním 
na dobrodružnou cestu objevování kosmu, planet, 
hvězd, ale také se dozvíte nejmodernější a nejak-
tuálnější novinky. Do magazínu píší články astrono-
mové z hvězdáren z celé republiky a také vědci 
z Astronomického ústavu Akademie věd v Praze. 
Každý rok se můžete těšit na dvě speciální vydání 
a také na plakáty. 
 

Časopis se skládá z několika částí: 
1) Hlubiny vesmíru 
2) Dobývání kosmu 
3) Kapitoly z historie 
4) Pozorování oblohy 
 

V každém čísle tohoto časopisu 
je vědomostní soutěž, ve které 
můžete získat vstupenky do 
hvězdáren a planetárií v celé re-
publice. 

— Filip Dohnal (6. A) 

 Otazník — ? 
Lockdown – karanténa 

Covid-19 se v České republice v posledním období 
opět zhoršuje. V naší škole jsou některé třídy 
v karanténě, proto prosíme: Dodržujte aktuální 
vládní nařízení. 
 
Zeptali jsme se vyučujících co se jim vybaví, když 
se řekne lockdown nebo karanténa: 
 
Tereza Suchá 
„Hodně, hodně a hodně času stráveného s ro-
dinou. Bylo to náročné, ale pro mě příjemné.“ 
 
Iva Kalendová 
„…asi to zavření obecně.“ 
 
Veronika Pecháčková 
„Osamocení.“ 
 
Tomáš Vaníček 
„Omezení pohybu, protože jsme museli být za-
vření doma, aby se nešířila další nemoc.“ 
 
Lucie Pecinová 
„Hlavně aby tato situace nenastala znovu.“ 
 

Stanislava Franková 
„Samota, bezmoc, osamocení, vězení, ale hlavně ta 
samota. Jsem společenský člověk, takže mně jaký-
koliv kontakt chyběl.“ 
 
Andrea Regentová 
„Asi průšvih a už ne distanční výchova.“ 
 
Miroslav Ryska 
„Malér, děti se neučí, lenošení – děti lenoší.“ 
 
Jana Vítová 
„Distanční výuka. Pocit omezení, stísněnosti 
a strachu.“ 
 
Jana Semeráková 
„Že jsem sama, že nemůžu mezi lidi, že jsem 
smutná a osamocená.“ 
 
Školník (p. Svoboda) a bazénář (p. Rozkoš) 
„Očkování.“ —  „Já taky očkování.“ 
 

— Karolína Málková a Luisa Pokorná (6. C) 

 

 Vykřičník — ! 
Lockdown nám visí nad hlavou 

Byla jsem dost překvapená, když jsem to zjistila. – 
Jak moc nás přesvědčovali, že to budou jen dva 
týdny prázdnin… 

Ale ze dvou týdnů se najednou vyklubal necelý 
rok, a to už jsme většina z nás věděli, že to nebude 
jen tak nějaká „rýmička“. Spousta z nás (včetně 
mě) se neskutečně těšila, až bude on-line výuka. 
Když se teď ale dívám zpětně, raději bych chodila 
do školy, než proseděla celý den u počítače sama 
doma.  

Ano, mělo to svoje výhody. No, kdo by nechtěl 
vstávat pět minut před začátkem hodiny, celý den 
prosedět v pyžamu, a ještě mu napovídají rodiče 
a strýček Google při testu? 

Temnější stránka? – Zapamatujete si z výuky 
hodně málo. Toto je moje reakce na lockdown, 
který nám všem visí (teď už znovu) nad hlavou. 

Už ho nechci, už opravdu ne! 
 

— Ema Lankašová (7. D) 



3 
 

  Stalo se 
Volby v 7. C 

Při příležitosti říjnových voleb 
do poslanecké sněmovny jsem 
se rozhodl uspořádat třídní 
volby, kde měli žáci na výběr 
mezi deseti nejsilnějšími poli-
tickými stranami. V tuto chvíli 
vám ukážu výsledky. Tyto vol-
by se uskutečnily dne 5. 11. 
2021. 

Pro začátek: možnost volby mělo dvacet žáků 7. C, 
z nichž dva se voleb nezúčastnili, tudíž volební 
účast byla 90 %. Protože hlasovalo osmnáct lidí, 
měl každý hlas váhu asi 5,56 %. To je podle 
současných zákonů dost na to, aby se vybraná 
strana dostala do poslanecké sněmovny.  

První místo obsadila koalice SPOLU 
s neuvěřitelnými jedenácti hlasy, což je 
asi 61,11 %. Díky tomu by koalice 
mohla vládnout sama, a nikoliv s PIR-
STAN, jak se to ve skutečnosti chystá. 
Oproti realitě si koalice polepšila o při-
bližně 33,32 %, polepšila si tak o více 
než dvojnásobek.  

Druhé místo obsadila PIRSTAN se třemi 
hlasy z osmnácti, což je asi 16,67 % – 
tedy o 1,05 % více než v realitě. O třetí 
místo – neboli jeden hlas – se dělí strany ANO, 
SPD, ČSSD, KSČM a všechny tyto strany mají asi 
5,56 %. ANO si pohoršilo oproti realitě o výraz-
ných 21,56 %, což je skoro pětkrát méně než ve 
skutečnosti. Kleslo také SPD 
– celkem o 4 %, což je skoro 
o polovinu. 

Pojďme se na výsledky podí-
vat. Tyto volby si srovnejme 
například se studentskými 
volbami, které jsou průzku-
mem na středních školách, 
pořádaným organizací Jeden 
svět na školách. Věk voličů ve 
studentských volbách je nejbližší věku obvyklému 
u žáků sedmých tříd základních škol. 

Ve třídě 7. C výsledky voleb dopadly zcela jinak 
než ve studentských volbách. Například SPOLU 

má u nás dvojnásobek, PIRSTAN má polovinu 
a dvojnásobek mají u nás ještě ČSSD a KSČM. 

Jediné podobné výsledky má 
ANO a SPD, ale i tyto strany 
mají rozdíl nějakých 50 % opro-
ti realitě. 

Proč žáci volí právě takto? 

Dle mého názoru bychom ne-
měli pohlížet na žáky 7. C jako 
na kategorii nejbližší studen-
tům od 15 do 18 let, ale spíše 

jako na kategorii 35 až 45 let, 
tedy kategorii nejbližší našim rodičům. Proto jsem 
si udělal průzkum, zda žáci, kteří volili ve „volbách 
do sněmovny“, volili stejné strany či koalice jako 
alespoň jeden jejich rodič, a dopadlo to tak, že 
stejně jako alespoň jeden jejich rodič volilo třináct 
lidí z devatenácti, tři žáci volili něco jiného než 

jejich rodiče, dva 
neví, koho volili 
jejich rodiče, a je-
den říká, že jeho 
rodiče vůbec nevo-
lili. 

Jestliže provedeme 
další analýzu vý-
sledků, velká pod-
pora SPOLU může 
být také proto, že 

jsme ve městě nad 90 000 obyvatel, kde je SPOLU 
podle analýz dost silné. Důvodem, proč zde 
dopadlo hnutí ANO tak, jak dopadlo, je také 
například fakt, že ANO spíše převažuje u lidí 

starších 60 let, protože 
u nich je podpora hnutí 
ANO dokonce něco okolo 
51 %, ale i tak dostalo 
hnutí ANO ve třídních 
volbách opravdu velmi 
málo hlasů. 

Na závěr: třídní volby 
dopadly kompletně ji-

nak, než by kdo mohl 
předpokládat, a myslím si, že výsledek je opravdu 
dost překvapivý.  

— Matěj Tabach (7. C) 
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 Byli jsme při tom 
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 
v Aldisu 2021 

Ve dnech 12.–13. listopadu 2021 se konala 
každoroční prezentace středních škol a za-
městnavatelů. Uskutečnila se ve velkém sále 
Kongresového centra Aldis na Eliščině ná-
břeží v Hradci Králové. Žáci devátých ročníků 
základních škol se zde mohli dozvědět vše 
o středních školách Královéhradeckého kraje.  

Akce začala v pátek v devět hodin slavnost-
ním zahájením. Každá škola zde měla stánek, 

u kterého učitelé podávali informace uchaze-
čům a jejich rodičům o své škole. Dozvěděli 
se, jaké obory nabízejí, výhody škol a pod-
mínky přijetí. Dostali drobné reklamní 
předměty a propagační letáky. Výstavy se 
zúčastnili i mnozí zaměstnavatelé, u nichž 
mohou studenti po absolvování školy praco-
vat. Byl zde také stánek Úřadu práce v Hradci 
Králové. 

Každý žák si zde mohl udělat představu 
o možnostech dalšího studia a jaká škola by 
mu vyhovovala. 

— David Soukup (9. A) 

 

 Tvoříme… vyprávění 
Zimní procházka 

Když jsem se dnes podíval z okna, uviděl jsem krásnou zasněženou krajinu. Z nebe padal sníh, který 
pokrýval větve stromů a vytvořil bílý koberec místo trávníku. Sněhové vločky se vznášely, jako by hrály 
na honěnou. Od té chvíle mně bylo jasné, že si dnes musím vyrazit na procházku. 

Jakmile jsem udělal první krok, zabořily se mé boty do sněhu jako do sněhové peřiny. Po chvíli vyšlo 
slunce, které zářilo jako pálící žlutá koule. Cestou jsem viděl, jak děti staví sněhuláky a hrají si se 
sněhem. Za chvíli jsem došel do lesa a uviděl na zemi krásný zasněžený mech, na který svítilo slunce. 
Třpytil se, jako by byl kouzelný. Pokračoval jsem v cestě a zahlédl velké jezero. Voda byla zamrzlá 
a vypadala jako z křišťálu. Chvíli jsem si sedl na dřevěnou lavičku a díval se na krajinu kolem.  

Pak jsem se rozhodl, že už se vrátím domů. Cestou zpět jsem zaslechl divné zvuky, jež zněly jako 
zlověstný křik. Zajímalo mě, jaké zvíře vydává takové zvuky, a tak jsem se tam šel podívat. Zvuk byl 
stále hlasitější. V dáli byla vidět zasněžená jeskyně. Vypadala jako ospalý skleněný hrad. Nahlédl jsem 
dovnitř a uviděl velkého černého orla, který vypadal jako ďábel. Vyfotil jsem si ho a vrátil se zpět na 
cestu. V zasněženém lese jsem si připadal jako v pohádce. V dálce se páslo stádo srnek.  

Už se začalo stmívat a já se začal těšit do svého vytopeného pokoje a na horký čaj s medem. Zjistil jsem, 
že i procházka v zimě má své kouzlo. 

— David Soukup (9. A) 
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