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Letos poprvé 

distanční. 

 

Hezké počtení přeje 

redakční rada. 

 

 

 

 

 

               

 
 



  

                                                                            

Úvod 

Jsme tu opět po korona prázdninách s úplně novou 

redakční radou. V tomto čísle si přečtete něco, co se 

bohužel nestihlo dát do minulé Marmelády kvůli Covidu -

19:( Naštěstí už jsme tu pro vás zpátky a s našimi skvělými 

články vám zaženeme nudu. Tak se máte na co těšit! ) 

V naší nové radě jsou Žofie a Matouš Grundovi, Šarlota a 

Laura Moučkovy, Anna Plačková, Tereza Hynštová, Marie 

Harenčáková, Ondřej Neckař, Daniel Pořízka, Karolína 

Perju, Paula Holková a Barbora Sedláková.  

 

 

 

 

 

 



  

Filmy a seriály 

 

 

  Děti 6-12let:                                                                                      

• Zelená vajíčka se šunkou                                                             

Cestování dvou vymyšlených postav, které 

musí zachránit Chickgiraffu před 

nebezpečnými padouchy. 

• Avatar: Legenda o Aangovi 

Poslední vládce vzduchu se musí naučit 

ovládat další 3 elementy, aby mohl porazit 

Pána ohně, který chce zničit všechny národy. 

• Není král jako král 

Král Kusko vládne v klidu ve své zemi, dokud 

ho nebude chtít rádkyně zneškodnit. 

• Městečko záhad 

 

 

Dipper a Mabel přijedou na prázdniny ke 

svému strejdovi do Městečka záhad. Potkají 

tam spoustu zajímavých stvoření. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JAK SBALIT KLUKA 

Myslíte si, že je takřka nemožné sbalit kluka 

svých snů? 

V tom případě vám můžeme říct, že to 

nemusí být pravda. 

Ano, velkou roli hrají i vzájemné sympatie a 

příležitost, ale k tomu, abyste své šance 

zvýšily, vám přinášíme 5 rad, jak sbalit kluka. 

 

 

1. OČNÍ KONTAKT 

Je to jednoduché, pokud se vám někdo 

líbí, koukejte na něj, prohlížejte si ho, 

zkuste s ním navázat oční kontakt. Tak 

pozná, že se o něj zajímáte. 

 

2. ŽÁDEJTE O POMOC 

Říkejte si mu o pomoc s čímkoliv. 

Bude mu dělat dobře, že je žádaný a 

potřebný.  

 

3. ÚSMĚV 

Pokud se budete smát, bude z vás 

vyzařovat štěstí a kluk bude mít pocit, že 

umíte užívat život a jste pozitivní. Je to 

také sexy a pokud z vás kluk cítí dobrou 

náladu, můžete to přenést i na něj. 

4. BUĎ VTIPNÁ 

Veselé holky mají vždycky navrch. 

Zapomeň na ostatní a buď sama sebou. 

S holkou, se kterou je zábava, je radost 

trávit čas. 

 

5. MILUJ SAMA SEBE 

Tohle je nejdůležitější bod. Musíš mít ráda 

sama sebe. Kluci tohle vždy poznají a dáš 

jim tím najevo to, že si o sobě myslíš, že jsi 

krásná. 

Už víš, jak sbalit kluka? 

 

 

 

 



  

JAK SBALIT HOLKU 

Jak sbalit holku je otázka, kterou si během života 

položí snad každý kluk.  

1. BUĎ VŽDY UPRAVENÝ 

Holky milují kluky, kteří se umí hezky obléknout. Je jasné, 

že nebudeš každý den chodit v košili, ale občas se 

vyšvihnout není na škodu. 

2. ROZESMĚJ JI 

Kdo by chtěl mít doma nudného kluka? Holky se rády 

smějí a ocení kluka, se kterým je legrace. 

3. GENTLEMAN 

Může se to zdát jako klišé, ale opravdu to funguje. 

Gentlemanů je v této době opravdu málo, proto to určitě 

udělá velký dojem.  

 

 

 

4. SEBEVĚDOMÍ 

Je moc důležité, aby si kluk věřil, ale pozor na 

namyšlenost. 

 5. BUĎ JÍ OPOROU 

Snaž se jí zvednout náladu, když jí není zrovna dvakrát do 

zpěvu. Dej si však pozor, aby tě nebrala jako kamaráda. 

 

 

Doufáme, že jste uspěli. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jeden z největších problémů naší planety 

S plasty se potkáváme každý den a skoro nikdo se bez nich 

neobejde. Plasty začínají pohlcovat naši planetu, a pokud 

lidé nezmění svůj přístup, budou za pár let chodit místo na 

ryby na „petky“.  

Plasty se rozkládají přes sto i více let. 

Každým dnem se prodá přes miliardy plastových výrobků, 

polovina z nich pak skončí v mořích, lesích a v oceánech. 

Tímto způsobem ohrožujeme zvířata na planetě, ale i sami 

sebe. 

A proto by bylo skvělé, kdyby se každý zamyslel a zmírnil 

svou potřebu plastů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  



  

 V letošním školním roce se na naší škole 

objevily nové tváře v učitelském sboru. 

Položili jsme jim pár otázek.  

 

 Paní učitelka Lazarová (ptala se její žákyně Barbora ze 6. 

tř.) 

1. Proč jste si vybrala právě tuhle školu? 

Tato škola je menší a jsou tu milí žáci. 

2. Proč jste se rozhodla pro vaše povolání? 

Od dětství jsem si hrála na učitelku. Mým přáním 

bylo učit matematiku. Je to předmět pěkný, ale lidé 

ho moc nemusí. 

3. Jste ráda, že jste dostala 6. třídu? 

Ano, ráda. 

4. Vycházíte se všemi učiteli a učitelkami? 

Učím tu krátce, jsou na mě milí. 

5. Chutná vám ve školní jídelně? 

Ve školní jídelně mají dobré obědy a chutná mi 

sladké. 

6. Baví vás vaše práce? 

Tato práce mě baví. 

 

7.  Dojíždíte do práce? 

Ano, do práce (školy) dojíždím z Vyškova. 

8. Píšete ráda poznámky žákům? 

Píši ráda jedničky a pochvaly, ale poznámky ne. 

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Další rozhovory vedly sedmačky. Rozhodly 

se zeptat paní učitelky Tobolíkové a paní 

asistentky Ingrové. Opomněly p. uč. 

Kyprovou a paní asistentku Nechvátalovou, 

alespoň víme, o kom si přečtete příště. 

 

Paní učitelka Tobolíková 

1.Jak se vám zatím líbí na škole? 

Moc se mi tu líbí, je to pro mě nová zkušenost.  

2. Odkud dojíždíte? 

Z Vyškova. 

3. Kolik máte dětí? 

Jedno dítě - chlapce. 

4. Proč jste se rozhodla jít na tuto školu? 

Protože tady mám kolegyni z dřívější práce. 

5. Ve které třídě se cítíte nejlépe? 

Ve své 4.B. 

6. Jak dlouho se věnujete učitelství? 

Od září, před tím jsem dělala doučování. 

 

 

Paní asistentka Ingrová 

1.Jak se vám zatím líbí na této škole? 

Zatím dobře. 

2. Odkud dojíždíte? 

Z Vyškova. 

3. Kolik máte dětí? 

Dvě dospělé - holku a kluka. 

4. Proč jste se rozhodla jít na tuto školu? 



  

Naplňuje mě práce s dětmi, proto jsem se rozhodla 

pracovat na základní škole jako asistentka. 

5. Ve které třídě se cítíte nejlépe? 

Ve své třídě se cítím nejlépe. (pozn. redakce- v 9.A) 

6. Jak dlouho se věnujete učitelství. 

Dlouhou dobu. 

 

 

TAK TO BYL ZAČÁTEK ROKU….. 

A PAK…. 

NAJEDNOU…. 

OPĚT TU MÁME DISTANČNÍ VÝUKU A TO MNOHEM DELŠÍ 

NEŽ SI KDOKOLI Z NÁS UMĚL PŘEDSTAVIT. 

 

 

Všechna ta hlášení do školního rozhlasu, která si u 

příležitosti státních svátků poctivě chystali Dan s Ondrou, 

Laurou a dalšími spolužáky, skončila v šuplíku, protože 

v prázdné škole nebyl najednou nikdo, kdo by je 

poslouchal. 

 

Rozhovor ze spolužáky (distančně- na 

výbornou zvládla) 

Karolína Perju 7.A  

-každého jsem se zeptala na 5 stejných otázek: 

1.) Baví tě distanční výuka? 

2.) Šel/Šla bys radši do školy? 

3.) Vyhovuje ti více distanční výuka nebo výuka ve škole? 

4.) Co tě baví a co nebaví na distanční výuce? 

5.) Vadí ti něco na distanční výuce? Pokud ano,  co? 

 



  

-jako první jsem se zeptala Kristýny Perju, tady jsou její 

odpovědi:    

1.) Ne. 

2.) Jo, ale bojím se. 

3.) Výuka ve škole. 

4.) Že nemusíme brzo vstávat a nebaví mě, že jsme doma. 

5.) Jo, jsme furt zavření doma a skoro nic ve vyučování 

nepochytím. 

-jako druhé jsem se ptala Marie Harenčákové, tady jsou 

její odpovědi: 

1.) nedá se říct, že mě distanční výuka přímo baví, ale 

přijde mi mnohem lepší než klasická výuka ve škole 

2.) rozhodně ne 

3.) mně osobně vyhovuje víc distanční výuka, protože 

nemáme tolik hodin a prostě je to lepší 

4.) nevím 

5.) občas že má někdo slabé spojení a nejde ho slyšet 

nebo se seká a taky že se tam někteří (nejen z naší třídy) 

překřikují a nejde nikomu nic rozumět  

-jako třetího jsem se zeptala Ondry Neckaře, tady jsou 

jeho odpovědi: 

1.)Ze začátku to bylo fajn, ale postupem času, když jsme 

tak dlouho doma, tak mě to už moc nebaví. 

2.)Jakože asi spíš ano, protože už mě to doma nebaví. 

3.)Spíše ve škole. 

4.)To že je přes “internet” učivo těžší (za mě). 

5.)Není nic, co by mi vadilo. 

-jako čtvrtého jsem se ptala Dominika Strouhala, tady 

jsou jeho odpovědi: 

1.) Jo  

2.) Asi bych si úplně nedokázal zvyknout na to vstávání do 

školy.  

3.) Určitě víc ta distanční, jsem doma a je to prostě 

volnější XD 

 4.) Určitě mě nebaví přepojování od jednoho učitele na 

druhého. A určitě je i výhoda to, že když jsi nemocný, tak 

na tu výuku  jít můžeš.  

5.) Není to prostě přímo ten kontakt s učitelem a 

nedokážu pořádně pochopit to, co probíráme třeba ve 

fyzice. 



  

-pátého jsem se ptala Vítka Kludáka, tady jsou jeho 

odpovědi: 

1.) Ano. 

2.) Možná. 

3.) Asi spíš distanční výuka.  

4.) Baví mě na distanční výuce testy, že si můžeme 

pomáhat  a nebaví mě, že se učitelé někdy sekají. 

5.) Nic extra mě na distanční výuce neštve. 

-jako šesté jsem se ptala Laury Moučkové tady jsou její 

odpovědi: 

1.) Baví mě jen občas, jinak asi moc ne. 

2.) Asi bych už šla, ale moc se mi teda nechce. 

3.) Vyhovuje mi asi nastejno, je mi to tak nějak jedno. 

4.) Baví mě, že máme míň hodin a občas v té hodině 

nedělám nic. 

5.) to je stejné jak bod 4.  

-a jako sedmé jsem se ptala Pauly Holkové, tady jsou její 

odpovědi: 

1.) vyhovuje mi to 

2.) ne, jsem ráda doma 

3.) určitě distance, ale v oblasti socializovaní  škola 

4.) je to jednodušší než normálně a nebaví mě psaní 
zápisů 

5.) není nic, co by mi vadilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Poselství našich deváťáků – Dobrá rada do 

života 

 

Lucie Jelínková 9.A 

Milý/á budoucí deváťáku, radím ti dobře, raději se vyhýbej 

zbytečným průšvihům a problémům, není důležité, abys 

byl ve všem nejlepší, ale abys dané učivo chápal a 

orientoval se v něm. Je důležité, abys nepropadal. Vždycky 

počítej s tím, že ne každá písemka může být ohlášená. 

Netrap se tím, že se ti něco nepovede, pouč se z chyb a 

doma více zopakuj a nauč se lépe. Netrap se tím, když máš 

trému, měli jsme a máme ji všichni. Nikdy nesmíš někomu 

ubližovat nebo nadávat, vždycky měj na paměti, že 

dospělý člověk je moudřejší člověk. Je špatné, když ti 

někdo ubližuje, proto to ihned řekni vyučujícímu. Je 

dobré, když máš ve všem systém a pořádek. Je dovoleno 

říct svůj názor a stát si za ním, zakázáno odejít z výuky bez 

ohlášení. Nikdy nezapomeň, že škola je základ života.  

 

Pavel Floriš 9.B 

Milý/Milá čtenáři, radím ti dobře. Raději se vyhýbej 

konfliktům. Není důležité, abys byl oblíbený. Je důležité, 

abys byl furt svůj. Vždycky počítej s tím, že ti někdo 

podrazí nohy. Netrap se tím, že nemáš kamarády. Netrap 

se tím, když ti někdo nadá. Nikdy nesmíš o sobě 

pochybovat. Vždycky měj na paměti, že je na světě někdo, 

kdo tě má rád. Je špatné, když vidíš černobíle. Je dobré, 

když si uvědomíš, že svět může být i krásný. Je dovoleno 

se někdy chovat jako vůl. Je zakázáno chovat se k 

ostatním zle, když se tobě nedaří. Nikdy nezapomeň, že 

když se cítíš opuštěně, nikdy nejsi sám.  

 

 

 

Veronika Turcovská 9.B 

Milý/Milá žáku, radím ti dobře. Raději se vyhýbej 

problémům, není důležité, abys byl nejlepší. Je důležité, 

abys vystupoval sám za sebe. Vždycky počítej s tím, že 

něco nemusí vyjít. Netrap se tím, že nejsi dokonalý. 



  

Netrap se tím, když něco nezvládneš. Nikdy se nesmíš 

podceňovat. Vždycky měj na paměti, že když se nevzdáš, 

zvládneš cokoli. Je špatné, když si bereš nenávistné 

komentáře k srdci. Je dobré, když vše bereš s trochou 

humoru. Je dovoleno snažit se vyrovnat ostatním. Je 

zakázáno snažit se napodobovat ostatní. Nikdy 

nezapomeň, že jsi originální.  

 

 

Filip Zaoral 9.B 

Milý žáku, raději se vyhýbej deváťákům. Není důležité, 

abys byl před kamarády drsný a zajímavý. Je důležité, aby 

ses choval přiměřeně svému věku. Vždycky počítej s tím, 

že deváťáci mají větší sílu. Netrap se tím, že někteří 

deváťáci působí děsivě, můžou být i milí. Netrap se tím, 

když deváťáci neodpoví na pozdrav. Nikdy nesmíš dělat, že 

jsi něco víc. Vždycky měj na paměti, že když budeš drsný 

na starší, tak tak se ti to ošklivě vymstí. Je špatné, když 

nemáš respekt. Je dobré, když naopak ten respekt máš a 

před deváťáky se krčíš v koutě. Je dovoleno projít kolem 

deváťáka a mile ho pozdravit. Je zakázáno jít kolem 

deváťáka a říct mu např. - co čumíš nebo chceš dostat? 

Nikdy nezapomeň, že bys raději neměl na deváťáky  řvát a 

rvát se.  

 

Lumír Matulík 9.A 

Milý/Milá žáku/žákyně, radím ti dobře. Raději se vyhýbej 

problémům a špatným lidem. Není důležité, abys byl lepší 

než druzí. Je důležité, aby ses učil a dával pozor, pomáhal. 

Vždycky počítej s tím, že to bude těžké. Ať už ve škole 

nebo v životě. Netrap se tím, že dostaneš špatnou známku 

nebo že budeš mít špatný den. Netrap se tím, když 

dostaneš vynadáno od rodičů nebo učitelů. Nikdy nesmíš 

být hnusný na lidi, které neznáš, vždycky měj na paměti, 

že pro vše, co chceš, musíš něco udělat a nějaký čas se 

tomu věnovat. Je špatné, když uděláš hloupost a trápí se 

za to druzí. Je dobré, když pomáháš druhým. Je dovoleno 

myslet si, že něco nedokážeš. Nikdy nezapomeň na to, co 

tě rodiče naučí a k čemu tě vedli a co pro tebe udělají. 

 

 



  

 

 

Závěr  

Uteklo to jako voda a je tady červen. Většinu školního 

roku jsme strávili za obrazovkami. Někomu se zhoršil zrak 

a někomu se zlepšily známky. Na celý školní rok jsme měli 

spoustu plánů, které jsme museli kvůli nemoci zrušit. 

Každopádně jsme všichni rádi, že už chodíme do školy. A 

doufáme, že se vám tohle číslo časopisu líbilo a přejeme 

krásné prázdniny.  

 

Už nám končí školní rok, 

do prázdnin zbývá pouhý krok. 

Ať prázdniny jsou senzační, 

 to přeje vám rada redakční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


