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ÚVODNÍK 

To to uteklo. Nebyly 

náhodou ještě včera 

prázdniny? A najed-

nou se už pomalu 

blížíme k půlce pod-

zimu, který nás ne-

milosrdně nutí přidá-

vat stále další a další 

vrstvy oblečení. 

I Kompot se už ko-

nečně po letní pauze 

zase vrátil a je zpět 

v plném nasazení. A 

co víc, nově bude 

mít svého vlastního 

maskota, lišáka 

Kompotíka! I s jeho 

pomocí se nám po-

dařilo připravit číslo 

nabité zajímavými 

články plnými škol-

ního dění a inspirace. 

Já vám navíc poslala 

malý pozdrav 

z mého studia v An-

glii, takový pomy-

slný pohled pro vás 

všechny. Tak honem 

obracejte stránky, ať 

vám nic neunikne! 

Za celou redakci 

zdraví Eliška 

REDAKCE 

Redaktoři: 

Prima A:Vendula Sikačová, Vero-
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Nikol Janeba, Zoe Kvitová, Anežka Nosková  

Tercie A: Magdaléna Pokorná, Natálie Přindová, 
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ŽIVOT VE ŠKOLE 

ADAPTAČNÍ KURZ 2019 

Představte si, že máte 30 dětí, které se 

vůbec neznají, ale musíte z nich vytvořit 

třídní kolektiv, který bude umět praco-

vat jako tým. Dobrou volbou je poslat 

třídu na adaptační kurz. 

Děti totiž zažijí zábavu, při které se zá-

roveň seznámí, stanou se z nich  

dobří kamarádi a budou mít pohyb na zdravém  

vzduchu. Prostě vše v jednom.  

Náš adaptační kurz začal jako všechny ostatní. Nasedli jsme do autobusu a jeli 

směrem Střelské Hoštice. Jely obě dvě třídy, takže se z nás stala skupina 60 dětí, 

které se vůbec neznají, ale tak to neskončilo. 

Odpoledne jsme začali hrát hry na seznámení. Jedna z nich byla hra, na kterou 

potřebujete znát jména vašich spoluhráčů (tuto hru jsme hráli rozdělení na třídy 

A a B). Při hře všichni tleskáte do rytmu. Dvakrát tlesknete rukama do svých 

stehen a řeknete své jméno při každém tlesknutí, pak dvakrát tlesknete rukama 

a řeknete jméno jednoho z hráčů. Hra nás doslova donutila, abychom se oka-

mžitě naučili jména ostatních, protože když se zaseknete nebo si spletete jména, 

tak vypadáváte. První den se vlastně skoro všechny hry točily kolem jmen. Ale 

po zbytek kurzu jich bylo dost i o spolupráci. Například stavba vesnice nebo 

banditi.  

 

Stavba vesnice byla o tom, že musíte nasbírat su-

roviny na budovy, z kterých poté můžete sestavit 

malé nebo velké vesnice. Když sestavíte nějakou 

vesnici, dostanete určený počet bodů, ale body, 

které jste dostali za stavby, z kterých se vesnice 

skládá, se vám už nebudou započítávat. Při této hře 

jsme měli šanci se seznámit i s dětmi z druhé třídy 

díky tomu, že jsme byli smíchaní. To nás naučilo 

spolupracovat i s někým, s kým se až na výjimky 

neznáme vůbec. 

Foto: pí Čecháková 

Foto: pí Čecháková 



Číslo 1, 2019/2020 Strana 4 

Na rozdíl od stavby vesnice jsme při hraní banditů byli rozděleni podle tříd, a 

obě třídy byly ještě rozděleny na dvě poloviny. Hra spočívá v tom, že po určené 

ploše máte rozmístěno 40 obrázků obličejů, které patří banditům. Musíte je na-

jít, zapamatovat si, jak se jmenují i jak vypadají, a pak doběhnout k zapisovači 

z vaší skupiny, říct čísla částí obličeje, jméno bandity. Čísla částí obličejů byla 

např. N6, což znamenalo, že nos bandity byl ten 6. na papíře. Tady dost záleželo 

na tom, jestli máte dobrou fotografickou paměť. Jestli ne, je lepší běhat ve dvo-

jicích, pak stačí, když si jeden zapamatuje polovinu. Zároveň jste se také museli 

informovat o tom, jaké bandity už máte zapsané. 

Upřednostňovala se kvalita před kvantitou, banditi byli rozděleni do gangů, 

když jste měli správně celý gang, a to každou část obličeje u všech členů, tak 

jste dostali dalších 10 bodů. 

 

Součástí našeho programu byly kromě her i výlety. Náš první výlet byl do ne-

dalekého Muzea řeky Otavy a voroplavby, kde nám průvodkyně ukázala napří-

klad, jak vznikají perly a jak je těžké jednu perlu najít.  

Naši fyzičku prověřila celodenní túra, která byla dlouhá celkem 15 km. Ještě 

než jsme vyrazili, museli jsme si najít člověka do dvojice z druhé třídy. Každá 

dvojice se pak starala střídavě o syrové vejce po celou cestu. Ne všem se po-

vedlo donést vejce do cíle. Ti, kterým se to povedlo, si házeli s vejci ve dvoji-

cích, dokud jim vejce nespadlo.  

 

Večer jsme si vylosovali témata na divadelní scénky. Druhý den v odpoledním 

programu jsme je museli předvést. Mezi scénkami se objevily místo Smolíčka-

pacholíčka Smolíček a Pacholíček, popelnice, která pomohla Popelce, a Čer-

vená karkulka mstící se po pěti letech. 

 

Předposlední den jsme zakončili vyhlášením vítězů hry banditi u táboráku. 

Druhý den ráno jsme zabalili kufry a zamířili do Prahy. Zbavili jsme se rychle 

stresu z prvního týdne ve škole a nový školní rok může začít v plném proudu. 

Myslím, že se všichni můžeme shodnout, že nás pobyt bavil, ale už jsme se těšili 

domů, protože všude dobře, doma nejlíp. 

Zuzana Kernerová 

CHARITATIVNÍ SBĚR PAPÍRU A PLECHO-

VEK OD NÁPOJŮ PROBĚHNE DNE  
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ADOPCE NA DÁLKU 

Na konci školního roku 2018/2019 jsme se my, sekunda A (tehdy ještě prima 

A), vydali do Arcidiecézní charity v Praze za účelem adopce. Nedali jsme ale 

nikomu nový domov, ale spíše novou příležitost. Nejdříve jsme si poslechli 

krátký referát o Ugandě a poté nám bylo představeno šest dětí, právě z Ugandy. 

Poté jsme hlasovali a nakonec vybrali jednoho malého kluka.  

A jak tahle adopce funguje? Při této adopci na 

dálku jsme „adoptovali“ jedno dítě z Afriky. 

Každý rok mu budeme zasílat peníze na školní 

pomůcky, takže mu dáme šanci na vzdělání, a 

tím pádem i na lepší život. Pravidelně mu bu-

deme psát dopisy a on je bude psát nám.  

Já osobně si myslím, že tahle adopce na dálku je 

dobrá nejen pro děti, které dostanou lepší život, 

ale i pro nás, protože budeme mít šanci zjistit, 

jaký je život v jiných částech světa. 

Kristýna Bartošová 

BUBNY  VE  ŠKOLE 

V pondělí 30. září nás v Horních Počernicích navštívila skupina bubeníků Gro-

ove Army. Nejprve jsme se učili správný rytmus, tleskali jsme a dupali jako 

diví. Rozebrali jsme si boomwhackery a 

hráli známé melodie. Poté následovaly 

bubny různých velikostí, na kterých jsme 

zkoušeli různé melodie a rytmy. Líbilo se 

nám to a něco nového jsme se přiučili. 

 

               Natálie Přindová, Berta Smolíková 

 

 

Foto: Mgr. Poledník 

Foto: Arcidiecézní charita 
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NÁPRSTKOVO MUZEUM 

Ve čtvrtek 10. 10. se prima A vydala na výlet do Náprstkova muzea. Všichni se 

sešli v 9 hodin na Černém Mostě. Celá třída se svezla metrem až na zastávku 

Národní třída a odtamtud šla pěšky až k Náprstkově muzeu. Muzeem nás pro-

vedla paní průvodkyně. Všichni se dozvěděli spoustu věcí o Austrálii, Oceánii, 

Nové Guineji atd. Na konci jsme malovali obrázky v australském stylu. Do 

školy se naše parta dostavila až na 6. hodinu, kdy jsme si povídali o celém vý-

letu. 

Vendula Sikačová 

 

SPORT – MINIFOTBAL 10. 10. 2019 

Dne 10. Října 2019 se konal minifotbalový tur-

naj. Naši kluci vyhráli 3 zápasy ze 4, ale to bo-

hužel na výhru nestačilo. Nakonec sklončili 

druzí. Postupoval ale pouze vítěz – SOŠ Jarov. 

Děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na 

další turnaj. 

Matěj Kubeš 

 

STUDIUM V ZAHRANIČÍ - POZDRAV Z ANGLIE 

Studovat v zahraničí? A to co je za nápad? 

Jasně, od jakživa jsem mluvila o tom, jak si jednou, až budu na „vejšce“, sbalím 

kufry, hodím všechno za hlavu a vydám se studovat do světa. Jen tak si prostě 

zkusit žít jinde a jinak. 

Že to je ale možné zrealizovat už na střední, to jsem dlouho vůbec netušila. 

Jenže… Stojí to za ty peníze? Zvládnu to? Dokážu se rozloučit ze dne na den 

úplně se vším, co znám, a vydat se vstříc novému úplně sama? Co když jim tam 

nebudu rozumět? A co bude, až se vrátím zpátky?  

Foto: Mgr. Dvořák 
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No, kromě té poslední, mám už odpověď 

na všechny otázky. Ano, ano a ano. Stojí 

to za to, věřte mi. 

Pro svůj studijní pobyt jsem si vybrala 

Bexhill on Sea, poměrně malé, ale nesku-

tečně nádherné městečko na jižním po-

břeží Anglie, jen chvíli vlakem od Brigh-

tonu i od Londýna. Všude je tu naprosto 

nepřehlédnutelná taková ta typická brit-

ská atmosféra: červené cihlové domky 

v každé ulici, vůně fish&chips a hlavně 

moře! Ještě pořád mi nezevšednělo, i 

když si skoro denně protahuju cestu ze 

školy a beru to přes promenádu podél 

vody. Není nic lepšího než zvuk vln a zá-

pad slunce, change my mind. 

Pojďme si projít moje základní poznatky 

o životě v tomhle koutu světa: 

- Vážně tu frčí černý čaj s mlékem. Ten čaj je tak silný, že by si ho je-

den skoro spletl s kafem, naše čajíčky jsou v porovnání s tím jen obar-

vená voda. Ale už jsem se tu jejich místní verzi naučila mít ráda. 

- Fish&chips nevypadají nijak zvlášť vábně, ale chutnají fantasticky! 

- Nelhali mi. Prší tu a hodně. Bez deštníku ani ránu! 

- Briti nejsou tolik zrzaví, jak jsem očekávala. Vlastně jsem tu za celou 

dobu zrzků potkala jenom pár. 

- Bez občanky vám tu neprodají ani bonboniéru plněnou likérem. Ještě 

že se osmnácté narozeniny už blíží :D. 

- Všichni jsou moc ochotní a milí. Za celou dobu se mi nestalo, že by 

mi někdo nepomohl nebo trpělivě nezopakoval větu, když jsem ji přes 

ten jejich suprovej akcent nezvládla pochytit. Ale to se stává stále 

méně a méně často, přece jen progres v jazyku po těch pár týdnech už 

je cítit.  

Mám se krásně. Každý den se děje něco nového a zajímavého, dozvídám se 

nové věci, poznávám lidi a rozšiřuju vlastní obzory. Mohla bych psát do neko-

nečna a stejně by to nestačilo, ale nechám si to zase na příště, do dalšího Kom-

potu :-). Do té doby se mějte báječně a užívejte si za mě podzim v Praze hezky 

po česku ;-)          Text a foto: Eliška Volencová 
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JAK  NA  TO? 

JAK VYROBIT ROZVRH HODIN 

Školní rok je už téměř v plném proudu a ve vašem pokoji ještě nevisí rozvrh 

hodin? Tady máte jeden tip pro inspiraci… 

Potřebujete: 

 Lékařské špachtle (10 ks) – (k dostání v lékárně nebo přemluvíte dok-

torku) 

 Temperové barvy 

 Lepidlo  

 Pero/Fix 

 Provázek/stuha cca 30 cm 

Postup: 

1. Seřaďte 8 špachtlí vedle sebe, zbylé dvě na ně nalepte v opačném směru 

tak, aby vše drželo pohromadě. 

2. Otočte na druhou stranu, vybarvěte první dvě a poslední špachtli, ostatní 

špachtle natřete stejnou barvou jen asi do 3 cm zleva. 

3. Jinou barvou vybarvěte zbylou část. 

4. Perem/Fixem napište dny a předměty. 

5. Zbytek libovolně dozdobte.  

6. Provázek oběma konci nalepte zezadu a rozvrh hodin je v plné kráse 

připraven k pověšení! 

 

 

 

 

Text a foto: Pavlína Dvořáková 
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JAK  SI  BROUČEK  NAŠEL  DOMEČEK 

Jednou se po světě toulal malý brouček, který chtěl mít bezpečný domeček, a 

tak ho začal hledat.  Jako první se mu líbila díra ve stromě, a také se tam hned 

přestěhoval. Ale po nějaké době se ho ptáci snažili z díry dostat a sezobnout, a 

tak se brouček musel přestěhovat jinam.  

 Po dlouhé době se mu zalíbila 

díra v zemi. Ale tam se zase snažil 

broučka sníst krtek, a tak brouček mu-

sel znovu odejít.  

 Chtěl to zkusit ještě jednou, a 

tak zase začal hledat nějaký domek. A 

našel mrkev a nastěhoval se do ní. 

Tam pro změnu lidé stříkali chemické 

postřiky. 

Brouček se chtěl už vzdát, ale najednou uviděl kaktus, a tak dostal super nápad. 

Vyhryzal si v kaktusu cestičku a zabydlel se tam. A už ho nikdy nikdo nemohl 

sníst, ani mu nic udělat, protože ho chránily trny od kaktusu. 

Nikola Janeba   
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BÁSEŇ 

KAPKA VODY 

Sleduji, jak na zem padá kapka vody.    

Rozpouští se pomalu. 

A já si říkám – co kdyby, 

co kdyby měla náladu. 

 

Co když je smutná, 

a rozplynout se chtěla? 

Co když je osamělá, 

a k ostatním se přidat mohla? 

 

 

Co když je šťastná, 

a jen tak si hrála? 

co když je plachá, 

a ostatních se bála? 

 

To už mi nikdo asi neřekne, 

ale doufám, 

že se tato kapka nikoho nelekne 

Magdaléna Pokorná   
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KOMIKS 

  

ZÁBAVA 

                      
                      

  Jablko anglicky                   

  Moravské město                   

  Polévka oranžové barvy je z …                   

  Oblíbené dívčí jméno                   

  Chemická značka Titanu                   

  Obojetné hlásky jsou                    

                      

  TAJENKA: ___________                   
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NAJDETE NÁS I NA:  

HTTP://GYMNCHOD.CZ/SKOLNI-CASOPIS-KOMPOT/ 


