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Z dálky vás vítám u 

karanténního čísla 

Kompotu. Ano, i 

my, členové redak-

ce, jsme se stejně 

jako všichni ostatní 

odebrali na „homeo-

ffice“ a píšeme pro 

Vás z bezpečí našich 

domovů. Každoden-

ní vstávání a dochá-

zení do školy je už 

nějaký ten týden 

minulostí a my trčí-

me doma, trošku 

zmatení ze všeho 

toho dění plného 

zákazů. Doufám, že 

je ale poctivě dodr-

žujete a zároveň 

neztrácíte optimis-

mus a energii na 

všechno to samostu-

dium.  Máme pro 

vás  spoustu článků, 

tak hurá do toho. 

Buďte zdraví a uží-

vejte si sluníčko! 

Za redakci Eliška 

Redaktoři: 

Prima A: Vendula Sikačová, Veronika Vlčková, 

Zuzana Kernerová, Matěj Kubeš 

Sekunda A: Kristýna Bartošová, Malvína 

Bruothová, Pavlína Dvořáková, Alice Formano-

vá, Nikola Janeba, Zoe Kvitová, Anežka Nosko-

vá  

Tercie A: Magdaléna Pokorná, Natálie Přindová, 

Berta Smolíková 

Obálka: Veronika Vlčková 

Technický redaktor: Richard Vacek, tercie A 
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KARANTÉNA A PRÁZDNINY – ANI OMYLEM! 

Počítač si ani na chvíli neodpočine, lampička nad 

stole se div neuvaří, asi takhle to u mě vypadá 

v karanténě. Ne, že bych na počítači surfovala na 

internetu, většinu času na něm běží Bakaláři nebo 

Word.  

Taky není moc příjemné, když se každou chvíli 

napíchnete na špendlík, nebo zakopnete o šicí 

stroj. Když jsem totiž ze začátku všechno stíhala, 

šila jsem roušky. Teď už na to rozhodně nemám 

čas, ale stejně jsem ještě neuklidila šicí potřeby, 

přece co kdyby se chvilka našla, ne? Ta chvilka 

na sebe ale nejspíš nechá dlouho čekat a stroj 

poputuje zpátky do skříně. Vždy si den předem 

píšu, co musím zítra udělat. Většinou je toho 

opravdu hodně. Chybí mi výklad. Je totiž mno-

hem jednodušší látku pochopit, když vám ji ve škole vysvětlí učitel, než když 

ji musíte nastudovat sami.  

Úplně nejvíc mi ovšem chybí kamarádi. Za normálních okolností bych s nimi 

byla venku, na kole či venčila psa. Teď jsem zavřená doma s rodiči a se se-

strou. Ta mě sice někdy pěkně štve, ale jindy jsem zase ráda, že ji mám.  

Moc bych si přála, aby se současná situace co nejdříve zlepšila a koronavirus 

se nám co nejdříve podařilo porazit. A to nejen kvůli tomu, abych zas mohla 

být se svými kamarády. A taky si ještě přeju jednu věc, o které bych nikdy 

neřekla, že si ji přát budu – aby už zase otevřeli školu. 

           Text a foto: Malvína Bruothová 
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POTŘEBNÍ LIDÉ VE SPOLEČNOSTI 

Naše rodina se v současné době taky snaží pomáhat potřebným lidem.  

Neumíme šít roušky, a tak se rodiče rozhodli, že podpoří rodiny, jejichž 

děti i za normálního stavu dostávají obědy ve školách zdarma. Jelikož 

jsou ale školní jídelny zavřené, tak jsme se dohodli s místní restaurací, 

která vydává balená jídla, že bychom jim zaplatili jídlo. Vytiskli jsme 

pro ně vlastní stravenky na 3 teplá jídla týdně - pondělí, středa a pátek 

od teď až do května. Tyto stravenky se rozdají deseti lidem, kteří to 

nejvíce potřebují. Jelikož nemáme na tyto lidi kontakt, obrátili jsme se 

na sociální odbor na místním úřadě a ten stravenky rozdá. Doufáme, že 

to pomůže v dnešní těžké situaci.  

         (Rodina si přeje zůstat v anonymitě.) 

POMOC POTŘEBNÝM 

Najednou je všechno vzhůru nohama. Nemusíme chodit do školy, ale 

máme to těžší kvůli výuce na dálku. Když jdu ven, pokaždé jen 

s rouškou nebo šátkem přes obličej. 

Sleduji každý den zprávy, takže mám celkem dobrý přehled o této situ-

aci. Těší mě, jak si lidé dokáží pomoci, ale štvou mě lidi, co nedodržují 

karanténu. Já ji dodržuji a respektuji. Pomáhám tím svému dědečkovi, 

aby se nenakazil koronavirem. Občas mu upeču i koláč, abych ho troš-

ku rozveselil, když ho nemůžeme navštívit. Doufám, že tato pandemie 

brzy přejde, abych ho mohl vidět. Máma pracuje ve zpravodajství Čes-

ké televize, proto s námi doma nemůže být celou dobu. Lidi zrovna teď 

zprávy potřebují. Tak se snažím dohlédnout na bráchu, aby to měla leh-

čí.  

Matěj Knotek 2.A 
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ODPOVĚDNOST V DOBĚ KORONAVIROVÉ 
 

To, co nyní považujeme za základ odpovědnosti, je dodržování nařízených 

opatření. Zakrytý nos a ústa, dodržovat dvoumetrový odstup, zdržovat se po-

kud možno doma, nestýkat se osobně s lidmi, pokud to není vyloženě nezbyt-

né… Asi není třeba zde příliš podrobně rozebírat jednotlivá z nich, všichni je 

ostatně známe, vždyť v nich žijeme a jsou nám vtloukána do hlavy dennoden-

ně. Za zásadní považuji ale hlavně náš vnitřní přístup k těmto nařízením. Zde 

narážíme na známý psychologický rozpor vnitřní a vnější motivace. Samozře-

jmě, že pokud roušku nosíme jen proto, abychom nevyfasovali finanční poku-

tu, sundáme ji z obličeje v první chvíli, kdy získáme pocit, že nám nehrozí 

přistižení. Jasně, že když se budeme chtít stýkat s více lidmi, či uspořádat do-

ma party pro všechny kámoše, nikdo není s to nám v tom reálně zabránit. 

Svým stylem dokážu pochopit, proč je pro některé z nás tak těžké zmiňovaná 

pravidla dodržovat. Podléháme nesmírně silné tendenci lpět na „normálním 

životě“. 

Všechno se v nás bouří, protože najednou je nám odpíráno to, co jsme dopo-

sud považovali za samozřejmé. Věci, pro nás stejně běžné jako dýchání se 

najednou řadí do kolonky „zakázané“ a my čelíme prázdnotě, zmatení. Neví-

me, co si počít sami se sebou. 

Je třeba si ale uvědomit, co vlastně riskujeme. Domýšlet věci. Pochopit, že to 

za to vážně nestojí. Je přece mnohem lepší vzdát se benefitů moderní civiliza-

ce na nezbytně dlouhou dobu, než vlastní lehkovážností zapříčinit neštěstí. 

Každý z nás je toho schopen. Nakonec to není zas tak těžké. I nyní toho spous-

tu můžeme. Naopak se nám otevírá možnost věnovat se věcem, na které by-

chom si za normálních podmínek hledali čas jen stěží. Nemůžeme chodit ven, 

o to víc se ale můžeme soustředit dovnitř – do sebe. Uspořádat si vlastní myš-

lenky, hodnoty, plány do budoucna. Přemýšlet o životě, udržovat se v obraze, 

ale zároveň si dovolit i nemyslet, vypnout. Kdy se nám naskytne lepší příleži-

tost k mentální, ale i fyzické očistě. Teď je ten správný čas začít meditovat, 

cvičit, zkoušet zdravá jídla, přestat kouřit, konečně přečíst tu hromadu knih, 

která na nás na poličce už měsíce smutně čeká. Konečně nás nic nebude roz-

ptylovat, odvádět na jinou cestu, než jakou si pro sebe zvolíme my sami. Od-

padl onen pověstný „fear of missing out“, naše vnitřní nutkání být všude a za 

žádnou cenu nepřijít o nic podstatného. A to je přece báječné. Je to zase úplně 

jiná svoboda, než jakou jsme znali doposud. 
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Udržovat se v kondici, produktivní a zabavit se! Pomůže nám to zůstat nad 

věcí a v pohodě. Zachovat si zdravý rozum, pozitivitu a co je důležité, lid-

skost. Buďme k sobě pořád milí. Koronavirus komplikuje život nám všem, ale 

není to první podobná výzva, které jako lidstvo čelíme, a stmelíme-li se, 

zvládneme to. 

 Tak pojďme být zodpovědní. Postavme se na stejnou stranu barikády, kde 

stojí zdravotníci, záchranáři, policisté – lidé, kteří našemu společnému nevidi-

telnému nepříteli čelí tvář v tvář každý den a riskují vlastní životy. Dělají to 

pro nás, s nasazením a optimismem. Od nás, běžných lidí se toho nežádá zas 

tolik. Jen abychom se na určitou dobu vzdali pár dílčích radostí, neohrožovali 

se navzájem a zůstali doma, sami se sebou. Nepochybuji o tom, že situaci 

zvládneme, v sázce je ale, jak dlouho to celé potrvá. 

Čím důslednější budeme, tím větší je šance, že vítězství přijde brzy. 

Naše společné vítězství,  jehož hlavní cenou je svoboda, neomezený mezilid-

ský kontakt a normální život. Život bez roušek a beze strachu. A to je přece to, 

co si všichni přejeme ze všeho nejvíc. 

 

Zdroj: Instagram TMBKofficial                                      

Eliška Volencová, 7. A 
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ROZHOVOR S VERONIKOU ŠPATKOVOU 
 

Ještě před tím, než nás všechny zavřeli domů, se konalo obvodní kolo 

turnaje v basketbalu. My jsme si pro vás připravily rozhovor 

s Veronikou Špatkovou, která byla součástí našeho týmu. 

 

Které školy se turnaje účastnily? 

Na turnaji byly školy z Prahy 9 a Prahy 14. 

 

V jaké věkové kategorii jste hrály? 

Hrály jsme ve čtvrté kategorii, což je osmá a devátá třída, u nás tedy 

tercie a kvarta.  

 

Jaká nálada panovala v týmu? 

Dobrá. Nikdo se nad ostatní nepovyšoval, a na to že jsme spolu hrály 

poprvé, jsme byly sehrané a fungovaly jsme jako tým. 

 

Připravovaly jste se na turnaj? 

Moc ne. Stihly jsme si jen jednou zahrát venku. 

 

Jak jste si v turnaji vedly? Jste s vaším umístěním spokojeny? 

Myslím si, že jsme hrály docela dobře. Probojovaly jsme se do semifi-

nále, kde jsme porazily tým ze sportovky. Ve finále jsme ale prohrály, a 

tak jsme skončily na druhém místě. Byly jsme samozřejmě trochu 

zklamané, že jsme turnaj nevyhrály, ale jinak jsme s umístěním spoko-

jené. Jenom to, že jsme se dostaly do finále, byl pro nás velký úspěch. 

Tým ze sportovky hrál opravdu dobře. 

 

Našemu týmu tedy gratulujeme k úspěchu a věříme, že příště už to prv-

ní místo vyhrajeme! 

 
(Kristýna Bartošová, Anežka Nosková) 
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JAK SI VYROBIT ZÁLOŽKU DO KNIHY 

Potřebujeme: papír ve tvaru čtverce (nejlépe s délkou strany 21 cm), věci na 

dozdobení 

 

1. Papír přeložíme podle úhlopříčky. Vznikne trojúhelník. 

 

 

2. Oba horní rohy přeložíme ke spodnímu rohu. 

 

 

3. Poté je znovu rozložíme. Vrchní vrstvu přeložíme tak, aby se roh do-

týkal vrchního okraje papíru. 

 

 

4. Horní rohy přeložíme jako předtím a zastrčíme je pod přeloženou 

vrchní část papíru. 

 

 

5. Poté už jen dozdobíme.       Pavlína Dvořáková 

 

 



Číslo 4, 2019/2020 Strana 9 

LIŠKA A CHAMELEON 
Jednou se lesem procházela 

hladová liška, která měla 

hlad takový, že by snědla i 

hřebíky. Jak se procházela, 

tak narazila na strom, kde 

seděl zatoulaný chameleon, 

který asi někomu utekl 

z akvária. Jakmile si liška 

uvědomila, že to je snadná 

oběť na oběd, tak 

k chameleonovi přiběhla, a 

než si uvědomil, co se stalo, 

tak ho už držela v drápech. 

Chameleon začal pofňuká-

vat a prosit, aby ho liška 

pustila. Liška tedy řekla, že má dvě sekundy na útěk, chameleon sou-

hlasil, ale liška prý musí na ty dvě sekundy zavřít oči. Lišce se to nezdá-

lo divné, tak souhlasila. Poté položila chameleona na strom a zavřela 

oči, ale když oči po dvou sekundách otevřela, tak už tam nebyl. Lišce to 

vrtalo hlavou, ale po chvilce si uvědomila, že chameleon umí měnit 

barvu, ale když se tam vrátila, tak tam chameleon už nebyl a liška ten 

den musela zůstat bez oběda. A pro nás i pro lišku je z toho ponaučení, 

že musíme přemýšlet před tím, než uděláme nějakou blbost. 

      Text: Nikol Janeba 

Obrázek Zuzana Kernerová 
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KARANTÉNA 

Lidé už se sami sebe bojí. 

Z toho mi hlava stojí. 

Zavinili jsme si to však sami 

našimi chybami. 

 

Proto se musí dát opatření. 

Tím se všechno změní. 

Karanténa to vše vyřeší, 

a planeta se mezitím vyléčí. 

 

Domácí vězení nám ale mění životy. 

Občas tím pociťujeme kus samoty. 

Já kvůli tomu maluji, 

a tím se vysvobozuji.                                                           

Text a obrázek: Magdaléna Pokorná 
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Autorka koláže Zoe Kvitová 
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