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Že komiks není úplně 

jednoduchým formá-

tem zjistili v průběhu 

roku také žáci před-

mětu školní časopis. 

O to více si lze cenit 

toho, že se o tvorbu 

komiksů pokouší také 

žáci prvního stupně. 

Jejich prvotiny na-

jdete uvnitř vydání. 
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Tři mušketýrky 7 

Jak bude vypadat škola v budoucnosti? 

Bude se vůbec do školy chodit? Tak dej-

me tomu, že ano. Je rok 2084, školák se 

budí, může se rozhodnout, jestli se dnes 

připojí na výuku přes PC nebo půjde do 

školy osobně. Dnes si vybral školu. Rychle 

posnídá několik rohlíků v tabletách, z 3D 

tiskárny mu vyjede čaj, vloží si samočis-

tící krystal na zuby do úst. Sbalí si do 

krabičky několik čipů a teleportuje se do 

školy.  

Ve škole usedne do své levitující lavice. 

Pozdraví se se spolužáky. Pak si žáci zvolí 

učitele, kterého chtějí, aby je dnes vyu-

čoval. První hodinu mají mateřský jazyk, 

vyndá z krabičky první čip a vsune ho do 

hlavy. Do čipu se rovnou ukládají nové 

informace. Pokud si žáci mají procvičovat 

psaní, položí před sebe malou destičku, 

která se automaticky rozloží na hologra-

fický tablet. Další hodinu je dějepis, 

zrovna probírají přelom 20. a 21. století. 

Velice je pobavili obrázky tehdejších bu-

dov školy, prý se do nich muselo chodit 

pěšky a žáci si nosili těžké učebnice. Uči-

tel jim byl přidělen, nemohli si ho vybrat. 

A ta zastaralá technika!  

Následuje hodina tělocviku, žáci nesmí 

používat teleport do tělocvičny, musí se 

snažit dopravit po svých. Proto použijí 

jackpack. Tělocvik se nijak moc neliší od 

toho původního, jen cvičební nářadí a ná-

činí je z tekutých krystalů a mění tvar 

podle potřeby. Po tělocviku je potřeba 

své tělo očistit, určeny jsou k tomu spe-

ciální ultrazvukové boxy.  

Poté má žák budoucnosti další vyučovací 

předměty, používá další čipy na ukládání 

informací do té doby, než se rozhodne 

přemístit se domu.  

Denisa Palivcová, 6. ročník 

ZE SLOHOVÝCH PRACÍ - ŠKOLA BUDOUCNOSTI 
Žáci dvou ročníků se zamýšleli nad budoucí podobou českého školství 

Chybí už jen fotografie z hodu, aby byla obrazová dokumentace ze soutěží v atle-

tické všestrannosti kompletní. Skákalo se, běhalo na krátkých i dlouhých tratích, 

házelo. Tedy vcelku dobrá průprava pro pohybové aktivity, které, jak pevně redak-

ce školního časopisu doufá, budou hlavní náplní prázdnin. Přejeme příjemné léto. 
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Komiks patří k jednomu z nejpopulárnějších literárních 

žánrů současnosti. Dnešní zrychlené vnímání světa, kdy trvá 

jen vteřinu, než se na něco podíváme a procítíme emoci, ko-

miks úspěšně naplňuje. Komiksy reflektují současné skutečné 

události. Na dospělé čtenáře působí jako návrat ke hře, fan-

tazii, do dětství. Tvorba komiksů vyžaduje určitý výtvarný a 

literární talent.  

Slovo komiks vzniklo z anglického slova comicstrip, v překladu 

pás komických obrazů. Komiks spojuje postupy několika umě-

leckých druhů: malířství a literatury. V komiksech jsou za 

sebou uspořádány obrázky s případným doprovodným textem. 

Dohromady vytvářejí příběh. Jednomu obrázku se říká panel. 

Panely jsou uspořádány vedle sebe. Komiksy se většinou vy-

značují používáním „bublin“ k zobrazení mluvené řeči. Slova 

mohou být napsána v obdélnících uvnitř jednotlivých panelů 

nebo pod rámečky. Existují také komiksy bez textu nebo s 

texty veršovanými. Tradičním znakem komiksů bývá využití 

karikatury. Komiks bývá častěji dílem týmové práce. Spíše 

ojediněle se objevují autorská díla. 

Charakteristické pro komiks je vyprávění příběhu ve více pa-

nelech, stálá charakteristika postav a pravidelné vycházení v 

tisku nebo na webu. Komiks má nejčastěji komické nebo dob-

rodružné rysy. Může mít podobu satiry, komentáře, reklamy i 

originálního přání. Spojuje obraz, vtip a krátké slovní spojení.  

(http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-

casopisy/komiks-1)                       Pokračování na další straně 
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Hrdinové dobrodružných ko-

miksů vítězí nad zlem, což zvy-

šuje oblíbenost seriálů. Zají-

mavostí je, že když v roku 

1933 použil Jerome Siegel 

poprvé jméno Superman ve 

svém kresleném příběhu, byla 

postava ještě zločincem a nic 

nenasvědčovalo její budoucí 

oblibě. Batman také bojoval 

proti všemožným zloduchům, 

ale na rozdíl od Supermana 

nedisponoval žádnými nadpo-

zemskými schopnostmi. Jeho 

kreslíř Bob Kane se nechal in-

spirovat renesančními kresba-

mi létajících strojů Leonarda 

da Vinci. V roku 1963 přišel na 

svět v Amazing Fantasy nový 

typ hrdiny: Spiderman.  

( h t t p : / /w w w . c t e n a r sk a -

gramotnost . cz/med ia l n i -

vychova/mv-casopisy/komiks-

1) 
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JAK JSEM PSAL  

O MARSU 
Můj sen byl vždy okusit cestu 

do vesmíru respektivě na 

Mars, proto jsem si řekl, že 

prázdniny musím využít tak, 

jako nikdo jiný.  

Když bych se dostal až na 

Mars, tak bych chtěl pro-

zkoumat   život pro budoucí 

obyvatele, kteří tam jistě 

časem tam odcestují. Nechci 

každé prázdniny prosedět 

doma u televize nebo nechci 

tvrdnout na pláži někde 

v Řecku. Proto mám v plánu 

zkusit to, co ani NASA nedo-

káže.  

Vymyslím si vlastní stroj, 

vlastní skafandry na cestu 

vesmírem. Nebudu se muset 

trápit s drahým financováním 

odborníků, raket a techniky. 

PS: Jednou jsem dostal za 

úkol napsat referát o planetě 

Mars, ale já to asi špatně po-

chopil a přinesl jsem referát 

o tyčince Mars.  

Šel jsem práci odprezentovat 

před třídou a paní učitelka se 

divila, co to vlastně říkám. 

,,Takže, paní učitelky a páni 

učitelé, příště nám radši vy-

světlete, co přesně chcete! 

Anebo ještě jinak. Pořádně si 

během prázdnin odpočiňte, 

však Vaše práce není vůbec 

jednoduchá.‘‘  

 

Přeji Vám veselé a krásné 

prázdniny! 

 

Nevíte kam se podívat se podívat o prázdniny? Pojeďte se mnou 

na prázdniny. První zastávka bude v Terezíně; ve městě je hod-

ně památek a také malá pevnost, kde bojovali Němci 

s Američany. Druhá zastávka je v Bezdězově na raném gotickém 

hradu, kde byl král Přemysl Otakar II. Potom se zastavíme 

v Hořovicích na zámku, který je založen na přelomu 13 a 14 sto-

letí. Město i se zámkem bylo vypáleno v roce 1634. Potom se 

podíváme na pozdně gotický kostel v Mostě. Gotický kostel vy-

stavěný po požáru města v r. 1515 podle plánů Jakuba Heilmanna 

ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího 

kostela se dodnes dochovala jenom krypta. Dále pojedeme do 

Mělníka do renesančního zámku. Prohlídky zámku, rodinné sbír-

ky rodiny Lobkowiczů a zámeckých vinných sklepů spojené s 

ochutnávkou vín z vlastních vinic. (Pavel Šmíd, 8. ročník) 

Z dopravního výcviku 1. B 

NEVÍTE, KAM NA PRÁZDNINY? 

Na začátku června jsem si na internetu přečetla následující předpověď:  

Slunce a teploty si Čechy budou užívat do nedělního dopoledne. Odpoledne se začne do Česka nasouvat studená 
fronta, která s sebou přinese prudké bouřky s dešti, silným větrem a kroupami. Bouřky zasáhnou postupně celou 
Českou republiku a současně s nimi se také prudce ochladí, a to až o 15 stupňů. První bouřky přijdou v brzkých 
odpoledních hodinách na západ a postupně se během nedělního odpoledne a večera rozšíří po celém Česku. Bě-
hem letních prázdnin budou teploty vysoké, prázdniny zakončí chladný víkend. 

Zaujala mě ta pasáž, ve které se píše o tom, jaké budou prázdniny. Jak to můžou vědět, že teploty budou vyso-

ké a zakončí je chladný víkend. Aha, už to mám. Zřejmě pojem vysoké teploty znamená pro každého něco jiné-

ho. Takže předpověď bude vlastně pokaždé pravdivá. Každopádně uvidíme na konci prázdnin, kdo se trefil. 

(Tereza Horníková, 6. ročník) 

Žáci prvního stupně už ví, jak se 

správně pohybovat na komunikacích. 

Pomáhá jim k tomu pravidelná 

dopravní výchova. 
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POMÓC 

JÁ SE TOPÍM! 

TVŮJ STATEČNÝ   

ZACHRÁNCE 

UŽ PLAVE! 

ASI JSEM 

ZAMILO-

KONEC ROKU A ... 
PRÁZDNINY 

Hurá, blíží se konec školního 
roku! A  ještě lepší je to, že 
se blíží prázdniny! Budeme si 
moci užívat sluníčka, moře a  
nejvíce toho, že nemusíme do 
školy!  
Ještě před tím než budou 
prázdniny, musíme si opravit 
známky, abychom měli co nej-
lepší vysvědčení. Někomu při-
padá, že jeden školní rok trvá 
století, ale pro mě to bylo ja-
ko zlomek sekundy. Ano, mož-
ná si někdo teď myslí, že 
jsem blázen. Ale představte 
si, kdyby tenhle školní rok 
nebyl. Prvňáčci by nevěděli, 
kolik je 7+5, třeťáčci zas ja-
ké i (y) se píše ve slově 
„bydlet“ a někdo by se ne-
dozvěděl, kdo dal zabít 
sv. Václava. Zkrátka by nám 
chyběla řada informací, které 
jsou pro nás důležité. Zkuste 
třeba, jaký malér se stane, 
když nalejete vodu do kyseli-
ny nebo snad obráceně? Tře-
ba se to dozvíme příští školní 
rok. Ti, co si myslí, že je škola 
strašná, věřte, že jsou i horší 
věci…..  Tak se snažte, aby, 
byly vaše známky co nejlepší!!!!  
Pojďme se tedy věnovat těm 
prázdninám. Jsem ráda, že 
můžu vstávat, kdy chci, chodit 
spát pozdě, nepsat úkoly a 
nemusím se učit. Budu si hrát 
s kamarády, koupat se, na za-
hradě dovádět se svým psem. 
Pojedete někam nebo radši 
zůstanete doma? Určitě by, 
jste měli jet třeba na tábor 
nebo k rybníku, na chatu, když 
už ne k moři nebo někam ji-
nam do zahraničí. Zase by 
jste ale celé prázdniny neměli 
být mimo domov. Přeci jenom 
doma je doma, tam kde máte 
rodinu a blízké. Užijte si 
prázdniny. :)  
Denisa Palivcová, 6. ročník 

Byl to jenom sen 
Jednoho krásného dne jsme 
byly na výletě ve Skotsku a 
najednou se na hladině vody 
vynořily bublinky, pak uši a 
najednou to zmizelo. Všichni 
se strašně lekli a ječeli. 
Najednou jsme zjistili, že s 
námi není spolužák Pavel, on 
na hladině však byla jeho če-
pice… 
Všichni začali utíkat a my  
tři jsme se vydali ho hledat; 
slyšíme hrozivé vrčení a na-
jednou nás něco táhne na dno. 
Probrali jsme se až v nějaké 
jeskyni, ale nebyl čas a roz-
hodli jsme se jít dál.  
Cestou jsme narazili na pár 
kostí a velkých šlápot.  
Z otvoru bylo vidět světlo,  
a proto jsme se  
rozhodli vylézt. 
Rozhlédli jsme se a  
vidíme psa v páníčkových bo-
tách s pískací hračkou v puse. 
V tu chvíli jsme se začali smát 
tomu, že jsme u někoho na 
trávníku.. 
Určitě jste čekali lochneskou 
příšeru nebo něco podobného. 
Ale uznejte sami, komu z vás 
se nezdálo kolikrát v životě 
něco opravdu strašného. Naš-
těstí sen je jenom sen. (P. 
Brabec, M. Kříž, 8. ročník) 
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Hm, hm, hm… 

Ná, ná, ná... 

No a včera jsme 

byli v obchodě a 

koupila jsem si su-

šenku  

Já jako nechci nic 

říkat ! .. Ale už mě 

to nebaví poslou-

chat  

Ježíši, ono 

to chodí? Pomoc, já 

se  bojím? 

To je  

posera! 

Autory komiksů na stranách 5 a 6 jsou: Veronika 

Lipoldová, Tereza Horníková,  Anna Marie Danzo-

vá, Dominik Mrvík, Natálie Vondrušková (6. roč-

ník) 

Archiv fotek na školním webu obsahuje také zá-

běry z výcviku na raftech, který proběhl 6. 6. 

Výchozím místem byly opět Skryje. 

CENY ČTYŘLÍSTEK 2015 BYLY PŘEDÁNY 
Školní trička, čtyřlístky na krk a knihy obdrželo 27 žáků. 
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