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 Úvodník 
 Po  delší  odmlce  zdravíme  všechny  věrné  čtenářky  a  čtenáře  školního 
 časopisu.  Na  našich  stránkách  najdete  vizitky  nových  redaktorek 
 a redaktorů,  kteří  převzali  štafetu  po  žácích  loňské  deváté  třídy.  Náš  tým  se 
 také  rozrostl  o  fotografa  Oliho  Kašpara  a  o  kreslíře  komiksů  Aničku  M. 
 Sobotkovou  a  Matyho  Černého,  kteří  naváží  na  dosavadní  úspěšnou 
 spolupráci  s  Aničkou  Kočovou.  V  časopise  naleznete  vaše  oblíbené  rubriky 
 týkající  se  sportu  a  kultury.  Určitě  si  přečtěte  zajímavý  rozhovor  s  panem 
 učitelem  Drábkem.  Také  si  s  námi  připomeňte  významnou  osobnost  českých 
 dějin. 
 Dále  přinášíme  průzkum,  který  proběhl  mezi  žáky  9.  třídy.  Ptali  jsme  se  jich, 
 kam se chystají na střední školu. 
 Pro zábavu jsme pro vás připravili křížovku, osmisměrku, hádanky a komiks. 
 Nezapomeňte,  že  Velikonoce  už  jsou  za  rohem!  Tak  si  kluci  připravte 
 pomlázky a holky obarvěte vajíčka! 
 Přejeme hezké čtení. 

 -Anička Hammond- 
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 Ohlédnutí 

 Nová redakční rada se představuje… 
 Terka Červená 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 řízek s kaší 

 oblíbený sport 
 florbal a aerobic 

 oblíbený �lm  :  Harry  Potter 

 Anička Hammond 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 tortilla 

 oblíbený sport 
 badminton 

 oblíbený �lm  :  Harry  Potter 

 Oli Kašpar 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 sushi 

 oblíbený sport 
 rychlostní kanoistika 

 oblíbený �lm  :  Mimořádná událost 

 Monča Kolouchová 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 buchtičky se šodó 

 oblíbený sport 
 tenis 

 oblíbený �lm  :  Černý tulipán 

 Anička Sobotková 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 pizza 

 oblíbený sport 
 badminton 

 oblíbený �lm  :  Harry Potter 

 Radek Chlíbek 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 guláš 

 oblíbený sport 
 fotbal 

 oblíbený �lm  :  Avengers Endgame 
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 Julča Mikulecká 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 čokoláda 

 oblíbený sport 
 kolečkové brusle 

 oblíbený �lm  :  Harry  Potter 

 Maty Černý 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 jablečný koláč 

 oblíbený sport 
 cyklistika, lyžování 

 oblíbený �lm  :  Harry  Potter, Jurský svět 

 Nikča Klímová 

 třída:  8.A 

 oblíbené jídlo 
 pizza 

 oblíbený sport 
 hokej 

 oblíbený �lm  :  Rváčův deník 

 Domča Lencová 

 třída:  5.B 

 oblíbené jídlo 
 palačinky 

 oblíbený sport 
 gymnastika 

 oblíbený �lm  :  Harry  Potter 

 David Pospíchal 

 třída:  7.B 

 oblíbené jídlo 
 pizza 

 oblíbený sport 
 fotbal, Formule 1 

 oblíbený seriál  :  Peaky Blinders 

 Barča Víšková 

 třída:  8.B 

 oblíbené jídlo 
 svíčková na smetaně 

 oblíbený sport 
 volejbal 

 oblíbený �lm  :  Harry Potter 
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 Rozhovor s… 
 panem učitelem Drábkem 

 1.  Chtěl  jste  být  vždy  učitelem, 
 nebo  jste  někdy  přemýšlel  o  jiné 
 práci? 
 Jako  dítě  jsem  měl  sen  stát  se 
 archeologem,  do  jisté  míry  jsem  si  ho 
 splnil,  když  jsem  měl  možnost  po 
 dokončení  studia  pedagogiky  studo- 
 vat také historii na �lozo�cké fakultě. 

 2.  Pracoval  jste  někdy  v  zahraničí, 
 pokud  ano,  kde  a  jakou  práci  jste 
 dělal? 
 Ano,  pracoval  jsem  jako  au-pair 
 v anglicko-americké  rodině  poblíž 
 Bruselu.  Měl  jsem  na  starosti  dva 
 malé  kluky,  dům  a  psa,  tak  jsem  se 
 rozhodně nenudil. 😊 

 3.  Líbila  se  vám  práce,  získal  jste 
 nějaké zkušenosti? 
 Upřímně  to  byla  hrozná  práce,  ale 
 zároveň  velice  cenná  lekce.  Pochopil 
 jsem,  jaký  je  rozdíl  mezi  světem 
 opravdu  bohatých  a  méně  bohatých 
 lidí.  Také  jsem  poprvé  na  vlastní  kůži 
 zažil,  jak  o  nás  někteří  lidé  na  západě 
 smýšlí  a  jak  nás  berou  jako  levnou 
 pracovní  sílu  z  východu.  Já  jsem  to 
 měl  naštěstí  jenom  jako  brigádu,  ale 
 řada  lidí  často  nemá  na  výběr. 
 Zároveň  jsem  v  Belgii,  ale  i  jinde 
 v Evropě potkal spoustu úžasných 

 lidí,  kteří  v  nás  vidí  sebevědomý 
 národ  plný  schopných  a  inteligent- 
 ních jedinců. 

 4.  Přijde  Vám,  že  se  tam  lidé  chovali 
 jinak než u nás? 
 Jak  už  jsem  psal  v  předcházející 
 odpovědi.  Lidé  jsou  si  všude  stejní. 
 Všude  narazíte  na  dobré  i  špatné  lidi. 
 Já  měl  většinou  štěstí  na  ty  dobré. 
 Procestoval  jsem  velkou  část  Evropy 
 a všude  je  to  podobné.  I  když  některé 
 věci  jsou  přeci  jen  trochu  rozdílné. 
 Některé  národy  jsou  třeba  mnohem 
 vřelejší  a  udržují  si  mnohem  menší 
 odstup  než  my,  třeba  na  jihu  a  na 
 východě  Evropy.  Zároveň  jsou  také 
 třeba  mnohem  hlučnější  a  někdy 
 divočejší  (nebojí  se  zpívat  tancovat 
 a někdy i prát). 😊 
 Když  nabídnete  někomu  třeba  v Bos- 
 ně  nebo  v  Albánii  šálek  kávy,  může  to 
 znamenat  to,  že  vás  na  oplátku  bude 
 hostit  třeba  až  do  večera,  nebo  vás 
 také  čeká  bujará  párty.  Když  požádáte 
 o  pomoc,  v  naprosté  většině  případů 
 vám  rádi  pomohou.  Obecně  platí  to, 
 že  lidé  na  západě  Evropy  většinou 
 ovládají  angličtinu  daleko  lépe  než 
 my.  Jaké  bylo  pro  mě  překvapení, 
 když  jsem  v  Černé  Hoře  a  v  horách 
 Albánie  potkával  pasáčky  ovcí  či  krav 
 (děti  tam  musí  často  místo  prázdnin 
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 pracovat)  mluvící  plynulou  angličti- 
 nou.  Ty  děcka  vědí,  že  schopnost 
 mluvit  anglicky  je  pro  ně  šance  dostat 
 se  v  budoucnu  do  světa  za  lepším 
 životem. 

 5.  Proč  jste  se  rozhodl  učit 
 kombinaci  předmětů  dějepis  a  an- 
 gličtina? 
 Dějepis  jsem  miloval  už  na  základní 
 škole  a  je  to  pro  mě  koníček  doteď. 
 Angličtina  mi  na  základce  naopak 
 vůbec  nešla.  Nikdo  u  nás  doma 
 anglicky  neuměl  a  já  v  tom  hrozně 
 plaval,  a  tak  mě  to  taky  nebavilo.  Vše 
 se  zlomilo  až  na  střední  škole.  Začal 
 jsem  se  zajímat  o  počítače.  Bylo  to 
 v době,  kdy  byly  počítače  ještě  v  plen- 
 kách  a  používat  je  uměl  jen  málokdo. 
 Zároveň  vše  s  nimi  spojené  bylo 
 pouze  v  angličtině.  Tehdy  jsem  po- 
 prvé  pochopil,  k  čemu  potřebuji  znát 
 angličtinu. 

 6.  Chtěl  jste  někdy  učit  jiný 
 předmět,  nebo  byly  tyto  první 
 variantou? 
 Když  jsem  nastoupil  poprvé  na 
 vysokou,  vybral  jsem  si  kombinaci 
 angličtiny  a  informatiky.  U  informa- 
 tiky  jsem  ale  narazil  na  matiku,  která 
 mi  nikdy  moc  nešla,  a  tak  jsem  si 
 v druháku raději vybral dějepis. 

 7.  Dá  se  říct,  že  nějaký  z  nich  učíte 
 raději? Pokud ano, který? 
 Jak  kdy  a  jak  kde.  Když  jsem  měl 
 během  studia  na  �lozo�cké  fakultě 
 možnost  učit  dějepis  vysokoškoláky, 
 hrozně  mě  to  bavilo.  Je  super  učit  lidi, 
 které  to  skutečně  zajímá,  protože  si  to 
 sami  vybrali.  Angličtinu  ale  učím 
 taky  rád.  Hrozně  bych  si  přál,  aby  se 
 taky  vám  žákům  podařilo  v  bu- 
 doucnu  vycestovat  do  světa,  protože 
 je  to  úžasná  zkušenost.  No  a  angličti- 
 nou  se  domluvíte  všude  na  světě, 
 a pak  si  na  mě  třeba  jednou  vzpome- 
 nete! 😊 

 8.  Učil  jste  se  někdy  i  jiné  cizí 
 jazyky? 
 Učil  jsem  se  také  španělštinu,  latinu 
 (ta  mi  ale  vůbec  nešla)  a  taky  jsem  si 
 slíbil,  že  se  naučím  japonsky,  hrozně 
 rád bych se do Japonska podíval. 😊 

 9.  Která  zahraniční  kuchyně  Vám 
 chutná nejvíce? 
 Asi indická a thajská. 

 10.  Doporučil  byste  čtenářům 
 nějakou  knížku,  která  Vás  v  životě 
 obohatila? 
 Mám  strašně  rád  Malého  prince, 
 Vojáka  Švejka,  knihy  od  Umberta  Eca, 
 Kurta  Vonneguta  a  z  novějších  věcí 
 třeba  knihu  Sapiens  od  Yuval  Noah 
 Harariho.  Kéž  by  si  ji  přečetli  všichni 
 studenti  dějepisu.  Pochopili  by  totiž, 
 kým vlastně všichni jsme! 😊 

 -Nikča Klímová- 
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 Téma: Den učitelů 

 28.  březen  je  v  České  republice  a  na  Slovensku  vyhlášený  jako 
 Den  učitelů,  slaví  se  připomínka  výročí  narození  Jana  Amose 
 Komenského  a  již  tradičně  se  vyhlašuje  anketa  o nejoblíbenějšího 
 učitele Zlatý Ámos. Celosvětově je však dnem učitelů 5. říjen. 

 Jan Amos Komenský 
 narození: 
 28. března 1592 

 úmrtí: 
 15. listopadu 1670 (ve věku 78  let) 

 povolání: 
 jazykovědec, pedagog, kněz, teolog 

 Od  roku  1608  navštěvoval  latinskou 
 bratrskou  školu  v  Přerově,  odkud 
 přešel  studovat  na  univerzitu  v Ně- 
 mecku.  Zajímavostí  je,  že  tehdy  si  ke 
 svému  jménu  přidal  „Amos“  jako 
 odkaz na biblické učení. 
 Byl  jediným  tvůrcem  pedagogické 
 soustavy  v  českých  zemích,  zabýval  se 
 všeobecnou  teorií  výchovy,  didak- 
 tikou,  vytvořil  speciální  metodiku 
 výuky  jazyků  a sám  sepisoval  originál- 
 ní  učebnice.  Už  za  Komenského 
 života  si  získaly  mimořádnou  oblibu 
 jeho  jazykové  příručky  známé  jako 
 Brána  jazyků  otevřená  a  Svět  v obra- 
 zech  . 

 Komenský  je  považován  za  zaklada- 
 tele  moderní  pedagogiky  a  právem 
 nazýván „Učitelem národů“. 

 Proč  byl  Jan  Amos  Komenský 
 pokládán za „Učitele národů“ ? 
 Po  bitvě  na  Bílé  hoře  se  musel 
 skrývat,  poté  opustil  vlast  a  usadil  se 
 v polském  v Lešně.  Podnikl  několik 
 cest  do  Anglie,  Švédska  a  Uher,  kde 
 uplatňoval  své  pokrokové  pedago- 
 gické názory. 
 Byl  tvořivý,  originální,  hodně  cestoval 
 a jeho dílem se inspirovali další tvůrci. 

 Našim  učitelům  přejeme,  aby  se  jim 
 dobře učilo a žáci byli pozorní😉 

 -Terka Červená- 
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 Zajímá nás 

 Recenze: Film 
 Spider-Man: Bez domova 

 SPIDER-MAN:  No  Way  Home  je 
 nový  biják  od  MARVELU,  který  už 
 vydělal  přes  miliardu  dolarů.  Je  to 
 �lm,  který  má  4,5  hvězdičky  z  5.  Film 
 jsem  viděl  a  myslím,  že  se  jedná 
 o kvalitní  zakončení  Marvel  série 
 a zároveň  důstojné  rozloučení  se 
 Spidermanem samotným. 

 Doporučuji  tento  �lm  spíš  starším 
 žákům,  kteří  alespoň  trochu  rozumí 
 �lmům  z  dílny  Marvel.  Očekávat 
 můžete  spoustu  akce,  smutku 
 a samozřejmě  mnoho  Marvel  herců. 
 Pěkné  výkony  podává  hlavně  Tobey 
 Maguire,  Andrew  Gar�eld  a  Tom 
 Holland  v  roli  Spidermanů.  Zajděte 
 na  ně  a  posuďte  sami.  Za  mě  naprosté 
 waaau! 

 Velký červený pes Cli�ord 

 Velký  červený  pes  Clifford  je  hezký 
 dětský  hraný  �lm,  ve  kterém  tento 
 pes  roste  tak,  jak  ho  moc  milujete. 
 Jeho  panička  ho  milovala  natolik,  že 
 vyrostl  do  obří  podoby.  Pro  tuto 
 zajímavost  se  ho  chce  zmocnit  velká 
 �rma,  která  dělá  vše  pro  to,  aby  ho 
 získala. 

 Film  dostal  4  hvězdičky  z  5.  Film  jsem 
 viděl  a  moc  se  mi  líbil.  Doporučuji  ho 
 pro  diváky  od  5-10  let,  určitě  na  něj 
 zajděte do kina. 

 -Radek Chlíbek- 

 Anketa 
 Zeptali jsme se za vás! Kam se 
 deváťáci chystají na střední 
 školu? 
 Tereza Smetanová 
 Zdravotní škola: praktická sestra 
 Darine Ševčenko 
 Zdravotní škola: praktická sestra 
 Michal Mauer 
 Gymnázium J. K. Tyla 
 Daniel Niebauer 
 Průmyslová škola, Hradební ul. 

 -Monča Kolouchová- 

 8 



 Recenze: Kniha 
 Královna Marie Terezie 

 Hlavní  hrdinka  Bára  pomocí 
 kouzelného  atlasu  cestuje  do  minu- 
 losti,  tentokrát  se  dostane  do  doby 
 Marie  Terezie.  Nejdříve  to  vůbec 
 netušila,  protože  se  dostala  na  faru  do 
 Ševětína.  Pan  farář  ji  učil  katechismus 
 a  začala  hrát  každou  sobotu  po  mši  na 
 cembalo,  k  tomu  jí  doprovází  její 
 nový  kamarád  Vojta.  Když  ho  odve- 
 dou  na  vojnu,  Bára  si  vzpomene  že  se 
 v  jedné  písničce  zpívá  sama  královna 
 ceduličku  psala,  aby  šohajka  z  té  vojny 
 dostala  .  A  tak  se  nešťastná  Bára  vydá 
 za  královnou  Marií  terezií  do  Vídně, 
 aby  jí  dala  propouštěcí  list  pro  Vojtu. 
 Jenže  situace  se  poněkud  zkompli- 
 kovala  jednak  Bářiným  nerozumným 
 přáním  zkusit  prožít  pár  dní  jako 

 princezna  a  také  příchodem  taju- 
 plného  nočního  návštěvníka  do  jejích 
 komnat.  Bára  tedy  musí  ještě  zorga- 
 nizovat  dostaveníčko  arcivévodkyně 
 Marianny  s  francouzským  vikomtem 
 a  zařídit,  aby  Marie  Terezie  rozhodně 
 nezavedla  povinnou  školní  docházku! 
 Přitom  zjišťuje,  že  mít  hromadu 
 sourozenců  není  taková  paráda,  jak  si 
 myslela  a  že  princezny  to  nemají  tak 
 lehké, jak se to píše v pohádkách… 

 Veronika Válková 
 Je česká spisovatelka a historička, 
 která se snaží, aby dnešní děti měly 
 nějaké povědomí o historii, jak 
 blízké, tak i dávné. Je také 
 středoškolskou učitelkou na 
 víceletém gymnáziu. 

 Petr Kopl 
 Český komiksový kreslíř věnující se 
 speci�ckému stylu kresby zvané 
 cartooning  . Je také gra�kem, 
 scénáristou a hercem. 

 -Barča Víšková- 
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 Sport 
 Vítám vás u mého prvního článku 
 v časopisu Hrom.  Doufám, že si 
 sportovní rubrika v mém podání 
 najde fanoušky mezi čtenáři. 
 Přeji hezké počtení. 

 Hokej 
 Jak  už  asi  víte,  Hradec  Králové  se  stal 
 poprvé  v  klubové  historii  držitelem 
 prezidentského  poháru  a  získal  ho  za 
 1.  místo  po  základní  části.  Teď  mají 
 hradečtí  borci  za  sebou  krátký 
 odpočinek  a  ostrý  vstup  do  play-o�. 
 Prvním  soupeřem  ve  čtvrt�nále  se  stal 
 tým  z  Mladé  Boleslavi,  ostatních 
 8 týmů  místo  odpočinku  ještě  bojo- 
 vali  o  postup.  Mylím,  že  domácí  hráči 
 připravili  našim  fanouškům  zajíma- 
 vou podívanou. 

 První  zápas  se  hrál  v  sobotu  19.  3. 
 a domácím  přinesl  vítězství.  Nedělní 
 zápas  20.  3.  bohužel  domácí  tým  vý- 
 hru  neobhájil  a  prohrál  s  Boleslaví 
 2:3.  Zápasy  navštívilo  po  oba  dva  dny 
 více  než  5000  fanoušků.  Za  dalším 
 zápasem  vyjedou  domácí  hráči  do 
 Mladé Boleslavi. 

 Fotbal 
 Ve  fotbalu  na  tom 
 Hradec  v  porovnání 
 s hokejem  zas  tak 
 dobře  není.  FC  HK 
 zaujímá  7.  pozici 

 a bodově  jsou  na  tom  stejně  jako 
 6. tým  Mladá  Boleslav.  Ovšem  mu- 
 síme  brát  v  potaz  to,  že  Hradec  se 
 vrátil  do  nejvyšší  fotbalové  ligy  po 
 několika  letech.  Přestože  jsou  ve 
 Fortuna  lize  nováčky,  tak  hrají 
 ve skupině  o  titul.  Nedá  říci,  že  by  byl 
 hradecký  fotbal  úplně  marný  a  během 
 neděle  to  potvrdila  jejich  výhra  nad 
 soupeřem z Teplic. 
 Jedna  ze  zásadních  věcí,  která  se 
 odehrává  a  vidí  ji  občané  a  návštěvníci 
 Hradce,  je  významná  přestavba  sta- 
 dionu.  Tým  Hradce  totiž  tuto  sezonu 
 musí  odehrát  v  Loktrans  Aréně 
 v Mladé  Boleslavi.  Ale  o  tom  až  v příš- 
 tím díle časopisu. 
 Do té doby, sportu zdar! 

 -David Pospíchal- 
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 Úsměvy ze školních lavic 

 Křížovka 

 -Monča Kolouchová- 

 Osmisměrka 
 Najdi 6 zvířat 

 W  K  S  S  M  K  X  Q 

 X  O  L  L  M  A  O  A 

 V  Č  Ř  T  O  M  T  K 

 R  K  M  K  R  N  S  Š 

 I  A  L  R  Č  R  E  I 

 R  Š  P  Ž  E  T  P  L 

 Ž  I  R  A  F  A  Š  P 

 - Domča Lencová- 

 Hádanky 
 1.  Má  to  6  nohou  dva  páry  uší 

 a chodí to po čtyřech. Co to je? 

 2.  Víte  jaký  je  rozdíl  mezi 
 kuchyní a záchodem? 

 3.  Víte jak se veš udrží na pleši? 

 4.  Je  to  chlupaté,  uvnitř  vlhké,  je 
 to  na  čtyři  písmena  a  druhé 
 písmeno je měkké i. Co je to? 

 5.  Co znamená slovo muž? 

 -Julča Mikulecká- 
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 Hrom  – časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve  Svobodných Dvorech,  číslo 11/2022 
 Toto číslo vzniklo z příspěvků žákyň a žáků a slouží pro jejich vzdělávání a dále pro účely školy. 

 Chyby likviduje paní učitelka Zdena Nováková, 
 gra�ku a sazbu zajišťuje pan asistent Jindřich Mareš. 

 kontakt:  redakce  .  hrom@zssvobodnedvory.cz 


