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Úvod: 
Letošním vydáním Školního větrníku vás provedou žáci 9. třídy, jako je u nás ve škole 

každoročním zvykem.  

Přejeme příjemnou zábavu… 

Úplně na začátek se pojďme podívat na naše nové prvňáčky: 

 

 

Ve třídě jich je 14 a jejich třídní učitelka je Jana Vodseďálková. 
Přejeme jim všechno nejlepší a hodně zábavy do budoucích let. 
 
 
 
 

Připomenutí času adventního… 

Lukáš Holec ze 6. třídy vyrobil v rámci výtvarné 
výchovy moc pěkný adventní věnec. 
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Stalo se: 

V letošním roce, konkrétně v listopadu, navštívilo 10 žáku z 9. třídy a později 10 žáku 

z 8. třídy Německé Drážďany 

Začněme pohledem 8. třídy: 

Po zdlouhavé cestě jsme se ubytovali v ubytovně pro mládež (jugendherberge). Ubytování 

bylo naprosto skvělé a především jídlo bylo výborné. Každý den jsme chodili na kurz 

německého jazyka do budovy jazykové školy. Kurzy nás bavily a získali jsme nové zkušenosti, 

navíc jsme mohli pocítit na vlastní kůži, jaké to je mít 90 minut dlouhou hodinu. Na 

odpoledne jsme měli vždy připravený úžasný program. Navštívili jsme: místní ZOO, která se 

nám moc líbila. Hygienické muzeum, které bylo rozdělené na několik částí. Celé se nám moc 

líbilo a dozvěděli jsme se mnoho nových věcí, ze všech možných oblastí. Jeden den jsme také 

navštívili obchod Primark, ze kterého byli nadšené především dívky. Večer jsme si udělali 

večerní procházku po městě a viděli jsme večerní Drážďany. Také jsme navštívili Technické 

muzeum a Zwinger, který byl rozdělen do tří částí: muzeum obrazů, keramické muzeum a 

matematicko-fyzikální muzeum. Nám se nejvíce líbilo právě matematicko-fyzikální, protože 

bylo nejzajímavější. Cestou ze Zwingeru jsme navštívili také Dopravní muzeum, kde byl i 

český průvodce. Viděli jsme tam lodní, silniční a leteckou dopravu. Moc se nám líbila ta 

silniční část, protože tam byla stará auta, která nás velice zaujala. Celý výlet jsme si moc užili! 

Za tento skvělý zájezd bychom rádi poděkovali naší paní ředitelce Radce Farské, která nám to 

celé umožnila. Naší skvělé třídní učitelce Michaele Jebavé a v neposlední řadě našim rodičům 

za štědré kapesné. 

(Žáci 8. třídy) 

Nyní se pojďme podívat na pohled samotné 9. třídy na tento zájezd: 

Je ráno 1. 11. a my se scházíme v Semilech na vlakovém nádraží. Do vlaku všichni 

nasedáváme plní očekávání, co se bude dít. Do Drážďan přijíždíme v jednu hodinu 

odpoledne. S radostí se ubytováváme a rozhlížíme po našem útočišti na příštích pět dní. 

Připadá nám to jako jedno velké bludiště. Na zbytek odpoledne vyrážíme na procházku po 

městě. Když se vracíme, čeká nás výborná večeře.                                          

Druhý den na nás ráno čeká snídaně. Poté vyrážíme na kurz německého jazyka. V prvních 

chvílích jsme naprosto zaražení. Chvíli nám trvá, než se do toho dostaneme. Odcházíme 

nadšeni, i když naprosto vyčerpaní. Hned odpoledne jdeme do ZOO, kde jsou k vidění 

například sloni, koaly a tučňáci. 

V úterý začínáme namáhavým učením. Odpoledne trávíme krásnou procházkou po městě, 

které je naprosto božské. Také navštěvujeme například Dopravní muzeum, ve kterém 

najdeme lodě, auta, vlaky… Každý si tam něco najdeme. 
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Středa obnáší zase kurz. Odpoledne nakupujeme drobné dárečky domů a také pár hadříků. 

Ve čtvrtek si začínáme uvědomovat, že se ten náš pobyt krátí. Dnešní kurz je výjimečný, chvíli 

se normálně učíme a pak odcházíme do hygienického muzea, do oddělení smyslů. To je 

přizpůsobeno i pro malé děti. Je to velice zajímavé a doplňují ho i informace od našeho 

„pana učitele“. Odpoledne si procházíme muzeum jako takové, plné zajímavých informací o 

lidském těle. Zjišťujeme, kdo umí nemyslet, kdo umí držet rovnováhu a kdo třeba umí i 

tancovat. Večer jdeme na noční prohlídku města.  

Je pátek, poslední den. Kurz nám rychle utíká. Pak už jen nastupujeme do vlaku, 

vzpomínáme, jak skvělé to bylo. Na kurzech  

Mnohé jsme se naučili, načerpali nové zkušenosti… Tímto chci poděkovat všem, kdo nám 

zprostředkovali toto nezapomenutelné dobrodružství. Paní ředitelce, naší paní učitelce 

Jebavé, která se o nás těch pár dní starala, Evropské unii za dotace a v neposlední řadě 

rodičům. Děkujeme! 

Eliška Holá – 9. třída 
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Školní akce – reportáže 

16.10.2015  EDUCA Liberec 

 Stejně tak jako v minulém roce, jsme se i letos účastnili veletrhu středních, vyšších 

odborných a vysokých škol v Liberci. Žáci 9. a 8. třídy měli jedinečnou příležitost 

porozhlédnout se po budoucí škole, zeptat se zástupců škol na všechno, co je zajímalo, a 

vytvořit si tak lepší představu o tom, jak samotné školy fungují.  

 

 

Celé akce také využila 7. třída, která 

díky autobusu, který byl hrazený, 

mohla navštívit plavecký bazén 

v Jablonci nad Nisou.  
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21. 10. 2015  Himaláje 

Se svým poutavým vyprávěním naši školu navštívila nadšená cestovatelka Pavla Bičíková, 

kterou možná znáte z jejich cestovatelských besed pořádaných pro širokou veřejnost. Právě 

takovou akci navštívila jedna z našich učitelek, a protože byla nadšena obsahem i podáním, 

pokusili jsme se tuto cestovatelku žijící v nedalekém Bačově na Kozákově pozvat i k nám na 

školu a ona ochotně přijala. 

Žáci všech tříd se zúčastnili přednášky o Himalájích, seznámili se s cestováním do podobných 

oblastí a celkovými zkušenostmi cestovatele. Celé to bylo více než zajímavé, dozvěděli jsme 

se spoustu věcí a získali představu o tom, jak vypadá život v chudších zemích. Celá 

prezentace byla doplněna tematickými obrázky, které tomu dodaly nový rozměr.   

 

 

 

 

 

5. 11. 2015  Přednáška o dravcích 

Ve Vysokém nad Jizerou se uskutečnila přednáška s ukázkami o dravcích v České republice a 

jiných tématech. Už tradičně přijel se svými miláčky pan Záleš, který navštěvuje naši školu 

každé dva roky. Informace o dravcích v České republice byly asi nejzajímavější, protože to 

nás nejvíc zajímá, co je u nás. Šestnáct šťastně vybraných žáků si vzalo sokolnickou rukavici a 

,,posílali´´ si sovu. Také učitelé, kteří byli zrovna přítomní, si vyzkoušeli rukavici, ale ne se 

sovou, ale s mohutným orlem mořským. Velmi zajímavá přednáška se všem líbila.

Kryštof Klíma – 7. třída 
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27. 10. 2015 Přednáška o Karlu Čapkovi 

Dvě milé dámy ze společnosti Literapoint nám pustily prezentaci o známém spisovateli Karlu 

Čapkovi a provázely ji obsáhlým výkladem. V prezentaci bylo zaznamenáno jeho mládí, 

spisovatelský život a ukázky z filmu Člověk proti zkáze, Karla Čapka v něm hraje Josef 

Abrahám, známý herec. Prezentace byla velmi poučná a zajímavá (prezentace včetně výkladu 

dam). Bylo to už druhé setkání, v loňském roce nám přivezly povídání o Máchovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 11. 2015   Návštěva ISŠ Vysoké nad Jizerou 

Žáci posledních dvou ročníků měli možnost navštívit místní ISŠ. Několik zájemců se přeci 

jenom našlo a věříme, že zejména pro ně byla celá ukázka školy nejzajímavější. Celá akce se 

nazývala Technikem v autobranži a měla představit školu hlavně z té praktické stránky, lecco 

jsme si tam vyzkoušeli, jak ukazují fotografie, a takový pohled je vždy nejzajímavější. 
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Divadla: 

10. září.2015   „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“ 

Velice zábavné a svižné divadlo, u kterého se člověk opravdu nenudí. Pánové, kteří nás 

navštěvují posledních několik let, odvádějí pravdu dobrou práci. Tentokrát nám 

prezentovali/hráli život světoznámého Williama Shakespeara s ukázkami jeho her i poezie. 

Zahráli si i někteří žáci. 

Co si o divadle myslí žáci ? 

Divadlo o Shakeaspearovi se mi líbilo, protože bylo vtipné a zábavné. Líbila se mi část Romea 

a Julie, jak je kněz oddával, bylo to moc vtipné. Nelíbilo se mi, jak mlátili do gongu, ale to 
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k tomu patří. Všichni se pořád smáli a celé třídě se to moc líbilo. Nejlepší bylo, že jsme přišli o 

hodinu a místo toho jsme se pořádně pobavili divadlem od dvou herců. 

Tereza Šilhánová – 6. třída 

 

 

 

 

 

 

 

12. 10. 2015  Divá Bára 

Divadlo Divá Bára, na kterém se byli podívat žáci 5. až 7. ročníku ZŠ Vysokého nad Jizerou a 

žáci jiných škol. Představení bylo velmi zajímavé, zábavné s chvalitebnými hereckými výkony 

(občasné přeřeky), a pro některé žáky to nebylo jen divadlo, ale něco, díky čemu nemuseli 

být ve škole.  Žáci 7. třídy 

CO  NAPSALY  DĚTI  z  5. třídy o divadle DIVÁ  BÁRA? 
  Ptáme se : Co nám chtěli herci tímto představením říci? 
  
Andrea Š. -  Láska není taková, jak se zdá. Pravda vždy vítězí. 
Vladan K.-  Lidé můžou být zlí, ale i hodní. Všichni nejsou stejní. Každý člověk má v sobě 

kousek ďábla, ale i dobroty. 
Adéla Ď.-.  Chtěli tím říci, že člověk by neměl nutit, aby ho druhý miloval, jinak oba budou 

nešťastní. 
Lucka F.-  Člověk nemá soudit druhé podle toho, co slyšel, 

ale podle toho, co si myslí. 
Lucka H.-  Nemá se žalovat, svádět něco na druhé. Nemá 

se nutit a máme se modlit. 
Kája S.-  Aby se lidi měli rádi, a ne aby se nenáviděli. 
Štěpán Š.-  Na světě jsou i zlí lidé. 
Dan V.-  Bylo to o lásce a kamarádství. 
Terezka D.-  Lidi nejsou všichni stejní. 
Jindra. L.-  Bylo to o lásce. 
 
 
Obrázek k představení nakreslila T. Duštírová 
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14. 10. 2015   Šamanka Manka 

Soubor Daniela Macková předvedl pohádku Šamanka Manka 1. až 4. ročníku ZŠ ve Vysokém 

nad Jizerou a  jiným školám, ve kterých byli i žáci 9. ročníku, což mne a moje spoluuvaděčky 

překvapilo, jelikož to byla pohádka (jak už jsem zmínil) opravdu pro 1. až 4. ročník základních 

škol. Hezká pohádka, zábavná i poučná pro menší děti. Zahráli to pouze dva lidé, ale to 

bohatě stačilo.  

Kryštof Klíma- 7. ročník 

15. 10. 2015  Mnoho povyku pro nic 

Divadelní spolek Kouřim zahrál 8. a 9. ročníku a žákům z Integrované střední školy divadelní 

hru od dramatika Williama Shakespeara. Komedie o zamilovaném páru Claudiovi a Heře a 

vedlejšímu zamilovanému páru Beatrici a Benedettovi, kteří se vlastně nesnáší. Hlavní část 

úspěchu byla tvořena skvělým scénářem, vtipnými příhodami a obsazením, v jedné části bylo 

obzvlášť veselo, protože při hraní karet dvou vojáků padaly dvojsmysly.  

Co si o divadle myslí žáci? 

Navštívili jsme divadlo Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Kromě posledních dvou ročníků ZŠ 
ve Vysokém nad Jizerou zde byly i ročníky z ISŠ. Po usazení jsme byli informováni, že 
představení nám zahraje dobrovolný divadelní spolek Mrsťa prsťa Kouřim. Divadlo započalo. 
Vzhled kostýmů byl velice jednoduchý, důvod se nám odhalil v okamžiku. Každý z herců byl 
obsazen do dvojrole. To z šesti herců udělalo dvanáct. V průběhu divadla sami herci naráželi 
na svoji neprofesionalitu a tím omlouvali scény, které byly v původní divadelní hře obsáhlejší. 
Představení trvalo hodinu a půl, avšak tempo hry a postup děje odhalili nesrovnalost, která 
byla ke konci hry vyřešena urychlením děje za pomoci gongu. Dle názvu hry zjevně někteří 
žáci očekávali něco lepšího. To se projevilo na zpětné vazbě. Já osobně byl potěšen 
nápaditostí a humorem, kterým hra oplývala. Samozřejmě jsem uvítal další setkání s dílem 
Williama Shakespeara. 

Martin Králík – 9. třída  

 

Naše škola se také zúčastnila mnoha akcí za účelem pomoci 

 

8. 9. 2015   „V září světlušky 

září“ 

A. Stodola a E. Holá vybrali na 

podporu nevidomých 

rekordních 10 238 Kč. 
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1. 12. 2015 Červená stužka 

1. prosince (Mezinárodní den boje proti AIDS) Adam a Marcela, žáci 9. ročníku, realizovali za 

naši školu charitativní sbírku Červená stužka. Tento symbol (už od roku 1991) nosí stále více 

lidí po celém světě, aby tak demonstrovali svůj zájem o problematiku HIV/AIDS a své 

účastenství s těmi, kteří s HIV infekcí žijí, kteří jsou nemocní anebo kteří již této chorobě 

podlehli. Vyjadřují svou sounáležitost také se všemi, kdo se starají a pečují o nemocné s 

HIV/AIDS. Výtěžek sbírky je potom věnován na podporu lidem žijícím s HIV, pracovníkům v 

oblasti prevence HIV/AIDS a lékařského výzkumu. 

Naše dvojice měla k dispozici 100 červených stužek, které nabízela za symbolických 20 Kč. 

Ačkoliv víme, že tato sbírka nemá mezi lidmi obecně velkou podporu, podařilo se prodat 

všechny a vybrat celkově 2 254 Kč. Chtěli bychom proto poděkovat touto cestou všem, kteří 

do této sbírky přispěli a ukázali tak, že mají dobré srdce a nejsou zatížení žádnými předsudky.  

 

 M. Balatková a A. Stodola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuby 

9-10. 9. 2015 nás navštívily studentky stomatologie z Hradce Králové, díky jejich výkladu a 

spoustě typů už víme, jak si správně čistit zuby:  

Budoucí zubařky Linda Bekrová a Šárka Skálová nejprve s žáky pohovořily o tom, jakým 

způsobem by měl každý o svůj chrup pečovat a jaké potíže mohou očekávat ti, kteří o své 

zuby příliš nedbají. Dívky výklad doplňovaly spoustou ilustračních obrázků, ovšem nejvíce 

děti zaujal model obřích úst a obřího zubního kartáčku. Pomocí těchto modelů pak medičky 

žákům předvedly, jak si správně čistit zuby, což si děti pod jejich přímým dohledem a se 
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svými vlastními kartáčky a před zrcátkem také vyzkoušely. Své znalosti ohledně ústní hygieny 

si žáci mohli ověřit při vyplňování křížovky, kterou dívky připravily na závěr. 

 

Azyl pes 

Škola se také snaží pomáhat zvířatům. Na pomoc psům v útulku jsme vybrali 1500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 9. 2015  Sběr papíru   

 Naše oblíbená činnost, vždycky rádi pomůžeme. 

 

 

 

 

 

Sebralo se 3700 kg papíru a 1960 kg lepenky. 
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Děvčata z 6. třídy se letos účastní Recyklohraní 

Dívky úspěšně splnily první úkol 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďme se společně podívat podzimní a zimní výtvarná díla naší školy 

 

Práce 6. třídy 
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Práce 7. třídy 

Práce 

9.třídy 
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Práce 8. tř. 

 

20. 10. 2015 - 9. třída na exkurzi v ZD Roprachtice 

Brzy ráno jsme vyrazili pěšky do Roprachtic, cesta byla zábavná, ale mokrá. Naštěstí jsme 

dorazili brzy a dostali jsme teplý čaj. Po přednášce v samotné budově ZD jsme měli prohlídku 

s odborným výkladem. Cestu zpět nám naštěstí zajistil autobus.  
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Během listopadu naše škola pomáhala udržovat městký park čistý 

 
Návštěva hlavního města 

Žáci 5. třídy letos navštívili Prahu. Dle vyprávení si jsme jistí, že si to skvěle užili: 

EXKURZE DO PRAHY 
 
napsala Adélka Ďoubalíková z 5. třídy 
 
25. listopadu 2015 nás paní učitelka vzala na výlet do Prahy - do PLANETÁRIA, protože v 
přírodovědě začínáme probírat vesmír. 
Autobus nám odjížděl v šest hodin, takže jsme museli vstávat v pět. Sraz byl před školou. 
Konečně jsme seděli v autobuse, ale hned v Semilech jsme vystoupili. Tam jsme udělali 
krátkou ranní procházku a potom jsme už jeli přímo do Prahy. 
Vystoupili jsme na Černém Mostě, nasedli jsme na metro směrem k Vyšehradu. K němu jsme 
došli Leopoldovou bránou, která nám otevřela pohled na staré hradby a rotundu sv. Martina. 
Odtud jsme stoupali na vyhlídku,ze které jsme se dívali dolů na Vltavu a zbytek Prahy. Dále 
nás paní učitelka vedla k sochám pana Josefa Myslbeka. Kousek od nich je chrám sv. Petra a 
Pavla, kde jsme se podívali i dovnitř. Viděli jsme tu krásná barevná okna a taky relikviáře. 
Každý si zde mohl zapálit svíčku přání a prohlédnout obrazy na zdech. 
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Naše cesta dále pokračovala podél Vltavy k Tančícímu domu, který si většina třídy vyfotila. Šli 
jsme ještě kolem Národního divadla a Nové scény, tam bylo bohužel zavřeno. 
Po chvíli jsme dorazili ke Karlovým lázním, poblíž v přednáškovém domě jsme si dali svačinu 
a došli si na WC. Venku jsme pak nakrmili racky a po 500 metrech chůze jsme viděli pomník 
Karla IV.a paní učitelka nám připomněla blížící se výročí jeho narození. 
Prohlédli jsme si ho a zamířili přes Karlův most kolem sochy Brunclíka se lvem. Zastavili jsme 
se taky na deset minut na dětském hřišti a pohráli si. 
Poté jsme z Malostranské dojeli do Holešovic, kde jsme prošli parkem k planetariu. Pustili 
nám film "Pohyby Země", byl moc pěkný a zajímavý- všem se líbil: O vzniku Slunce, jak Země 
obíhá kolem Slunce a zároveň se točí kolem své osy, o Sluneční soustavě a také jsme si 
vyzkoušeli všelijaké pokusy o vesmíru. 
Zpátky jsme se vydali opět tramvají, v parku jsme ještě viděli veverky, které se honily po 
parku. Z Palmovky pak na Černý Most. Blízko tu je KFC. Zde jsme se najedli a o půl hodiny 
později už seděli v autobuse a odpočívali. 
Když jsme dojeli do Vysokého, rodiče už čekali a vyzvedli si nás. Tento výlet byl moc pěkný a 
chtěla bych si užít ještě jednou. Už se těším na další školní výlet.  
 
 

 

 

 

 

 



19 
 

25. 11. 2015 Plavecké závody 

V Jilemnici se konalo okresní okolo v plavání. 

Jan Hellmuth  ze 3. třídy získal 1. místo ve stylu prsa na 25 metrů a 3. místo v kraulu. 

 

 

 

Žáci naší školy se také účastnili svatokateřinských trhů 

V první a druhé třídě se pilně nacvičovalo – výsledkem bylo moc pěkné vystoupení při 

příležitosti rozsvícení vánočního stromu na vysockém náměstí. Dík patří i třídním 

učitelkám J. Vodseďálkové a L. Farské. 

Některé naše žášky bylo vidět i při tanečním vystoupení, které si připravili pod ZUŠ 

Jablonec nad Jizerou. 

 

 

Gratulujeme! 
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15.12.2015 Exkurze 5.třídy ve firmě Rautis v Poniklé 

Žáci 5. třídy se vypravili do Poniklé, aby si nejen prohlédli firmu Rautis, ale také proto, 

aby si sami zkusili vyrobit vánoční ozdoby, kterými je tato firma proslulá.Jako bonus tu 

byla ještě předvánoční procházka na čerstvém vzduch. 

Ozdoby posloužily velmi dobře při zdobení stromečku ve třídě. 
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Nesmíme ani opomenout letošní mikuláškou nadílku 

(Formou fotorepotáže) 

Rolí pohádkových postav anděla,Mikuláše a čertů se opět ujali žáci 9.ročníku. Připravili 

se opravdu důkladně a nechtějte vidět třídu, když skončili s přípravami na obchůzku. 

Ještě horší to bylo po odstrojení – ale snažili se po sobě zahladit všechny stopy, jak to jen 

šlo. Obchůzce po třídách velel Mikuláš, čerti ho poslouchali na slovo, proto z nich nikdo 

nemusel mít obavy. Zpívalo se, recitovalo a na každého se dostalo s dárečkem a 

perníčkem. Jen ke zlobičům měl Mikuláš trochu delší řeč, aby se do příštího setkání 

polepšili. Tak doufejme…. 
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2. 12. 2015    Hra proti AIDS 

8. a 9. třída se účastnila Hry proti AIDS v Rokytnice nad jizerou, kterou pořádal Státní 

zdravotní ústav Praha+ GIO Semily. Celkově byla akce rozděla na 5 stanovišť, která byla 

tematicky odlišná.   
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Není boj jako boj - některé boje význam mají... 

           Tak jsme se se třídou zúčastnili další bezva akce, která nás nejen vytáhla od učení, ale vlastně 

nám sama o sobě něco dala, jmenovala se Hrou proti AIDS. 

 Ve středu 2. 12. 2015 jsme nechali lavice prázdné a vydali jsme se ještě i se třídou osmou do 

Rokytnice nad Jizerou vstříc dobrodružně - naučným zážitkům. Byla tam pro nás nachystána osvěta o 

boji proti zákeřnosti nemoci AIDS, kterou připravili studenti GIO Semily  

 Už jsem pár přednášek viděla, takže mě pak mile překvapilo, jak nás všechny vlastně vtáhli do 

děje a tím pádem jsme si v hlavách odnesli víc, než kdybychom jen seděli a poslouchali... 

 V rokytnické sportovní hale pro nás bylo nachystáno 5 stanovišť, kde jsme sbírali body za naši 

aktivitu. Na každém z nich jsme mohli získat bodů až 20 a to si pište, že jsme se snažili! Až nám těch 

daných 15 minut na každém stanovišti bylo krátkých, jak byly úkoly zábavné ! 
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 Na prvním stanovišti jsme se stali scénáristy a museli jsme dobarvit příběh o onemocnění 

ženy... Naším úkolem bylo do jejího osudu zakomponovat různé životní situace, rodinné a pracovní 

vztahy, sexuální zkušenosti a další detaily, které s námi probíraly tři studentky semilského gymnázia. 

 Vysvětlovaly nám různé vlivy nemoci na život a také vlivy života na nemoc, kdy jsem se třeba 

dozvěděla, že pokud je žena nemocná AIDS těhotná, jsou tu 2% pravděpodobnosti, že její dítě bude 

mít nemoc také, a další zajímavé poznatky. 

 Na stanovišti č. 2 nás čekal muž a žena a ti pro nás měli velice zábavnou formu poznávání- 

něco na způsob hry Activity. Tahali jsme si kartičky a pantomimicky znázorňovali, co je na nich 

napsané. Bylo skvělé, že jsme se do úkolu vrhali zodpovědně a snažili se přesvědčivě ztvárnit, co za 

situaci máme na kartičce právě teď... Flirt nebo hádku, já byla dokonce na chvilku půlkou lesbického 

páru... Vždy k tématu, které souvisí s možností nakazit se. 

 Třetí zastávka byla diskuze o ochraně a prevenci, kde nám dvě děvčata představila různé 

možnosti nejen ochrany proti nemoci, ale také proti otěhotnění. Mohli jsme si vše prohlédnout a 

prozkoumat a hlavou mi lítalo, jak moc doufám, že nic z toho nebudu ještě dlouho potřebovat – nebo 

dokonce pár věcí vůbec, protože si myslím, že ukázněnost je ochrana ze všech nejlepší! 

 Nebylo to nic, co bychom neznali, dokonce se to celé obešlo bez vtipkování našich třídních 

odborníků, ale je to asi dané tím, že nám všem konečně dochází, že tohle žádná legrace není a riziko 

pořád roste, což nám všem trochu nahánělo husí kůži. 

 Naštěstí pak přišlo stanoviště s číslicí 4, aby odlehčilo strašidelné mrazení na našich 

mozkových kůrách. Sympatický pár měl pro nás zásadní kvíz! Pomocí barevných kartiček jsme museli 

označit u předepsaných nemocí, nakolik je to, že se jimi nakazíme, rizikem. Zeleně jsme označovali 

nejméně rizikové nemoci, žlutě ty se středním rizikem a červeně ty, které jsou v tomto směru 

nejhorší.  

 Práce se nám myslím dařila a to zejména díky atmosféře, kterou nám ti dva vytvářeli. Oba byli 

velice vtipní, vyslechli jsme pár zajímavých a (navzdory vážnosti tématu) i humorných příběhů, a jak 

se naši „lektoři“ vzájemně doplňovali, to nám z pamětí asi dlouho nic nesmaže! 

 Nesmazalo to ani stanoviště č. 5 a to i přes naprosto opačný nádech. Slečna i její parťák 

dostali asi tuto činnost za trest, ale těžko soudit, nevíme nic o všem, co této akci předcházelo. Tak 

jsme trénovali návlek kondomů jako o život a odpovídali jsme ochotně na všechny dané otázky, 

abychom jim jejich roli ještě více neztrpčovali... 

 A pak už jsme byli zvědaví, jak jsme na tom s našimi bodíky! Neměli jsme jich zrovna málo, ale 

bohužel to na vítězství to nestačilo. Naši osmáci nám to všem pěkně natřeli a to jsme ještě ve výhodě, 

že jsou NAŠI – ostatní školy musely pěkně zuřit! 

 Budu se opakovat, ale takhle akční přednáška je prostě úplně jiné kafíčko ! To se autorům 

neskutečně povedlo, pomyslný klobouk dolů ! No – je vidět, že tu jde o dobrou věc a organizátoři 

vsadili  na nadšené a dobré lidi...Vážně vřelý dík za nás za všechny !  

Karoline Altmanová, 9. ročník 
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        Matyáš Čivrný, 6. třída 
 

Historické okénko 

Školu máme v novém kabátku, neteče nám do ní a je moc pěkná. Pojďme si připomenout pár 

fotografiemi její dřívější podobu a také podobu náměstí, na kterém stojí. 

 
 

 

 

 
Šestidenní ve Vysokém nad Jizerou 

 

 
Obrázky z roku 1972 
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Aktualita: 

 
Letos to opět vypadá, že sněhu na Vánoce moc nebude, tak si alespoň můžeme 

připomenout, jak sníh vypadá. 

A na závěr… 
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