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Kdo se na tomto čísle  

podílel? 
 
 
 

„Inteligence tě dostane z bodu A do bodu B.  
Fantazie tě dostane všude.“ 

 
 
 

„Když neumíš řídit ani kolo, nepomýšlej na řidičák.“ 

 
 
 
 
„Když se nemůžeš pohnout z místa, zkontroluj, jestli  
nemáš přivřenou kapucu ve dveřích.“ 

 
 
 
 

 

„Pokud nevíte, co máte dělat, když vás 

přistihne revizor, nejlepší je mu dát lístek.“ 

 
 
 

„Někdy musíš zavřít oči, abys viděl.“ 

 
 
 

„Karma je velmi moudrá paní.“ 

 
 

 
 
„Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty, co nás odmítají.“ 

 
 
 

„Pokud máte všechno pod kontrolou, znamená to, 
že nejedete dostatečně rychle.“ 

Adéla, 8. A 

Julča, 7. A 

Kačka, 7. A 

Fantomas 



 
 
 
„Užívej si každý den.“ 

 
 

 „Slovo "nejde" neexistuje.“ 

 
 

 
 
 
„Co oči nevidí, to srdce nebolí.“  

 
„Nikdy se nevzdávej.“ 

 
 
 
  „Jdi za svými sny.“ 

 
 

„Dneska se usmívej, zítra plakej.  
To si čti každý den.“ 

 
 
 „You say I dream too big, I say you think too small.“ 

 
 
 

„Když nemůžeš, přidej víc.“ 

 
 

„Hlavně se nepodělej sám ze sebe.“ 

 
 
 

„Stín a světlo nemohou existovat 
jeden bez druhého.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofie, 7. A 

Sabina, 7. A 

Míša, 7. A 



Drazí čtenáři, 

 

pokud právě čtete tyto řádky, patří Vám naše poděkování za věrnost. Máme radost, že Vám 
můžeme nabídnout další články z naší redaktorské dílny.  

A co se v nich dozvíte? Opět na Vás čeká šťavnatý rozhovor, tentokrát s nejdůležitějšími osobami 
téhle školy. Vyzpovídali jsme pana ředitele Komrsku a paní zástupkyni Václavíkovou. Oběma 
děkujeme za odvahu a upřímnost. 

Určitě už si říkáte, co se asi děje u Nováčků. Co dělá Malý Didi? Pojďte to s námi zjistit. Zajímáme 
se opět o historii školy, ale také o názory učitelů a žáků na pedagogiku Montessori. Hodnotíme 
oblékání žáků, cestujeme do Maroka a Pece pod Sněžkou. Už jste se tam někdy podívali? U nás 
stihnete obě místa za pár minut! 

Tvoříme (tentokrát pečeme), ohlížíme se na to, co se od posledního vydání stalo, bojujeme 
s dozvuky novoročních předsevzetí. Nově také zjišťujeme, jestli v budově najdete nějaká zvířátka 
(krom žáků samotných), a ptáme se Vás, jestli ananas patří na pizzu. 

Račte si to všechno přečíst. 

Redakce Korunovinek 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Sedmáci v Zoo Praha 
Byl jsem v zoo. Zadarmo! Což je jeden ze dvou hlavních důvodů, proč jsem se těšil. Jestliže vás 
zajímá, co je druhým důvodem, dozvíte se to na konci článku, tudíž ho musíte přečíst celý.  
Ve čtvrtek 11. ledna jsme ráno měli sraz na Letenském náměstí. Již zde jsem zjistil, že má bunda 
není dostatečné velikosti. Onen problém jsem vyřešil tak, že jsem si bundu oblékl pod mikinu 
a spokojeně jsem pokračoval v dobrodružství. Cestu nebudu popisovat z toho důvodu, že jízda 
autobusem mi nepřijde příliš záživná.  

Do zoo jsme vlezli zadním vchodem. Podívali jsme se na hrochy, někteří z nás je nakrmili pár jablky 
či hlávkovým zelím a poté jsme dostali rozchod a pokračovali v prozkoumávání zoo. Po skončení 
rozchodu jsme posbírali ostatní členy skupiny a vyrazili do džungle. Zde nás rozdělili do skupin, 
údajně jsme byli domorodci a plnili jsme různé úkoly.  

Po opuštění džungle byl další rozchod a každý se šel podívat tam, kam chtěl. Já jsem se podíval na 
tygry, tuleně, opice, plameňáky a tučňáky, ale jeden tučňák měl na hlavě slinu. Na závěr jsme se 

dozvěděli, že náš vlastní spolužák byl ten, kdo plivl na tučňáka :( Rozhodně nic podobného 
nebohým zvířátkům NIKDY nedělejte.  

Po tom hrůzostrašném zjištění jsme se vydali zpět a následovala opět nudná a nezáživná cesta 
autobusem. To je KONEC našeho dobrodružství. Druhý hlavní důvod se dozvíte v příštím vydání. 

Fantomas 

 
Vánoční akademie a trhy 
Na konci minulého roku, konkrétně 14. 12., se konala vánoční akademie. Na pódiu se představila 
nová moderátorská dvojice David Bayer a Adéla Zemanová. Mimo to bylo možné vidět spousty 
tanečků, básniček a písniček. Celý program trval zhruba hodinu a my věříme, že si ho všichni moc 
užili.  

Ve stejný den probíhaly v přízemí a v prvním 
patře také vánoční trhy, na kterých žáci z celé 
školy prodávali své výrobky – nejčastěji 
cukroví, svícny, záložky do knížek a podobně. 
O občerstvení se pak postarali deváťáci, kteří 
zásobili přítomné neuvěřitelným množstvím 
párků v rohlíku. 
 

 
Koncert Anglické družiny 
Dne 13. 12. se konal koncert Anglické družiny. 
Na tomto koncertě děti zazpívaly osm písní a 
koled. Mezi ty nejznámější můžeme zařadit třeba Pásli ovce valaši nebo Jingle Bells. 

David, Eliška, Sofie, Viorika, Sabina 

 
 
 
 



Lyžák 
Byl jsem na lyžáku. Nebylo to zadarmo, ale přesto jsem tam jel. Sešli jsme se u stadionu v 8:00, 
každý měl s sebou potřebné vybavení, které naložil do autobusu, abychom mohli vyrazit. Autobus 
nás dopravil na místo.  

Vynosili jsme si naše zavazadla a ubytovali se. Po chvíli odpočinku po náročné cestě jsme se oblékli 
a šli na sjezdovku. Na svahu jsme se rozřadili do tří skupin: 3. začátečníci, 2. pokročilí a 1. trochu 
lepší (v téhle jsem byl i já). V těchto skupinách jsme jezdili každý den, akorát párkrát proběhly 
menší změny.  

Pár večerů jsme s panem učitelem Kucharčíkem zpívali a po zpěvu nám četl. Poté byla večerka, 
kterou jsme samozřejmě všichni dodržovali (po večerce jsme nesměli být na mobilech). Ani jsem 
si to neuvědomil a byl poslední den. Dopoledne jsme ještě šli na svah. Poté jsme si dobalili věci 
a po záživném lyžování následovala zase ta nezáživná cesta. Děkuji, pokud jste to dokázali dočíst 
do konce. 

Fantomas 

 
2. A a 2. C na škole v přírodě 
Třídy 2. A a 2. C (Montessori) jely na školu v přírodě do Rokytnice na Jizerou. Děti bydlely 
v penzionu SKOL. Pokoje byly zařízeny ve staromódním stylu. Každý den jezdili žáci lyžovat a ve 
středu šly děti s běžkami také běžkovat. Sněhu tam bylo asi 8 cm. 

Nikolka 

 
Přespávání ve škole 6. A + 8. A 
Pohled 6. A: Po skončení vyučování jsme šli do Jump parku. Když jsme se odtamtud vrátili, 
odhodili jsme si věci a šli nakoupit hodně jídla a pití, abychom večer neumřeli žízní a hladem. Hráli 
jsme různé hry a objednali jsme si pizzu, na kterou jsme se složili ve skupinkách. Moje skupinka si 
koupila tu největší pizzu. Pak nás pan učitel Pepa svolal do třídy, že uděláme skupinky, kdyby prý 
přišla zombie apokalypsa. Pak se v rozhlase ozvalo, že školu napadl virus a že nás přijdou vojáci 
evakuovat. Tak přišli a začali nás odvádět, jenže všude byli zombíci a nebylo kudy jít. Nakonec nás 

odvedli do sklepení, kde nás i sežrali. Celý večer jsme si užili. 
Máťa 

Pohled 8. A: Sešli jsme se něco kolem 
sedmi hodin. Ze začátku jsme nevěděli, 
kam jít, tak jsme čekali s kluky před 
školou. Asi po půl hodině jsme zjistili, 
že už jsou skoro všichni ve třídě. Začali 
jsme vše vybalovat a jídlo a pití dali na 
stůl, pustili si hudbu, namaskovali se a 
čekali jsme, až se budeme moc jít 
schovat. Začátek se posunul, a tak jsme 
začínali něco kolem půl deváté.  
Celkově jsme strašili 45 min. V 
průběhu strašení nám dovezli naši 
pizzu, tak jsme pro ni rychle vyběhli a po skončení si ji vychutnali. Pak už jsme jen koukali na 
horory, hráli flašku a byli na půdě.  

Kryštof 
 

 



 
Po úvodu do historie školy v minulém čísle 
pokračujeme přehledem několika důležitých 
událostí od začátku druhé světové války 
do sametové revoluce. 
 
Roku 1940 byly do školy zakoupeny promítací přístroje z rodičovské sbírky. 

Roku 1941 naše škola byla přejmenována z Měšťanské školy na Hlavní školu. 

Roku 1942 byla ve škole infekce spály. 

Roku 1943 naše škola zakoupila decimálky (váhy se závažím) z prostředků rodičovského 

sdružení. 

Roku 1944 se vyskytly smrtelné případy záškrtu. 

Květen 1995 probíhalo Pražské povstání, ve Sládkově ulici byly barikády, účast všech tříd na 

pohřbu básníka Josefa Hory. 

Roku 1946 nám byly přiděleny v budově školy učebny pedagogické fakulty a škole byl přidělen 

klavír. 

28. 10. 1947 – na našem dvoře byla zasazena hruška Pastornice. 

Roku 1948 byl výskyt nemilosrdné dětské obrny. 

28. 9. 1948 začal platit zákon o jednotné škole – společná výuka chlapců a dívek, v budově školy 

jsou čtyři typy škol: mateřská, základní, střední, gymnázium. 

Roku 1949 se u nás zavedly svačiny. 

Roku 1953 probíhala školská reorganizace. V jednu splynuly dvě školy, a to 11. národní 

v Korunovační ulici a 2. střední ve Sládkově ulici, spojily se v 24. osmiletou střední školu v Praze 

7, Korunovační. 

Roku 1961 se u nás založil jako školní sbor ZDŠ Korunovační pěvecký soubor Radost, jeho 

sbormistrem byl Vladislav Souček. 

Roku 1962 naše škola zažila vekou epidemii chřipky. 

Roku 1967 17 tříd bylo přenecháno pro večerní vyučování jazykové škole, hudebním a 

jazykovým kurzům + mateřská školka byla přestěhována do Čechovy ulice, a tyto místnosti byly 

upraveny pro školní družinu. 

Roku 1974 je zavedena branná výchova jako nový vyučovací předmět. 

Roku 1989 – „Jak žáci prožívali bouřlivý rok? Asi stejně jako dospělí. Hned v prvních dnech 

revoluce někteří nosili československou trikolóru na oblečení a zdravili se navzájem dvěma 

zdviženými prsty – vítězství. Děti se tak živě zajímaly o politické dění, že až někdy zapomínaly 

na své školní povinnosti…“ 

 

Anna Hlinovská a Adéla Zemanová 



 
 
A z historie se přeneseme rovnou do současnosti školy. 

Pro rozhovor do tohoto čísla jsme si vybrali dvě osoby, bez nichž 

by naše škola vůbec nefungovala – paní 

zástupkyni Radku Václavíkovou a pana ředitele Tomáše Komrsku.  

A abyste měli trochu srovnání a dozvěděli se, v čem se vedení naší školy shoduje a v čem se 

naopak oba učitelé rozcházejí, položili jsme oběma v podstatě stejné otázky. 

Dozvíte se tak například, kam cestují, v jakém sportu je možná uvidíme na příští olympiádě 

nebo proč mají krátké/dlouhé vlasy… 

 
 

 

 

 

Měla jste někdy jinou práci než jako 

učitelka? 

Ne. 

Jak dlouho už na ZŠ Korunovační působíte? 

To musím spočítat. Od roku 1992, takže 26. 

rok. 

Jak dlouho už jako zástupkyně ředitele? 

Od roku, myslím, 1999, takže to je 19 let. 

Učila jste někdy někde jinde než 

na ZŠ Korunovační? 

Učila jsem na jazykové škole na Praze 2. 

Jakou jste byla žačkou na ZŠ? 

Na základní škole jsem se nemusela učit, to si 

pamatuju, jenom třeba slovíčka. A jestli to 

chcete vědět, tak poznámku jsem nějakou 

měla, ale důtku žádnou. 

 

 

 

 

Měl jste někdy jinou práci než jako učitel? 

Po vystudování pedagogické fakulty jsem šel 

hned učit. Práce se nebojím. Už jako student 

a začínající učitel jsem osm let uklízel 

činžovní dům. Byl jsem na řadě různých 

brigád od zemědělského družstva až po 

průvodce v jeskyních. V Berlíně jsem celé léto 

pomáhal vyklízet staré domy. Vyzkoušel 

jsem řadu různých zaměstnání.  

Jak dlouho už na ZŠ Korunovační působíte? 

Jestli dobře počítám, tak 27 let. Od roku 

1991 jako ředitel. 

Učil jste někde jinde než 

na ZŠ Korunovační? 

Učil jsem čtyři roky v Líbeznicích.  

Jakým jste byl žákem na ZŠ?  

Byl jsem žákem, který rád dělal to, co ho baví. 

Strašně mne bavila výtvarka, přírodověda, 

čeština, dějepis, ale nešla mi matika, z té jsem 

měl dokonce i trojku. Hrozně záleželo na 

učitelích. Ale na střední jsem šel s několika 

dvojkami na vysvědčení.     

Rozhovor 
 



Čím jste chtěla být jako malá? 

Chtěla jsem být zdravotní sestřičkou u 

malých dětí. 

Dala jste si novoroční předsevzetí? 

Ano, to už si dávám kolikátý rok. Učit se 

angličtinu.  

Jaké je vaše oblíbené roční období a proč? 

Léto a zima. Léto proto, že jednak se 

nemusím tolik oblékat, jednak jsou dny 

dlouhé a noci krátké. Takže ten den člověk 

lepší využije. Může se dělat spousta sportů. 

Hlavně v létě jsou velké prázdniny, z kterých 

mám tedy asi tři neděle. 

Kdybyste byla na ZOH, v jakém sportu 

byste chtěla soutěžit? 

Něco, co by se točilo okolo sjezdového 

lyžování. 

Kdybyste měla stroj času, kam byste se 

přemístila? 

Já bych se asi nikam nechtěla přemístit, jsem 

spokojená tady v téhle době. Protože příští 

doba přinese spoustu novinek, co se týče 

techniky. A čím je člověk starší, tím víc má 

obavy, jestli to všechno zvládne. 

Cestujete do cizích zemí? 

Moc ráda. 

Kam cestujete nejraději? 

S mužem teď cestujeme každé prázdniny do 

nějakého evropského města. Vloni jsme byli 

v Lisabonu, byl nádherný, a teď plánujeme 

Petrohrad. 

 

Čím jste se chtěl být jako malý?  

Určitě jsem chtěl být jednu dobu lékařem. 

Měl jsem spoustu koníčků. Hrál jsem na 

několik hudebních nástrojů, takže 

i muzikantem. 

Dal jste si novoroční předsevzetí?  

Myslím, že jako devadesát devět procent 

národa zhubnout, a vůbec se mi to nedaří.  

Jaké roční období máte nejraději a proč?  

Miluju podzim, to jsem se narodil…   

Kdybyste měl na ZOH soutěžit v nějakém 

sportu, který by to byl?  

Hrával jsem na základce hokej, stál jsem 

většinou v bráně, tak bych si to na ZOH 

zopakoval. 

Kdybyste měl stroj času, kam byste se 

přemístil a proč?  

Asi starověk. Babylonská říše, Mezopotámie, 

starověký Egypt.  

Cestujete do cizích zemí?  

Ano. Můj dědeček vždycky říkal, že když je 

mír, nějaké peníze a zdraví, tak je nejlépe tuto 

konstelaci využít k cestování. Cestuji moc 

rád. 

Jakou zemi máte nejraději?  

Bezkonkurenčně Francii. Tam jsem byl 

například v Paříži, Normandii, Provence. 

Několikrát společně s paní učitelkami.  

 

 

  



Proč máte krátké vlasy? 

Tak já jsem měla vždycky vlasy dlouhé. Čím 

jsem byla starší, tím jsem je začala zkracovat. 

Myslím si, že s přibývajícím věkem sluší víc 

krátké vlasy. 

Máte nějakého oblíbeného umělce? 

Oblíbeného umělce asi nemám. 

A máte nějaký vzor? 

Mám ráda slušné charakterní lidi, ale 

konkrétně vzor asi nemám. 

Máte nějaký talisman? 

Teda jestli se tomu dá říkat talisman. Mám 

přívěšek na krku, takové kolečko, které mi 

nabil léčitel, a ten prakticky nikdy 

nesundávám. 

Co byste dělala, kdybyste byla posledním 

člověkem na Zemi? 

To bych určitě nechtěla být. Asi bych nechtěla 

vůbec žít.  

Jaký máte názor na Korunovinky? 

Velmi dobrý, vždycky se těším na další číslo 

a pokaždé ho přečtu celé. 

Co děláte o ředitelském volnu? 

Většinou jsem ve škole. Když ne, tak třeba 

jedeme na chalupu. 

 

 

 

 

 

Proč máte dlouhé vlasy?  

Já si myslím, že zas tak dlouhé vlasy nemám. 

To je zase složitá odpověď. Já jsem patřil k 

těm, kteří v mládí vyjadřovali protest a odpor 

proti tehdejšímu režimu dlouhými vlasy. 

Patřilo to k rockové hudbě a tomu, co jsem 

prožíval. Dneska je to spíše zvyk.  

Máte nějakého oblíbeného umělce?  

Miluju Picassa, mám o něm spoustu knih, 

viděl jsem řadu jeho originálních obrazů 

v evropských galeriích. 

Bydlel jste odmala v Praze? 

Narodil jsem se v Hradci Králové a v mých 

sedmi jsme se přestěhovali do Kralup nad 

Vltavou. A pak, když jsem studoval střední, 

jsem bydlel už sám tady v Praze. 

Máte nějaký talisman? 

Já jsem dříve talismany vyráběl pro ostatní, 

ale mám i jeden svůj.  

Co byste dělal, kdybyste byl poslední 

člověkem na Zemi?  

Hned si při této otázce představím nějaké 

katastrofy. Asi bych se snažil tu Zemi 

zachránit. Vím, že by to bylo asi hrozně těžký. 

Myslím si, že když se ocitne někde člověk 

úplně sám, tak toho asi moc nezmůže. 

Jaký máte názor na Korunovinky?    

Naprosto skvělá věc. Jsem taky rád, že jste 

dali k dispozici ty noviny na web. Výborný 

nápad a poslední číslo jsem přečetl celé s 

velkým zájmem. Nejvíc mě baví cestopisy, 

ten mě v minulém čísle moc zaujal.  

Co děláte o ředitelském volnu?  

Většinou pracuji, ale i odpočívám. Jak kdy.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měl jste odmala rád výtvarnou výchovu?  

Ano, měl jsem na základce výborného učitele 

a od té doby výtvarku miluju.  

Jak vznikl nápad na výtvarný kroužek?  

Ten vznikl tak před dvaceti, možná dvaceti 

pěti lety. Proto, že tady nebyly žádné 

zájmové aktivity pro děti a hlavně protože ve 

škole je ten krásný ateliér. 

Kam jezdíte s výtvarnými kroužky do 

ciziny?  

Byli jsme v Amsterdamu, to byl zájezd 

otevřený i pro děti mimo kroužek. Byli jsme i 

v Paříži, Londýně a ve Vídni. Poslední zájezd 

měl být minulý rok do Berlína, zájem o něj ale 

nebyl. Tak často přemýšlím, kam by se ještě 

dalo jet nebo letět, o jaké evropské město by 

byl zájem. 

Kde se vám s těchto zájezdů nejvíc líbilo a 

co vás naopak zklamalo?  

Docela mne zklamal Londýn. Nejzajímavější 

byla Paříž, tam se cítím jako doma, i když se 

nedomluvím. Dětem se asi nejvíc líbil 

Amsterdam. 

 

 

 

 

Kačka Hulínská, Míša Soukupová



 
 
 

 

 
 

 

Maroko 
 
Maroko je severoafrická země. Sousedí s Alžírskem, Západní Saharou a Mauritánií. Počtem 
obyvatel – 33 milionů – se blíží Polsku. Úředním jazykem je zde arabština. Já sám jsem se tam 
podíval o letních prázdninách roku 2016. Naše dovolená začala v Praze, odkud jsme vyrazili směr 
Mnichov. Po pozdním příjezdu do Mnichova jsme zaparkovali auto a šli na letiště. Vyřídili jsme 
všechny potřebné věci a nasedli do letadla.  
 
Cesta z Německa do čtvrtého největšího města Maroka Marrakéše trvala zhruba dvě hodiny. Po 
výstupu z letadla se na nás vyvalilo všudypřítomné vedro, které se pohybovalo kolem 40°C. Po 
převzetí našich malých zavazadel jsme si šli směnit peníze. V Maroku se platí marockými dirhamy. 
Jeden dirham odpovídá dvěma korunám. 
  
Poté, co jsme si vyzvedli naše auto, vyrazili jsme do centra města, kde jsme zhruba půl hodiny 
hledali místo na parkování. Hned, jak jsme zaparkovali, vyšli jsme na hlavní náměstí jménem 
Jemaa el Fna, kde jsme hledali naše ubytování. Nemohli jsme ho pořád najít, tak nám nějaký pán 
nabídl, že nás tam dovede. Naštěstí nás dopravil na správné místo a my jsme mu dali 50 dirhamů.  
 

                                           
 
 
 
 
 
 

 
Celou Marrakéš jsme prohlédli. Objevili jsme zde spoustu restaurací 
a památek. Po Marrakéši jsme se vydali do Quarzazatu. Hned poté, 
co jsme dorazili, jsme se šli podívat do filmového studia Atlas. 
Natáčely se zde filmy jako Asterix a Obelix, Gladiátor nebo 
Tutanchamon a zahráli si zde herci jako Brad Pitt nebo 
Leonardo Di Caprio. Po filmových studiích jsme šli na místní hostinu, kde 
jsme ochutnali mimo jiné také tradiční marocké jídlo tajin – maso nebo 
zelenina připravována ve speciálním hrnci – a bastilu – vrstvy těsta 
prokládané houbami, vajíčky či rozinkami. 
 

…procestujte svět  

s redaktory Korunovinek!  

Hrnec, ve kterém 

se připravuje tajin 



Poté, co jsme dovečeřeli, jsme si šli lehnout na „hotel”, kde bohužel nefungovala klimatizace, takže 
jsem se ve 47°C moc nevyspal. 
Hned ráno jsme vyrazili na pět hodin dlouhou cestu do naší poslední zastávky, kterou byl Ágadir. 
V Agadiru se mi asi líbilo nejvíce, měli jsme krásný hotel s bazénem přímo u moře. Moře bylo dost 
studené, ale i tak jsme si zasurfovali a potápěli se. Cestou zpět do Česka jsme ještě přistáli na osm 
hodin v Římě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kryštof Žahour 
 



 
 
 
 
 

Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že každé Nováčkovic Vánoce probíhají poněkud netradičně, ale 

tyto byly neobvykle rekordní.  

Vše začalo už přípravami. Normální rodiny vždy společně pečou cukroví, zdobí stromeček 

a zpívají koledy. Ale na tyto vánoční tradice Nováčkovým nezbyl čas, protože teta Arleta 

se jednoho dne někam vytratila na celé odpoledne a vrátila se s ovcí v náruči a se slovy: „Tohle je 

Eda a zůstane s námi na Vánoce.“ 

Rodina Nováčkových celé předvánoční období hledala způsob, jak se zbavit ovce. Jako první je 

napadlo zabít ovci a uvařit ji místo kapra, ale teta Arleta začala ovci bránit a vyhrožovala, že jestli 

se Edy dotknou, tak zabije Aberalda.  

Rodinka Nováčkových se nakonec rozhodla, že pošlou Edu na ovčí farmu do Kunštátu. A tak se 

Eda vydal na svou cestu. Aby tetě Arletě nemuseli nic vysvětlovat, napsali Nováčkovi falešný 

dopis na rozloučenou „od Edy“. I když teta Arleta Edův odchod oplakávala ještě dlouho, tak se 

nakonec rozhodla, že musí na svou lásku zapomenout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec nadešel ten osudný den, psalo se dvacátého čtvrtého prosince dva tisíce sedmnáct, tedy 

Štědrý den. Nováčkovi nechtěli nic podcenit, a tak radši nekupovali kapra, nýbrž kuře, aby nikomu 

nezaskočila kost. Cukroví radši nepekli, aby nikdo nedostal salmonelu. Bramborový salát koupili 

už hotový a stromeček vystřihli z papíru, aby pak nemuseli uklízet spoustu jehličí po celém bytě. 

Ale přece jen se letos Nováčkovi plácli přes kapsu a koupili dětem prskavky. Když se na Štědrý 

den všichni probudili, sledovali společně v televizi Popelku a úplně zapomněli na tetu Arletu, která 

jejich lež prokoukla a udělala si výlet do Kunštátu. Celý Štědrý den až do večera strávili Nováčkovi 

jako každý jiný. Ale když se večer rodina sešla u stolu, Ema vykřikla: „Kde je Arleta?“ Pár vteřin po 

tom, co to Ema dořekla, cvaknul zámek u dveří a v bytě u Nováčků se objevila teta Arleta s Edou 

v náručí.  



Edovi se zřejmě nelíbilo, že ho nějaká bába vláčí v náruči až z Kunštátu, a proto silně bečel. Když 

se Dan zmínil, že se to ovci zřejmě nelíbí, teta Arleta ho odbila, že Edánek takhle projevuje radost, 

ale že to on nikdy nemůže pochopit.  

Mezitím, co na Arletu koukala celá rodina s otevřenou pusou, teta nelenila a posadila ovci na židli. 

Pak si sedla vedle ní a jakoby se nechumelilo, prohlásila: „No tak co bude s tou štědrovečerní večeří? 

Edánek má hlad.“  

Valdemara, stále ještě trochu omámená z nečekaného příchodu tety a ovce, se zvedla a nandala 

večeři. Alois už začínal ztrácet trpělivost a pomalu rudnul, ale teta Arleta si dnešní večer užívala s 

úsměvem na tváři. Když už to Alois nemohl vydržet, tak vyhrknul s plnou pusou: „Arleto, proboha, 

kdy už pochopíš --“ A bylo to! Aloisovi zaskočila kost.  

„Ale jak to?“ začala se rozčilovat Valdemara, „vždyť to bylo kuře!“ Ema s Danem svému nebohému 

dusícímu se otci podávali chleba, Eda stále srdceryvně bečel a teta Arleta v klidu oznámila, že do 

kuřete přidala rybí kosti, aby to navnadilo chuť ryby, když letos nemají toho kapra.  

Když se Alois přestal dusit, stejně už absolutně přestala veškerá vánoční atmosféra, a tak se 

Nováčkovi odebrali na gauč k televizi a všichni kromě Arlety přemýšleli, co budou dělat se 

zbytkem kuřete s rybími kostmi a ovcí na krku. 

Julie Marková 

 

 
Malý Didi 

Nikolka Čížkovská 



 

…tentokrát na téma 

Jak se vypořádat 

s novoročním předsevzetím 
Přestože od Nového roku už „pár“ dní uběhlo, vraťme se v myšlenkách každý za sebe 

k ožehavému lednovému tématu – novoročním předsevzetím. Hrábněte si do svědomí! 

Předsevzali jste si něco? Slíbili jste si, že něco budete dělat častěji? Že něco přestanete dělat úplně? 

Že na něčem zamakáte? Pracujete na změně pilně a vytrvale? Už se něco k lepšímu obrátilo? Nebo 

jste na tom stejně jako v lednu a říkáte si „Až od zítřka začnu!“? Ať je to tak, či onak, pro oba 

případy zde máme skvělá univerzální řešení. Můžete je využít v příštím roce. 

 

 

 

 

 

Každý asi zná tu situaci, kdy si 1. ledna dá 

předsevzetí, ale o pár měsíců (někdy dokonce 

dnů!) později ho stejně přestane dodržovat.  

Mám pro Vás na toto téma radu. Určitě 

každému z vás něco jde, ale ne úplně 

dokonale. Tak si dejte za předsevzetí, že to 

vylepšíte. Když rádi malujete a víte, že se této 

činnosti budete věnovat i dále, tak si určete, 

že zdokonalíte své malířské dovednosti.  

Podle mě bude takto každý snadněji 

dodržovat, co si předsevzal. 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří lidé si velmi neradi dávají novoroční 

předsevzetí. Dobře totiž vědí, že to nemá 

cenu – většinou se stává, že je nedodrží. 

Někdy to však nemají jednoduché, protože 

vzniká tlak z okolí a ostatní se vyptávají, co si 

dotyční předsevzali. Nakonec se nešťastníci 

k něčemu zavážou a dopadnou stejně jako 

před rokem.  

Přesně pro takové jedince je tato rada – 

poradí vám, jak se těmto závazkům vyhnout. 

Je to snadné. Určete si předsevzetí: „Nikdy si 

nebudu dávat předsevzetí.“ A máte to!  

Sice to není nic, co by nikdo přede mnou 

nevymyslel, ale doufám, že vás moje rada 

zachrání. 

Štěpánka Vozničková 



 

.  

 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viorika Saraianu, Eliška Kalašová, Sofie Stramská, Sabina Lämleinová 

Módní policie 

1 
Tady slečna krásně sladila tričko 

s botami a džíny celkový dojem 

jen podtrhují. Jen čelenku 

by možná mohla vynechat 

nebo sáhnout po jiné barvě. 

Na první pohled rebel. Oblečení 

k sobě ladí a nápis rozjasňuje jinak 

hodně tmavý outfit. 

1-

2 
2 Una na náš vkus použila moc 

barev. Ke kalhotám by možná lépe 

sedlo jednobarevné tričko 

či mikina.  

2 
Sarrah je možná až moc růžová. 

K růžovému tričku bychom spíše volily 

kalhoty či džíny. 

Mimochodem teplákový den byl 

už 16. ledna. 
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Tentokrát jsme žáky a učitele netrápili žádnou vědomostní otázkou. Zajímalo nás 

jediné:   

Patří ananas na pizzu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vidíte, ani anketa, do které jsme zapojili přes stovku žáků a učitelů naší školy, nedokázala 

toto odvěké dilema rozhodnout. Žáci 1. stupně mají sice jasno o trošičku více než ostatní, ale i tak 

je rozdíl nepatrný.  

Míša Soukupová 

 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

 

učitelé 

 

ANO – 45% 

 

ANO – 50% 

 

ANO – 50% 

 

NE – 50% 

 

NE – 50% 

 

NE – 55% 

 



 

 

 

 

 

 

 

I když se občas někteří žáci jako zvířátka chovají, tentokrát není řeč o nich, nýbrž o opravdových 

zvířatech, která můžete v naší škole najít. Některé třídy totiž přímo ve škole chovají zvířecí 

mazlíčky! My jsme si vybrali ty nejzajímavější a šli jsme se přímo do tříd trochu poptat žáků-

ošetřovatelů, jak to funguje. 

 

Axolotl mexický z 3. B 

Kolik axolotlů máte? 

Jsou dva. 

Jak dlouho je chováte? 

Už dva měsíce. 

Kde bydlí a spí? 

Bydlí v akváriu a spát chodí do  

rozbitého květináče.     

Čím se živí?     

Jedí syrové maso a žížaly, krmíme je sami. 

Jak často čistíte akvárium?    

Asi jednou za měsíc, máme na to službu.  

Jak velcí budou, až vyrostou?    

Dvacet centimetrů.    

   

 

 

 

 
 

 

Andrejka Krupičková, Dan Pavelka 

Šneci v 6. A 

Kolik šneků máte? 

Čtyři – Rona, Hermionu, Siriuse a Severuse. 

Čím je krmíte? 

Jablkem, salátem, okurkou, prostě ovocem a 

zeleninou. Ale snědí všechno, občas nás 

omylem kousnou. 

Kdo se o ně stará?  

Většinou Stela. Teď je má doma, protože 

mají vajíčka. Ta vajíčka musí rozbíjet, jinak 

by se jí všude rodila spousta šneků. 

Jak velcí budou, až vyrostou? 

Asi dvacet centimetrů. 

Kolik jim je?     

Dva až tři roky, dožívají se šesti až sedmi let. 

 

 



 

 

 

 

Montessori 
Montessori - co by to vlastně mělo být? Montessori se označuje jako interaktivní výuka 

(škola hrou), která by měla děti bavit. Otázkou však je, jaké je Montessori doopravdy? 

A proto se náš štáb vydal až do přízemí a vyzpovídal žáka Montessori Tomáše Marka a paní 

učitelku Montessori Ivu Schmittovou. Děkujeme paní učitelce i žákovi Tomáškovi za 

ochotu zodpovědět naše otázky.       

 

ŽÁK 

Baví tě škola? 

Jo, docela jo. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Nejraději mám asi češtinu, tedy spíš psaní. 

Proč tě baví zrovna psaní? 

Nevím, prostě mě to baví. 

A jak se učíte psát? 

Prostě píšeme do písanky. 

Co jste dnes ve škole dělali? 

Měli jsme prezentaci a pak jsme vyplňovali 

pracovní listy z matematiky. 

Bavilo tě to? 

Jo, hlavně ta prezentace. 

Myslíš si, že je lepší Montessori škola než 

jenom třída? 

Tak nastejno. 

 

 

 

 

 

UČITEL 

Baví vás učit tuhle třídu Montessori? 

Ano, baví. 

Co nejraději učíte děti? 

Kosmické příběhy. Abyste rozuměli, tak to je 

vznik vesmíru, vznik Země, vývoj člověka 

atd. 

Jakým způsobem se to děti snažíte naučit? 

Učitel Montessori není vlastně učitel, ale spíš 

průvodce, takže ty děti se učí samy a učitel 

je tam spíše kvůli tomu, když něco potřebují. 

Proč jste se rozhodla právě pro Montessori? 

To je těžká otázka. Myslím si, že to děti víc 

připraví na život. 

Napadlo vás někdy, že byste šla učit přímo 

na školu Montessori ? 

To bude číst pan ředitel, viďte? Ano, 

přemýšlela jsem o tom, ale jsem ráda tady. 

 

 

 

 

Kačka a Julča 



 

 

Protože se blíží Velikonoce, máme pro Vás návod na přípravu 

výtečných zajíčků, které můžete do posledního drobečku sníst. 

 

Sladcí zajíci 

Přísady: 600 g mouky, 40 g droždí, ¼ litru mléka, 100 g másla, 2 vejce, špetka soli, rozinky, 

60 g cukru, nastrouhaná citronová kůra 

Na potření, posypání: 1 vejce, moučkový cukr 

 

Z přísad nahoře připrav kynuté těsto. Vyválej ho tak, aby bylo asi 1 cm tlusté. Pak z něj nožem 

nebo formičkou vykrájej králíčky. Ty polož na máslem vymazaný plech.  Zajíčky potři 

rozkvedlaným žloutkem, rozinky zamáčkni do těsta jako oči a nech ušáky dalších 15 minut 

kynout. Poté je dej na 15 minut péct. Po vychladnutí je ozdob, jak se zlíbí. 

 

Nikolka Čížkovská 

 

 

 

Je žvýkání v hodinách  

prospěšné? 
Většině učitelů vadí, když jejich žáci žvýkají o hodině. Podle mě je to jen zastaralý zvyk. 

Protože nejen, že žvýkání uklidňuje, a tudíž napomáhá žákům zvládat stres, ale také do 18 let 

podporuje správné vyvíjení mozku. Žákům se tím pádem i lépe myslí, protože když žvýkáte, 

tak ve vašich ústech vznikají sliny neboli kyseliny slinivé prospěšné. Navíc žvýkat o hodině 

doporučuje 9 z 10 lékařů. Učitelé by se tedy měli slitovat a dopřát svým žákům pár žvýkaček 

denně. 

 
Julie Marková 



 

 

 
Pec pod Sněžkou 

 

V dnešních Bayerových dobrodružstvích se dozvíte, co můžete zažít na horách v Peci pod 

Sněžkou. Tak se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k jídlu a začínáme. Jako každý rok jsem 

se vydal o jarních prázdninách na hory do Pece pod Sněžkou. Možná jste jedni z těch, které nebaví 

jen tak jezdit, a tak jsem si pro vás připravil nějaké ty tipy na zpestření lyžování. V Peci pod 

Sněžkou se můžete podívat na 12 sjezdovek, z nichž jsou dvě vybaveny sedačkovou lanovkou. 

1. tip – měřený úsek 

Na takzvaném měřeném úseku si budete moci vyzkoušet 

svoji rychlost. Tento úsek naleznete na sjezdovce 

Zahrádky, potažmo Zahrádky II. Stačí se jen rozjet a 

v ohraničeném území se podívat doprava, kde je měřič 

rychlosti. 

2. tip – Funline 

Funline je trať, která prověří vaše schopnosti na lyžích či 

na snowboardu. V první polovině si užijete skoky, v té druhé projedete klopenou zatáčkou a pak 

máte dvě možnosti. Pokud zatočíte doleva, projedete tunelem. Druhou možností jsou tři velice 

zábavné skoky. Funline je tedy velice zábavná a zároveň naučná. Najdete ji na sjezdovce Smrk. 

Podobné skoky si ale můžete užít i na sjezdovce Javor ve Snowparku. 

 

 

3. tip – závody 

Na sjezdovce Javor najdeme krom Snowparku také malou 

závodní trať. Jednou za týden se zde závody i konají. Konkrétně 

ve čtvrtek. Ale musíte zaplatit vstupné, které čítá 100 Kč. Proto 

je možná daleko lepší variantou zajet si na sjezdovku Klondike, 

která nabízí o dost větší slalomovou trať. Na rozdíl od slalomu na Javoru se zde dozvíte svůj 

výsledný čas, a navíc si můžete uspořádat na již připravené trati svůj vlastní závod, a to 

ZADARMO!  

Na závěr chci jen říct, že všude je potřeba jezdit s rozumem a lepší je obětovat jednu jízdu na 

měřeném úseku, jeden oblouk než zaplatit svým vlastním zdravím. A věřte mi, že jsem už bohužel 

viděl pár lidí, kteří to nějak nebrali v potaz.  

Takže se uvidíme u dalších Bayerových dobrodružství! 

Váš David Bayer aka @hgffz_supercars 



     Kontaktujte nás! 

  
 

 

korunovinky@gmail.com      Korunovinky 
 

 

 

 

facebook.com/korunovinky  instagram.com/korunovinky 

 

 

…nebo se stavte – scházíme se vždy v úterý ve 14:00 v 9. A. 
 

 

Toto číslo Korunovinek bz nevyšlo bez finanční podpory 
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SPOLKU KORUNKA 

 

 

 

 

 

 

Elektronickou verzi Korunovinek najdete na korunka.org 

 

 



 

 

 


