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… nebo se po prázdninách přidejte k nám 

Toto číslo Korunovinek by nevyšlo bez finanční podpory

ZŠ KORUNOVAČNÍ

a
SPOLKU KORUNKA

Elektronickou verzi Korunovinek najdete na korunka.org

Po jízdách jsem šel na rozhovor s Alešem Jiráskem. Tento muž řídí Pragu R1T. Rozhovor byl super
a já se dozvěděl zas něco víc o jeho závodním speciálu. Poté jsem si nemohl nechat ujít poslední
jízdy toho dne. Aleš Jirásek svou Pragovku nakonec vytáhl na pár kol i přes to, že asfalt na trati
není vůbec optimální pro tak nízké auto. Poslední jízdy byly přerušeny z důvodu obří průtrže.
Všichni diváci se schovávali do stanů. V našem stanu byl plakát, který dost zabraňoval dešti. Byl
na něm závodník Václav Šafář. Udělal jsem si velmi originální instastory a označil na něm Václava.
Václav ho sdílel na svůj profil, a tak jsem

se stal na pár hodin slavným.

Po 30 minutách se déšť trochu zklidnil a já
vyrazil
na
autogramiádu
jezdců. Ta byla v Průmyslovém paláci. Při
ní jsme se dozvěděli různé
zajímavosti, např. kolik času stráví člověk v autě nebo na semaforech. Krom toho nám moderátor
povídal i o kariéře každého z jezdců, kteří se zrovna podepisovali.
Celou výstavu jsem si užil, a tak ji hodnotím velmi kladně a rád bych se na ni dostal i příští rok.
Doufám, že jste si dnešní článek užili alespoň stejně jako já výstavu, a budu se těšit u dalších
Bayerových dobrodružství. Přes prázdniny se mějte hezky a pokud zažijete něco zajímavého,
udělejte fotku a hoďte ji na Instagram s hashtagem #bayerovadobrodruzstvi. A příště Vám
představím už něco jiného než auta. Slibuju!
Váš David Bayer aka @hgffz_supercars

Pro náš tradiční rozhovor s učitelem jsme tentokrát zvolili
paní učitelku Verču Novotnou, tedy teď už Bláhovou.
Vybrali jsme si ji mimo jiných důvodů proto, že s koncem
června odchází na mateřskou, a my tak nebudeme mít moc
dalších příležitostí si s ní popovídat.

Jak se Vám líbí učit v 8. B, kde jste třídní?

Jaké zvíře se Vám líbí?

Občas samozřejmě zlobí, ale líbí se mi tam učit.

Pes.

Už máte vybraná jména pro miminko?

Jak často pijete kafe?

Kluk bude Vojta a holka nevím. Možná Zuzanka.

Kafe vůbec nepiju.

Baví Vás učit a být vychovatelka na 1. stupni?

Zpátky k miminku – chtěla byste

Ano, baví.

víc kluka, nebo holku?
Kluka.
Naty, Dan, Una, Andrejka

podílel?

Milí čtenáři Korunovinek,
právě držíte v rukou poslední předprázdninové číslo. Na červenec a srpen si dáme všichni
pohov a další nálož článků, anket, rozhovorů či cestopisů Vám přineseme v následujícím
školním roce 2018/2019.
V tomto čísle Vás jistě zarazí, že místo obvyklých fotografií členů redakce zde máme
emotikony. Proč? Dne 25. května totiž vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů
- GDPR (pozn. redakce - čti dží-dý-pí-ár), který nám zakazuje sdílet s Vámi naše obličeje ve
spojení se jmény. Tudíž se musíte spokojit se smajlíky, které se můžete pokusit s našimi
pravými osobami spojovat na chodbách.
V časopisu se tentokrát dočtete o zajímavých místech, která jsme/jste navštívili, o
událostech, které jsme/jste prožili. Informujeme Vás o školních výletech a akcích,
přinášíme rozhovory, rady, jak ten školní rok doklepat, a také tipy, jak vyzrát nad těmi
neskutečnými vedry (pozn. redakce - budou se jistě hodit i na léto). Nechybí ani roztomilý
Didi, blázniví Nováčkovi, zapeklitá anketní otázka a Bayerova dobrodružství.
Doufáme, že si užijete čtení, a budeme se na Vás těšit v příštím roce. Přejeme Vám
nejbáječnější prázdniny :)

Vaše redakce Korunovinek
PS: Pan Kohák miluje Korunovinky. Buďte jako Kohák!

Dvacátého čtvrtého května se uskutečnila akce Kapela ve škole, na které vystupovali žáci naší
školy. Později se k nim připojila česká skupina SLZA.
V aule vystoupily skupina Dia Cats s Toulavou od SEBASTIANa a Last Pudding s písničkou od
SLZY Fáze pád. Po skončení Fáze pád nás přišli pozdravit autoři zmíněné písničky. Hořící plína si
zazpívala Nafrněnou od BÁRY POLÁKOVÉ, Řízci vytasili písničku Záchranný bod od
SEBASTIANa a Lhůtu záruční od SLZY zazpívali Legendary Kids. 9. třída se nám představila pod
názvem Názef a vystoupila s písničkou Sky Full of Stars od skupiny COLDPLAY. Jako poslední
zahrála skupina jménem Ice Spirits písničku jménem Léto lásky – opět od SLZY.
Po doznění poslední písničky na pódium nastoupila SLZA s kapelami, které hrály jejich písničky.
Na konci si Petr Lexa vybral pár šťastlivců, kteří si s ním zazpívali písníčky Holomráz a Celibát.
Následovalo dlouhé focení s třídami, přičemž jsme se třásli nedočkavostí na rozhovor s Lexou a
Lukášem Bundilem. Po asi půl hodině na nás konečně přišla řada a my jsme se začali vyptávat…

Jak se vám líbilo zpívat s žáky naší školy?
Petr Lexa: Super, jsou skvělí, moc šikovní a znají naše písničky… A dokonce i učitelé znají naše
písničky a zpívali s námi!
Hodláte se někdy vrátit na
tuhle školu?
PL: Když nás pozvete, tak
moc rádi!
Lukáš Bundil - Jestli bude
nějaká další Kapela ve škole,
tak proč ne?
Byli jste i na nějakých jiných
školách v rámci projektu
Kapela ve škole nebo na
podobné akci?
PL: S tou Kapelou ve škole asi tak na dvaceti… Ne, to přeháním, celkem jsme byli asi na patnácti
školách.
A na závěr naše tradiční otázka: Bojíte se porodu?
PL: Porodu?
No!
PL: Tak já nevím, jestli jako… (zamyšleně stočil pohled k nižším partiím těla)
LB: Jakože by mě to bolelo?

Mezi ty nejžhavější exponáty, které jsem
ve čtvrtek viděl, bych zařadil třeba žluté
závodní Ferrari 458.

V pátek jsem si musel zařídit potvrzení o
studiu, abych dostal levnější vstupenku.
Ten den celá slavnost opravdu začala a já jsem vyrazil vyzkoušet, odkud uslyším závodní speciály.
Abych Vám to vysvětlil… Legendy nejsou jen výstavou, ale probíhají zde i přednášky se slavnými
závodníky nebo lidmi, kteří se pohybují okolo automobilů, a pak také tzv. exhibiční jízdy. V nich
se ukázalo opravdu vše. Ale to ještě předbíhám. Vozy byly slyšet až k dětskému hřišti Kaštánek.
Po půl hodině jsem odjel na své modré koloběžce opět domů a šel na trénink. Nemohl jsem se
dočkat následujícího dne.
V sobotu to byl pro mě nejdůležitější den. Hned při vstupu se mi ale povedlo udělat něco, co jsem
až u pána, který mi pomocí QR kódu umožnil vstup na slavnost. Naštěstí byl hodný a měl
pochopení pro to, že jsem student. Tímto bych mu chtěl poděkovat. Hlavním tématem letošního
ročníku bylo 100 let Československa. Hned při vstupu do areálu jsem spatřil vozy jako Velorex
nebo Tatru 603, závodní Škodovky 130 RS a tak dále. Abyste si nemysleli, nebyl jsem nejmladším
účastníkem. I na to organizátoři mysleli. Děti si například mohly vyzkoušet malé autíčko na
elektřinu nebo si zajezdit na malé trati v mini bugině.

Poté jsem fotil auta, která byla vystavená, ale do prvních
jízd jsem nestihl výstavu projít, a tak jsem zamířil do
depa závodních vozů. V něm byla nejen auta, ale i buginy a elektrická formule, kterou postavili
studenti.
Mezi těmito vozy se objevil i modrý vůz se dvěma bílými
pruhy. A jelikož motorsport sleduji, věděl jsem, o čí auto
jde. Šlo o Ford Fiesta ST. Tento vůz na závodech prohání
Pavel Paseka. Ano,

Petra Paseky.
malej“.

syn našeho pana učitele

Říkám to docela často, ale „svět je

Ahoj, milí čtenáři. Vítám Vás u dalších Bayerových dobrodružství. Dneska mám pro Vás
připravenou obrovskou porci čtení. Ptáte se proč? Noo… jsou prázdniny, tak ať se nenudíte!
Popovídáme si o již uplynulé akci Legendy 2018. Tak se pohodlně usaďte a můžeme jít na věc.
Legendy 2018
Píše se datum 1. 6. 2018. V tento den jsem dostal úžasný nápad. Jelikož jsem se ještě nemusel
připravovat na závěrečné písemky a mám rád projížďky na koloběžce, napadlo mě vyjet si na
výlet. V tu chvíli se ale objevila otázka: „A kam bych asi tak jel?“ Celý den jsem nad tím přemýšlel
a došlo mi, že zbývá pouze týden do zahájení motoristické slavnosti Legendy. Akci letos
organizátoři přesunuli z Bohnického areálu na Prahu 7. A kam? No na Výstaviště přeci. Po škole
jsem tedy zahodil tašku a vyrazil se podívat, zda se již Legendy připravují. Jakmile jsem dojel na
Výstaviště, začalo pršet. To nebylo zrovna nejlepší počasí na kraťasy a krátké tričko. Kvůli bouřce
jsem zastavil u Goja Music Hall. Po 40 minutách čekání na lepší počasí jsem se vydal dál, ale přišlo
obří zklamání. Legendy se ještě nezačaly připravovat, a tak jsem odjel zpět domů.
Ve středu 6. 6. bylo už něco málo připraveno, a hlavně se měly navážet první exponáty. Stál jsem
tedy za plotem s naším dalším redaktorem Kryštofem Žahourem a čekali jsme, zda něco nepřijede.
Poté, co uběhlo asi 30 minut, se Kryštof rozhodl, že mě opustí, jelikož nic nejezdí a není to zábava.
Po jeho odjezdu se mě ale zmocnila myšlenka: „Ta auta se sem přeci nějak musí dopravit.“ Dostal
jsem tedy další geniální nápad a vyrazil na objížďku areálu. No a ejhle, za Tipsport arénou jsem
narazil na místo určené pro registrace
exponátů. Vyndal jsem tedy svůj
fotoaparát a vyčkával, co přijede. Pár vozů
přijelo a já jsem měl možnost si je jako
jeden z prvních vyfotit.

Jaguar XJS přijíždí na slavnost Legendy

Ta samá úloha mě čekala ve čtvrtek 7. 6.
Vyrazil jsem na hodinku k místu, kde byly registrace. V ten den přijelo opravdu hodně vozů a bylo
obrovské vedro. Takže i taková prkotina jako focení aut se jevila jako velmi náročný úkol. Přijížděly
jak civilní vozy, tak i závodní speciály. A věřte mi, bylo na co koukat.

PL: No, já nevím, kdy bych měl otěhotnět. Neplánuju nějak otěhotnět v nejbližší době…
LB: Já se nebojím, taky to neplánuju.
PL: Já se taky nebojím!
Tak děkujeme a na shledanou!
PL + LB Čau!

Julie Marková, Dorka Zemanová, Anička Šimíčková

…procestujte svět
s redaktory Korunovinek!

Sardinie – Perla Středomoří
Sardinie je ostrov patřící k Itálii. Jeli jsme tam celý
den a ještě sedm hodin trajektem.
Když jsme přistáli, tak jsme jeli ještě 60 minut na
La Caletta, poté jsme zamířili na Porto Botte.
Na místě jsme se přesvědčili, že tam žije více ovcí než obyvatel, a na vlastní oči jsme viděli slavný
korkový dub (pro ty, kteří nevědí, Sardinie je největší vývozce korku).
Sardinii se neříká Perla Středomoří nadarmo: pláže jsou tam písečné, skalnaté i kamenité. Sice jsou
některé části divoké a nehostinné (kvůli ovcím) a v podstatě všechny rostliny jsou tam pichlavé,
ale pro zvědavce je tam jedinečná pláž: my, Češi, jí říkáme „Antiperle“. Je sice kamenitá, ale
kamínky
jsou tam malé, o velikosti hrášku a méně, a to po celé pláži. Připadalo mi, že na Sardinii není místo,
kde by se kiteři a windsurfaři necítili jako doma. Jsou tam i oblasti, kde se můžete setkat s
ohromnými vlnami, na kterých si přijdou na své i surfaři. K té nádherné přezdívce se podle mě
váže i to, že jsou na tomto ostrově nádherné hory. Jejich prozkoumání mě ještě čeká :) Podle mě je
Sardinie místo, kam se budu ráda vracet.
Tip: Při návštěvě rozhodně ochutnejte pizzu, zmrzliny (mají i netradiční příchutě - např. dortovou)
a kozí i ovčí sýry (které já bohužel neocením).
Přivezla jsem Vám na ukázku i kousek korkového dubu. K vidění je u mě – ve třídě 4. C :)
Nikča (4. C) a Lucie Čížkovské

…tentokrát na téma

Jak přežít konec
školního roku

Pro vzorné žáky:
Pokud jste vzorní žáci, je tohle odstavec pro
Vás. Určitě jste se koukli na učivo před
každým testem, a tak to máte v plánu udělat
i před velkými písemkami na konci roku. Je
to dobrý plán, určitě to tak proveďte. Pokud
si učivo zopakujete, dostanete dobrou
známku, což znamená, že i dobrou (lepší)
známku na vysvědčení. A to chce snad
každý, nebo ne? Doufám, že Vám to pomůže.

Pro lajdáky:
Určitě se tu najdou i nějací lajdáci, kteří tento
článek čtou. Každý z nás si říká, že už ho ta
škola nebaví a že už chce prázdniny. To já
taky. Bohužel nás čekají ještě ty písemky. Teď
si říkáte: „Jak se to mám všechno najednou
naučit? Jak já to jen napíšu? Navíc si musím
zlepšit známku.“
Na to mám dvě rady:
1) Inspirujte se v mém dřívějším článku
„Jak se naučit na test“.
2) Vezměte si svůj talisman pro štěstí a
doufejte v jeho funkčnost.

Štěpánka Vozničková, 7. B

Blíží se nám horké letní dny, a tak se naučíme vyrobit domácí
zmrzlinu! Jaké je Vaše nejoblíbenější? My jsme si po minulé
anketě zvolili banánovou 
Výroba banánové zmrzliny
Budeme potřebovat:
1 velký zralý banán
200 ml nízkotučného mléka
100 ml šlehačky (30% tuku)
60 g moučkového cukru
Jak na to?
1) Z banánu udělejte kaši.
2) Ušlehejte šlehačku do tuha.
3) Dobře promíchejte banánovou kaši s ostatními přísadami a do směsi
postupně vmíchejte šlehačku, vznikne jemná hmota.
4) Výsledek nalijte do vámi vybrané nádoby, ve které ho zamrazíte. Můžete použít
například vaničku od zmrzliny, tvořítka na zmrzlinu apod.
5) Zmrzlina by měla v mrazáku poležet přibližně 12 hodin.
6) Podle chuti si ji můžete ozdobit dalším ovocem, polevami, případně šlehačkou a kakaem.

Dobrou chuť 
Andrejka Krupičková

Kanada
Do Kanady jsem jela o prázdninách 2017 na tři týdny s mojí mamkou.
Vancouver leží na jihozápadě Kanady, od nás minimálně deset hodin letu.
V Kanadě je o devět hodin méně než u nás, což znamená, že když jsme odlétly
z Mnichova v 15:25, do Vancouveru jsme přiletěly v 16:55 místního času. I když jsme jely v půlce
letních prázdnin, stejně tam nebylo takové teplo, jako je u nás v tu samou dobu, počasí totiž
ovlivňují z jedné strany Skalisté hory a z druhé strany Tichý oceán, který není tak teplý. V červenci
byly na horách dokonce ještě pozůstatky sněhu, takže jsme se mohly koupat na koupališti a
zároveň koukat na zasněžené hory.
Naším průvodcem byla hlavně maminčina sestřenice, ale i má teta se strejdou. Seznámila jsem se
tam s dětmi mamčiných sestřenic a bratranců, díky kterým jsem se naučila lépe anglicky. Byla jsem
na několika zajímavých místech. Například jsme byli ve velkém akváriu, kde jsme si hladili
rejnoky, viděli show delfínů a všechny možné mořské ryby a živočichy úplně zblízka. Také jsme si
prošli celý přístav, kde kotví velké výletní lodě. Zajímavé bylo místo, kde se roku 2010 konaly
Zimní olympijské hry. Fotili jsme se u pochodně, kde plápolal celou olympiádu oheň, a prohlédli
jsme s olympijskou vesnici. Za sněhem jsme se lanovkou vyvezli na Grouse Mountain, kde jsme
viděli ve velkém výběhu dva medvědy a dřevorubeckou show.
Dva týdny jsme se pohybovali ve Vancouveru a poslední týden jela celá rodina do campu na
ostrově jménem Salt Spring Island. V Kanadě všichni hrozně rádi kempují. Upřímně - na tom
ostrově to bylo nejlepší, a to zejména díky dětem, se kterými jsem si to moc užila.
Samozřejmě, že sem tam jsme zašli do nějaké zábavného parku či bazénu. Navštívily jsme
s mamkou celou rodinu, projely se na motorce, jely jsme kabrioletem a byly na oslavě narozenin.
Díky tomu jsme úplně zblízka viděly, jak žije taková normální kanadská rodina a jak vypadá jejich
všední den.
Eliška Machálková, 6. A

To si takhle jdete po škole a najednou na vás ze zdi kouká pes.
Pes? No, spíše část psa. Konkrétně ta zadní.
Jak se to stane?
K čemu to vlastně slouží?
Kde to je?

Takové

jsou

naše

otázky

Hádej, kde jsem?

k

dalšímu

- pátrejte a

přijďte nám povědět, kde se tento zelený přítel
člověka nachází.

na Korunce
O víkendu 28. - 29. dubna proběhl ve škole 4. ročník charitativního bazaru, který pořádá
spolek Korunka ve spolupráci s naší školou.
Rodiče žáků a přátelé školy přinesli spoustu věcí,
které si návštěvníci mohli koupit. Výtěžek šel na
podporu vzdělávání našich žáků (asistenty,
pomůcky a podobné důležité věci). Kromě
nakupování jste si ale mohli užít i bohatý program
a potkat spoustu zajímavých osobností.
My jsme si nenechali ujít příležitost si s některými
popovídat. Kromě šíření předcházejícího čísla
Korunovinek jsme vyzpovídali pana ředitele, paní
zástupkyni, náhodnou malou slečnu, která na bazaru vypomáhala, autorku grafiky plakátů
pro bazar a ještě pana Koháka, který tam moderoval předávání tomboly.
Přinášíme exkluzivní rozhovory. Čtěte!
Nejprve jsme si povídali s panem ředitelem.
Jaký máte pocit z dnešního bazaru?
Pan ředitel: Naprosto vynikající. Už jenom to počasí nám strašně pomohlo a taky to, že přišlo hodně
lidí. Přišly zajímavé rodiny, děti, maminky, budoucí prvňáci, takže pocit z toho mám skvělý.
Hodláte si něco odnést z dnešního bazaru?
Minule jsem si odnesl krásnou grafiku od pana Milkova, mám ji zarámovanou doma a je to taková
hezká vzpomínka. Letos zatím nevím, tak chodím, pozoruji a ještě nejsem rozhodnut.
Chtěl byste příští rok znovu uskutečnit tento bazar?
Abych si teď nehrál na organizátora, tento bazar organizují maminky. Když budou ochotny ho
znovu realizovat, tak jdu do toho. Také musím zmínit paní zástupkyni, která s tím velmi pomohla.
Kolikátým rokem už probíhá tento bazar?
Myslím, že druhým, nebo třetím rokem, ale nejsem si jistý.

A hned potom jsme samozřejmě vyzpovídali paní zástupkyni.
Jak se Vám líbí dnešní bazar?
Moc, moc se mi líbí.
Pan ředitel nám říkal, že jste hodně pomáhala s přípravou, jak to probíhalo?
Nebylo to jednoduché. Skončili jsme v půl třetí ráno a přišli jsme na osmou.
Jak vznikl nápad uspořádat takový bazar?
Byly potřeba peníze pro školu, a tak rodiče napadlo dávat sem věci. Výtěžek z těch prodaných jde
zpátky na školu. Buď na asistenty, nebo na pomůcky a tak dále.

NOVÁČKOVI

PŘED LÉTEM

Pro většinu rodin je léto odpočinkem po náročném školním roce plném dřiny. Pro Nováčkovy
však znamená neustálou péči a starost o tetu Arletu. Jaký je nejlepší způsob zbavení se
otravného malého dítěte? No přeci ho poslat na tábor. A tak se Nováčkovi rozhodli poslat tetu
Arletu na tábor. Valdemara obvolala snad sto různých organizací, co pořádají letní tábory, ale
vždycky, když zmínila poblázněnou tetu, tak radši hned zavěsili. Pak ale přišel osudný
telefonát.
„Halooo?“ ozvalo se z telefonu.
„Dobrý den, tady Valdemara Nováčková. Volám, protože mě zaujal váš letní tábor,“
zopakovala Valdemara tuto větu ten den už asi po sté.
„Ale dobrý den, já jsem z nadace Papoušek a rádi vám nabídneme naše služby. Na naše tábory
bereme už i roční děti, děti s ebolou, děti se salmonelou, nebo dokonce děti s mírnou demencí.
„Jaký je váš případ?“ řekl ten hlas až znepokojivě veselým tónem.
„No, já bych k vám potřebovala na týden poslat devadesátiletou tetu se stařeckou demencí,
myslíte, že by to bylo možné?“ pronesla Valdemara obezřetně a čekala další odmítnutí.
„Ale jistě, jsme vám k službám. Vyplňte pouze dotazník na našich webovkách
www.papousek.tabor.com a pošlete platbu na účet.“
„Dobře, tak já se na to podívám. Mám ještě takový dotaz, mohla by s tou tetou přijet i jedna
ovce?“ zeptala se Valdemara s malou nadějí, že by se mohli na týden zbavit i Edy, kterého mají
doma už od Vánoc.
„Ano, zajisté, žádný problém, ovce bereme také. Kdybyste měla ještě nějaký dotaz, tak určitě
volejte.“
„Tak děkuju moc.“ Valdemara, nadšená z toho, že to konečně vyšlo, spěchala tu radostnou
novinu ohlásit zbytku rodiny. Jenže její jásání zřejmě slyšela i teta Arleta, která si nakráčela do
obýváku a začala silně protestovat, že ona teda rozhodně nikam nepojede. Nakonec
Nováčkovi tetu Arletu přesvědčili, že letní tábor bude veliká zábava a může s sebou vzít i Edu.

Jak se měla teta Arleta s Edou na táboře, se dozvíte v dalším – poprázdninovém - díle.

Julie Marková

Vedro, vedro, vedro…
V posledním měsíci školního roku nám stoupají teploty. Letos je to obzvlášť k nevydržení! A
jak se můžete ochladit? Pro tvořivé žáky doporučujeme, aby se podívali do rubriky Tvoření,
kde najdou návod na výrobu domácí zmrzliny. Ta Vás jistě osvěží 
Další tipy:
-

Noste u sebe ručník, který si můžete namočit do studené vody a potom jej použít jako
chladivý obklad.
Dejte si spršku hadicí na školním dvoře. Tip – noste si plavky nebo náhradní oděv.
Vycpěte si polštářek ledem. Bude to tvrdé a mokré, ale chladivé! Doporučujeme
případně polštářek vložit ještě do igelitového sáčku.
Svačinu si vložte na hodinu do mrazáku.
Jestli máte prázdnou lednici, tak si v ní na chvíli poseďte (stejně jako Friki).
Po návratu domů si dopřejte studenou lázeň ve vaně, můžete do vody přidat i led.
Noste si přenosnou minilednici s občerstvením – studeným džusem, vychlazeným
ovocem apod.
Vyrobte si „ledovou koupací čepici“ – pod čepici si dejte pár kostek ledu.
Nafoukněte si několik balónků a potom si je vyfoukněte do obličeje, funguje to jako
soukromý větrák 
Nikolka & Una, 4. C

Bazaru se zúčastnila také paní učitelka Bláhová, která na naší škole do minulého roku učila,
a ani ona se nevyhnula našim otázkám.
Jak se Vám líbí dnešní bazar?
Dnešní bazar se mi líbí. Je tady hodně věcí ke koupi. Je to tady celkem zábavné. Vidím spoustu
známých tváří, což mě taky potěšilo.
Hodláte si z dnešního bazaru něco odnést?
Ano, už mám vybráno.
Chcete přijít i příští rok?
Určitě chci, protože tato škola je pro mě citovou záležitostí.
Jaký z toho máte pocit, vrátit se do staré školy?
Krásný. Kdybych nemusela dojíždět, tak bych na Korunce učila pořád. Teď učím v Rakovníku na
velké škole.

Ptali jsme se ale i zcela náhodných návštěvníků, kteří se na bazar přišli pobavit a doplnit
šatník. Jednou z nich byla i paní Zemanová, která nám mezi nákupy odpověděla na naše
otázky.
Jak se Vám líbí dnešní bazar?
Líbí.
Odnesete si něco domů?
Ne tolik, kolik jsem toho přinesla, ale hodně věcí.
Jste tady pouze jako zákazník, nebo jste
i pomáhala s organizací?
Pomáhala jsem s grafikou, dělala jsem plakáty.
Teď už mám ale volno, takže si užívám jako
zákazník.

A v neposlední řadě přinášíme rozhovor s holčičkou, která na bazaru ochotně pomáhala.
S čím na bazaru pomáháš?
Pomáhám tady s nošením věcí a někdy i s vařením.
Jak se Ti tady dnes líbí?
Je to skvělé. Je toho tady mnohem více, než jsem čekala.
Už máš vybráno něco, co by sis chtěla koupit?
Ano, mám.

A jelikož celou akci moderoval Jakub Kohák, nemohli jsme si nechat utéct
příležitost položit pár otázek i jemu. A ano, v rozhovoru se dočtete i to, jestli se bojí
porodu!
Jak se Vám líbí náš časopis Korunovinky?
Korunovinky, to je podle mě časopis budoucnosti. Já mu věštím minimálně milion výtisků měsíčně
a spoustu spokojených čtenářů.
Děkujeme. Teď máme otázku na Vaše role. Jaký
z filmů, ve kterých jste hrál, se Vám líbil nejvíc a
ve kterém se Vám nejlépe hrálo?
Rambo jedna, tam jsem hrál nejlépe, tam mi to šlo.
Hodláte si něco odnést z našeho bazaru?
Hodlám. Chtěl jsem krást v tombole, ale protože je
to pro děti, tak jsem se rozhodl, že si radši koupím
lístky.
Co vás vlastně přivedlo sem k nám, na náš školní bazar?
Přivedla mě sem moje úžasná žena a říkala: „Pojď, kamaráde, pojď podpořit Korunku.“
Hodláte se ještě někdy vrátit na náš bazar, pokud se v budoucnu uskuteční?
Určitě, dokud neumřu, tak se sem budu vracet. Jako starej, nerudnej, smradlavej dědek sem pořád
budu chodit.
Kam jste Vy chodil na základní školu?
Nejdříve jsem chodil do Jindřišské ulice, pak nás přesídlili na Jižní Město do Křejpského ulice.
Byl jste poslušný žák?
Byl jsem vynikající žák. Nejhezčí dítě ve škole, ženy se o mě praly. A to mi zůstalo až do dneška.
A taková závěrečná tradiční otázka, kterou pokládáme každému, je: bojíte se porodu?
Porodu? Vůbec, chtěl bych si ho zkusit,
ale bohužel mi nebyl přírodou dopřán.
Ale už jsem u dvou byl a chtěl bych
děvčatům

tady

dospívajícím)

říct:

ve

škole
„Kdybyste

(těm
v

budoucnu někdy rodily, chtěly u toho
někoho mít a pan manžel by to odmítl,
jsem připraven ho zastoupit.“

Julie Marková, Dorka Zemanová, Kačka Hulínská, Theodor Zůbek

1. B si prohlédla Dobříš.

5. A a 5. C spaly v Malé
Chuchli pod širákem.

7. B navštívila Jump park.
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Školní výlety
Venku se udělalo hezky a spousta tříd vyrazila ven. Podívejte se na pár fotek z některých
školních výletů, které za poslední dobu proběhly.

