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POHODA A KLÍDEK BEZ TABÁČKU 

„Pohoda a klídek bez tabáčku“, to byl název 
poslední Etické dílny, která byla u nás, v osmé 
třídě, dne 20. 2. 2017.  Obsahem přednášky byla 
problematika návykových látek. Nejvíce se mluvilo 
o cigaretách. Paní lektorka Mgr. Lydie Marešová, 
Ph.D. nám vyprávěla zajímavé věci. Hlavně ty 
negativní, tedy co se stane, když začneme kouřit.  

Např, že 10 let před početím bychom neměly my, holky, kouřit, protože pokud chceme 

mít zdravé dítě, musíme nechat tělu čas, aby krev pročistilo.  

� Na následky kouření v ČR umírá 18 000 lidí ročně – víc než na alkoholismus, 
autonehody anebo sebevraždy.  

� Vodnice je třeba ještě horší než cigarety, což si mnozí nemyslí.  
� V plicích se usazuje dehet, který vdechujeme, když kouříme. 
� Kuřáci se dožívají průměrně o 10 let méně, než normální lidé. 
� 96% lidí v protidrogových léčebnách jsou kuřáci, dalo by se tedy říct, že kouření 

je pomyslnou vstupní bránou k závislosti i na jiných drogách. 
� Metody k odrazení lidí od kouření: obrázky a nápisy na krabičkách, účinná je 

paradoxně vtipná forma obrázku či citátu. 
� Byly zavedeny do cigaret filtry, které odfiltrují jen minimum škodlivých látek, 

takže je to prakticky k ničemu. 
� I pasivní kouření může zabíjet. 
� Tvrzení „kouření obohacuje naší státní 

pokladnu“ je lež. Náklady na léčení jednoho kuřáka 
jsou totiž obrovské. (magnetická rezonance, biopsie, 
léky, ...) Kouření prostě přestává být v módě a jsem za 

to ráda. 

                                                                                                                     Kamila Boušková, 8. ročník 
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„JARŇÁKY 2017“ – anketa – Jak si prožil týden volna?  

� „Byli jsme na horách, lyžovali jsme hned od prvního dne, až do odjezdu.“ 
 Anetka, 6. A 

� „Hned v neděli ráno jsme jeli do 
„Tropical Islandu“ v Německu.“  
Vanesa, 6. A 

� „Byl jsem doma, občas jsem jenom šel 
ven na kole.“  
Anonym, 6. B 

� „Učila jsem se lyžovat v Beskydech“  
Anetka, 1. A 

NEVIDOMÍ MEZI NÁMI  

Žáci druhého stupně si začátkem března povídali s paní 
MUDr. Radkou Komárkovou. Ta přišla dětem, v rámci svých 
aktivit v Nadačním fondu Mathilda, přiblížit život 
nevidomých. Vyprávěla svůj vlastní životní příběh – příběh o 
tom, jak zelený zákal může člověka připravit o zrak a jak se 
s tím lze, nebo také nelze, vyrovnat. Paní Radka si zvykala žít 
bez zraku několik let. Dětem vyprávěla o každodenních 
starostech, ale i radostech života nevidomého člověka.  
     První přišla během besedy na řadu fenka Orka. Ta paní 

Radce pomáhá už 12 let. Výcvik pejsků začíná krátce po jejich narození. Vybírají se ta 
nejšikovnější štěňátka, která nejlépe spolupracují. Orka, vybrána jako jediná z vrhu,  prošla 
téměř dvouletým výcvikem.  
Paní Radka nám pak vyprávěla o 
tom, jaké vychytávky jí 
usnadňují život od rána – když si 
ráno zalévá kávu pomocí pípající 
hladinky, až do večera, kdy si jde 
například zaplavat nebo zacvičit 
SM-systém. Kromě hladinky, má 
i mluvící váhu – pomocníka, když 
peče například své oblíbené 
cukroví. Nebo telefon, který 
mluví – poctivě přečte vše, co se 
ukáže na obrazovce. Nejvíce se 
dětem líbilo povídaní o Braillově 
písmu. Jak těžké je se ho naučit. Knihy jsou plné teček, obrázky pro nevidomé děti jsou 
vypuklé – je to jakoby jste se učili těžký cizí jazyk. A i když má paní Radka na knihy čtečku – 
čte ráda i „prsty“. Jsou to chvíle, kdy si s dobrou knihou v ruce sedne a relaxuje.  
                                       Děkujeme za návštěvu naší školy!  
                                                                                            Klára Altnerová a Natálie Králová. 6. A 
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ČÍM BOJOVALI 
HUSITÉ? 
Husitské zbraně by se 
daly označit taky 
termínem – zbraně „co 
dům dal“. Husité totiž 
bojovali nejčastěji tím, 
s čím uměli zacházet 
nejlépe – zemědělskými 
nástroji. Ale pozor – jako 
jedni z prvních v Evropě 
také používali hromadně 
palné zbraně. 

Období husitských válek (15. století) dorazilo i do 4. A – pan učitel Ondřej Balák 
zapojil děti do výuky netradičně odvážným způsobem – za úkol děti dostaly 
vyrobit husitskou zbraň.  Dětem se povedl například řemdih, kopí, šídlo, sudlice, 
palcát – a mnohé další. Posuďte sami! 

ČERNÍ KONĚ  

„Měnit prohry ve vítězství“ – takové je motto lidí z Černých koní, společnosti, která 
sdružuje handicapované sportovce - handbikery. Přijeli k nám popovídat o své skvělé 

zálibě i partě. O svých projektech – protože v dresu 
Černých koní potkáte nejen handicapované, ale i 
rodiny s dětmi, cykloturisty, hobby závodníky, 
prostě lidi, kterým se jejich integrační myšlenka líbí.  

Spojili se v roce 2008. Nadšenci kolem kol. Po 
úrazech, nehodách – s chutí i přesto jezdit na kole 
dál. Začali jezdit na hand-bicích. Dnes zvládnou ti 
nejlepší běžně na trénincích i sto kilometrové trasy. 
Samotné závody jsou pak dlouhé od 30 do 50 km. A i 

když jsou v jejich oboru někteří z nich už i Mistři republiky – nemyslí jenom na sebe – 
dělají sbírky pro handicapované děti – protože hand-biky nejsou nejlevnější (180 000 
Kč). Děkujeme za setkání s těmito sportovci-nadšenci s velkým srdcem! 
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BIATLON 

Biatlon je zimní sport, kombinující běh 
na lyžích a střelbu. Dělí se na 6 
disciplín : stíhací závod , sprint, 
vytrvalostní závod, závod 
s hromadným startem (tzv.masák), 
štafeta a smíšená štafeta . Na 
Olympijských hrách se jezdí od roku 
1924 , na Mistrovství světa od roku 
1958 , Světový pohár se jezdí od roku 
1978 . Minulý světový pohár 
(2015/2016) ovládl v mužské kategorii Francouz Martin  Fourcade  a v ženské kategorii 
ovládla Češka Gabriela  Koukalová ( Soukalová). Tento ročník (2016/2017) vede 
v mužské kategorii opět Francouz Martin Fourcade a v ženské kategorii nyní vede 
Němka Laura Dahlmeierová .                                                         Připravila: Kristýnka Hanušová, 7. A 
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Redakční rada:  

Žáci mediální výchovy 6. a 8. ročníků a 

dobrovolníci.  

Šéfredaktor: Mgr. Pavlína Jurzykowská, DEA 

Příspěvky a podněty posílejte na e-mail: 

klasknoviny@seznam.cz 


