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Aktuality 

Outdoor Šumava 

Minulý rok nepřál sportovním aktivitám, proto jsme 

rádi, že letošní květen bude opět ve znamení 

outdoorového kurzu na Šumavě. Tentokrát zavítají 

do jižních Čech nejen osmáci, ale za čtrnáct dní na to 

také deváťáci, kteří se neúčastnili lyžařského 

výcviku z důvodu nepříznivé pandemické situace.  

Doufáme, že jim počasí bude přát a oba kurzy se 

vydaří! 

Pohár rozhlasu 

Dne 18.5. proběhne pro žáky 6. – 9. ročníku Pohár 

rozhlasu s Českou spořitelnou. Žáci budou soutěžit 

v různých atletických disciplínách – např. 60 m, 1 000 

m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem atd.  

Budeme našim závodníkům držet palce!  

Český den proti rakovině  

Dne 11.5. se uskuteční na naší škole opět sbírka na 

podporu proti rakovině. Cílem této akce je 

informovat o prevenci a za nabízené kvítky měsíčku 

lékařského získat prostředky na boj proti této 

nemoci.  
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Souboj čtenářů 

Svět knihy opět vyhlásil v rámci kampaně Rosteme s 

knihou 13. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a 

odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve 

znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2022. Naše 

škola se i letos do tohoto projektu zapojila.  

Vybrané knihy: 

1. Jana Jašová: Psí dny (Meander) 

2. Ondřej Neff: Barbora a Zlatý robot (Albatros) 

3. Petra Hůlová: Liščí oči (Argo) 

4. Klára Smolíková: S Komenským do komiksu 

(Portál) 

5. Petr Sís: Nicky & Věra. Příběh Nicolase 

Wintona a jeho dětí (Labyrint) 

Doufáme, že se letošní šesté třídy v souboji neztratí a 

budou vzorně reprezentovat naši školu. Knížky si 

poté budete moci zapůjčit v naší školní knihovně. 
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Zázraky architektury 

5.– 28. dubna 2022 – Výstavní sál Muzea Dr. Aleše 

Hrdličky na Dolním náměstí 

 
 

Noc s Andersenem 

Akce pořádaná na podporu čtenářství, při níž žáci 

budou nocovat ve škole u příležitosti výročí narození 

dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. 

Událost se zpravidla koná 2. dubna.  
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Stalo se … 

Lyžařské kurzy  

Leden byl ve znamení stálých změn. Do poslední 

chvíle se nevědělo, zda se lyžařské kurzy uskuteční. 

Nakonec ale vše dobře dopadlo a naši sedmáci a 

páťáci mohli odjet na lyžovačku do Pasek nad 

Jizerou.  

Nejdříve se na hory vydaly třídy 7. A, 7. B a 7. D pod 

vedením ostřílených a zkušených mužů. Boty, 

běžky, hůlky, lyže a snowboardy byly v provozu 

každý den a naši školáci si užívali chvíle na 

sjezdovkách i mimo ně. 

Další týden se do hor vrhly 5. třídy a 7. C pod 

vedením paní učitelky Radky Bernardové. I tato 

skupina nezahálela a krásy Jizerských hor si řádně 

užila. 
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Lyžovačka na Křemešníku 

Ve čtvrtek 10. 2. jsme se vydali na lyžovačku, kterou 

pořádal školní parlament. Původním záměrem bylo 

lyžování v Lukách nad Jihlavou, ale tam bohužel 

„došel sníh“, a tak se narychlo měnilo místo. 

Nakonec to bylo moc fajn. Sjezdovka na Křemešníku 

není moc dlouhá, ale byla výborně připravená a 

bonusem bylo, že jsme tam byli jediní návštěvníci!  

Všichni jsme se vyřádili a těšíme se na další 

sportovní akci! 

Školní parlament  
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Beseda se záchranáři a hasičem 

Na začátku března se uskutečnily besedy po žáky 

osmých ročníků se záchranáři a hasičem. Vyzkoušeli 

si, jak správně poskytnou první pomoc. Zopakovali 

si zásady, jak postupovat při stavech, které mohou 

ohrozit život jako jsou např. krvácení, poranění 

páteře a končetin, popáleniny, omrzliny nebo stavy 

při epilepsii.  

Během debaty s hasičem se dozvěděli, co všechno 

musí zvládnout, aby mohl službu vykonávat. Jak 

psychicky i časově je jeho práce náročná.  

 

 



- 8 - 
 

Olympiády 

Měsíc únor byl, dá se říci, trošku hektický. Žáci naší 

školy se vrhli do olympiád z různých předmětů a ti 

nejlepší postoupili do okresního kola. V okresním 

kole olympiády ze zeměpisu se na krásném 5. místě 

ve své kategorii umístila Markéta Koubková (9. D). 

 

Děti a technologie 

Besedy neminuly ani žáky sedmých ročníků, kteří se 

zúčastnili přednášek na téma Děti a technologie. 

Dozvěděli se, jak se správně chovat v digitálním 

světě a co vše nám mohou vzít/dát sociální sítě. 
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Recitace 

Je nám milou povinností oznámit Vám, že 

z oblastního kola recitační soutěže do okresního kola 

postupují tito výborní recitátoři: 

1. kategorie 

Chládová Karolína (3. A) 

2. kategorie 

Honzlová Kateřina (4. A) 

3. kategorie 

Brambůrková Pavla (6. C) 

Píchová Julie (6. C) 

4. kategorie 

Pospíchalová Amálie (9. B) 

Jančurová Julie (8. B) 

 

Moc gratulujeme!  
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Karnevalový den  

Ve středu 16. března proběhl na naší škole 

Karnevalový den pořádaný školním parlamentem. 

Akce se vydařila, což můžete sami posoudit!        
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Srdce s láskou darované  

Jsme žáci ze ZŠ Hálkova Humpolec a naše srdíčko 

letos směřuje opět do centra denních služeb 

v Humpolci-Medou. Letos však nevěnujeme srdíčko 

jednotlivci, ale celému Medou. 

Co je tedy vlastně Medou? „Nezisková společnost 

zajišťující pomoc a podporu lidem se zdravotním 

postižením, zejména pak lidem s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením a lidem s 

autismem tak, aby mohli žít ze svého pohledu co 

nejspokojenějším životem. Pomáhá také jejich 

rodinám.“ 

Od posledního srdíčka se změnilo základní vedení. 

Ředitelkou organizace se stala Lenka Šlapáková, 

které chceme moc poděkovat za ukázkové vedení. 

Samozřejmě také moc děkujeme ostatním 

zaměstnancům, kteří se výborně podílí na chodu této 

společnosti. 

A jaké je poslání Medou? Poskytnout kvalitní 

sociální službu s respektem a úctou k člověku. 

Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se 

zdravotním postižením v bezpečném prostředí 

prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s 

ostatními. 

Žáci ZŠ Hálkova 
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Srdíčka máme letos dvě, jestli se vám budou líbit, 
můžete hlasovat pro obě dvě. Podívejte se na 
obrázky našich srdíček, přečtěte si naše texty a 
podívejte se na videa. 
 
1.  Maluj zase obrázky, věnujeme Hance Zagorové, 
které chceme poděkovat za krásné písničky a léta, 
kdy rozdávala radost. Chceme jí také popřát brzké 
uzdravení a těšíme se na další její koncerty. 
 
https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-
2021?search=Maluj+zase+obr%C3%A1zky 
 
2. Medou, děkujeme! Tímto srdíčkem chceme 
poděkovat super humpolecké organizaci zajišťující 
pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením. 
V naší práci je také krátká vzpomínka na Davida 
Juráska, který s námi srdíčka pravidelně vyráběl. 
 
https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-
2021/detail/103 
 
 
Děkujeme za každý hlas! 

Ivona Krčilová, Dagmar Hendrychová, Tomáš Krčil 

 

 

https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2021?search=Maluj+zase+obrázky
https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2021?search=Maluj+zase+obrázky
https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2021/detail/103
https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2021/detail/103
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Děkujeme! 
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Sportovní úspěchy  

2. stupeň 

Dne 9. 3. se naši nejstarší matadoři školy ve složení 

Patrik Váca, Patrik Průša, Vít Kuba, Filip Kopáč, 

Tomáš Heller, Lukáš Maršík, Jan Pospíšil, Roman 

Slavík, Max Šmidrkal a Filip Zápařka zúčastnili 

okresního kola v basketbalu v Pelhřimově a obsadili 

krásné druhé místo. 

 

 

Týden na to se nenechaly zahanbit ani dívky a 

přivezly též báječné druhé místo. Děkujeme Maya-

Sophia Kastl, Tereza Fikarová, Karolína Špirochová, 

Elen Holendová, Michaela Rohová, Tereza Kusá, 

Nikola Petriková, Adriana Dvořáková, Viktorie 

Kejlová, Sarah Marousková a Vu Minh Anh.  
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Z prvního stupně … 

MČR žactva v halové lukostřelbě  

Rádi bychom Vás informovali o vynikajících 

výsledcích našich žáků/žákyň na 29. Mistrovství 

České republiky žactva v halové lukostřelbě, které se 

konalo 5. – 6. března v Kostelci na Hané.  

Naši úspěšní lukostřelci:  

Oliver Mužík – Holý luk mladší žáci 
terč průměr 80 cm/vzdálenost 18 m 
1. místo – ZLATO (3. místo v kvalifikaci) 
 
Tereza Velebná – Holý luk mladší žákyně 
terč průměr 80 cm/ vzdálenost 18 m 
3. místo – BRONZ (4. místo v kvalifikaci) 
 
Anna Řádová – Holý luk mladší žákyně 
Terč průměr 80 cm/vzdálenost 18 m 
5. místo v kvalifikaci (první nepostupová pozice 
v této kategorii) 
 

2. stupeň 

Eva Kalinová – Holý luk starší žákyně 
terč průměr 60 cm/vzdálenost 18 m 
5.-8. místo ČTVRTFINÁLE (6. místo v kvalifikaci) 
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Lukostřelba 

První březnový víkend jsem strávila společně se 

svými kamarády, trenéry z lukostřeleckého oddílu a 

našimi rodinami na Mistrovství České republiky 

v halové lukostřelbě, které se konalo v Kostelci na 

Hané – Olomoucký kraj. 

V sobotu dopoledne jsme všichni absolvovali hlavní 

lukostřelecký závod, který určil postupující do 

nedělních eliminací. Volné sobotní odpoledne jsme 

strávili každý dle vlastního uvážení. Někteří z nás šli 

do kina, někteří na prohlídku hradu Bouzov. 

Nedělní eliminace určila vítěze v jednotlivých 

kategoriích. I náš oddíl se dočkal stupňů vítězů. 

Oliver Mužík se ve své kategorii umístil na 1. místě a 

Terezka Velebná byla na 3. místě. Ti, kteří se dál 

neprobojovali, fandili svým kamarádům.  

Celý víkend jsem si moc užila a potkala své 

dlouholeté kamarádky z jiných oddílů. Společně 

s celým oddílem se již těšíme na další mistrovství. 

Eva Kalinová, VII.C, TJ Jiskra lukostřelba Humpolec 
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Žáci psali … 

Jaký jsem žák  

(úvaha) 

Prvně si položme otázku, jaký by měl žák být a 

postupně zjistíme, kolik bodů a vlastností budu mít 

stejných s „dokonalým žákem“. 

Žák by měl mít touhu po vzdělání, do kterého by ale 

neměl být tlačen složitými písemkami od 

vyučujících. Už od přírody má každý své zájmy, ve 

kterých se chce rozvíjet a zaobírat se jimi i v 

dospělosti. Ale jsou tu také vědomosti, které jsou 

možná potřebné, ale pro život nepoužitelné. 

Za mě jsem dobrý žák, protože se rád vzdělávám. 

Ale jsou tu také věci, které mě nebaví kvůli své 

složitosti anebo nepoužitelnosti. 

Vykašlat se tedy na věci, které mě nezajímají a 

soustředit se na to, co mě baví? 

Ne tak úplně. Pokud budeme znát od všeho trochu, 

je to lepší, než se nechat zmást nepravdivými 

informacemi od někoho, kdo tomu vůbec nerozumí 

a chce se o tom jen hádat. 

Myslím si tedy, že jelikož splňuji podmínku bodu 

jedna, mohl bych být dobrý student. 
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Přesuňme se tedy k bodu dva. 

Kolik času věnuji škole doma a mimo vyučování. 

Zde by student měl být schopen věnovat všechen 

svůj volný čas učení. 

V tomto bodě bych naprosto pohořel. Učím se hlavně 

před písemkami a vynechávám zajímavosti, které si 

ale záhadně pamatuji. 

Jsem tedy líný student. 

Shrnutí 

Podle mě jsem dobrý student a jen čekám na látku, o 

které budu chtít vědět vše a kterou se budu zaobírat 

dále v životě. 

David Jírů, IX. D 

Co pro mě znamená přátelství 

(úvaha) 

Co pro mě znamená přátelství? No, určitě něco, co já 

osobně v životě potřebuju. Mám spoustu 

kamarádek, kamarádů a potom jeden okruh přátel, 

kterým se svěřuji i s těmi největšími blbostmi. 

Minulý týden jsem zjistila, že i ti, co pro mě pět dní 

zpátky byli „méně“ blízcí, jsou ve skutečnosti jedni z 

těch nejlepších. Když mi bylo nejhůř, tak tu pro mě 

byli a já jsem jim za to moc vděčná. 
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Nikdy jsem neměla ten „dar“ seznamování se s 

lidmi. Mám spoustu kamarádů, ale vždycky to přišlo 

tak nějak samo. Až teď v teenagerských patnácti 

jsem si našla spoustu nových přátel, kteří pro mě 

znamenají opravdu hodně. 

Mými nejlepšími kamarády jsou určitě moji 

spolužáci a lidi z ostatních tříd. Mezi ty opravdu 

nejlepší z nejlepších patří Kačka a můj bratránek 

Dáda. Je to asi proto, že s nimi vyrůstám a jsme si 

hodně blízko věkově. 

Myslím, že přátelství je stejně důležité jako láska, 

avšak nikdy bych nedala lásce přednost před 

přátelstvím. Člověk, se kterým tvoříte pár, může 

kdykoliv odejít, ale pravý kamarád vždy zůstane. 

Nejlepší vlastně je, když přátelství s tím jedním 

člověkem vypadá jako vztah, i když to tak vlastně 

není. Tohle dobře navazuje na další téma. Láska. 

K lásce jsem ze svého pohledu docela skeptická, ale 

už v patnácti letech spousta lidí ví, jak dokáže i 

malého puberťáka zlomit. Není to jenom láska k 

tomu jednomu člověku, ale třeba i láska k přátelům 

nebo rodině. Zkrátka, když je neopětovaná. 

Adéla Bártová, IX. B 
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Státní hymna trochu jinak 

Pokusili jsme se vytvořit nový vlastní text naší 

hymny. Tady jsou nejlepší, námi vybrané texty, 

z jednotlivých tříd 9. ročníků.  

IX. A 

T. Benešová, L. Maršík 

Kde škola má, kde škola má.                   

Zvonek zvoní na chodbách,  

učitelé řvou ve třídách. 

Ve škole skví se žákům svět,  

škola má to na pohled.     O. Hájek, J. Pospíšil 

A to je ta naše škola,          Jede auto mé, jede auto mé. 

škola česká, škola má,     Výfuk hulí do ovzduší, 

škola česká, škola má.      motor řinčí do okolí. 

                                            V garáži oprava hned, 

                                             šrot to hnedka na pohled. 

                                             Auto rychle rozmlácené, 

                                             to je auto rezavé, 

                                             to je auto rezavé! 
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D. Dvořáková, J. Hložková                         IX. B 

Kde domov můj, kde domov můj! 

V Praze draho, v Brně o nic líp, 

na Vysočině je nám možná líp. 

Všude benzín zdražuje, 

v Humpolci o kačky dvě. 

A když Kaufland postavili, 

zpět do Billy, tam je líp, 

zpět do Billy, chcem přežít.     

V. Tomášek 

V Humpolci mém, v Humpolci mém. 

V Kauflandu je zase sleva, 

k večeři mám zas jen chleba. 

Bernarda si dávám teď, 

za chvíli jdeme na led. 

A to je to město krásné, 

toť Humpolec, domov můj, 

toť Humpolec, domov můj. 



- 22 - 
 

IX. C 

D. Huňáčková                                       

Kde domov můj, kde domov můj! 

V kraji Slezském i Moravském, 

duše mocné v těle silném. 

Ať ty naše písně zní, 

touhle mou krásnou zemí. 

Lev ve znaku, hrdost má, 

a tady je domov můj,       

a tady je domov můj.       

A. Dvořáková 

Kde domov můj, kde domov můj! 

Všechno známe, pomůžeme, 

i když nejsi z naší země. 

Nejsme národ zbabělý, 

my jsme Češi stateční! 

Upřímnost a hlavně čestnost, 

na to dbáme my Češi, 

na to dbáme my Češi. 
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IX. D 

D. Jírů, M. Kváš 

Kde Budvar můj, kde Kozel tvůj. 

Slad se suší ve sladovnách, 

chmel již kvete po plošinách. 

V Plzni skví se piva svět, 

síly zdroj to na pohled. 

A kde je snad lepší země, 

Země česká, pivař můj, 

Země česká, pivař můj. 

A.Dolejšová, M. Vobořil, N. Fojktová 

Kde konec můj, zde konec tvůj! 

Deváťák spí po učebnách, 

zvonek zvoní v tvých končinách. 

V lavici sedí chábrů pět, 

žádný blb to na pohled. 

A to je ta škola naše, škola česká, 

obraz můj, kde štěstí je, 

tam čas tvůj. 
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Rozhovor s paní učitelkou 

Nikolou Fikarovou 

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste na Hálkovce sama 

studovala? 

Mám hezké, ale i špatné vzpomínky. Nejraději vzpomínám 

na pana učitele Pohana. Byl to vynikající učitel 

matematiky a zástupce ředitele v jedné osobě. Vše šlapalo, 

jak mělo. Prostě člověk na správném místě. 

Co se na škole od té doby změnilo? 

Moc toho není. Pedagogický sbor je téměř stejný. Spousta, 

dnes již mých kolegů, mě učila. Změnil se vzhled chodeb 

2. stupně, jsou modernější. 

Jste na Hálkovce spokojená? 

Ano, jsem. Ale samozřejmě jsou dny, kdy vás někdo nebo 

něco naštve. 

Kdy jste se rozhodla, že budete učit? Byl to vždycky 

Váš sen? 

Ano, byl. Už od 1. třídy jsem věděla, co chci v budoucnu 

dělat. Když jsem byla malá, tak jsme si s kamarády hráli 

na školu. Já byla vždycky učitelka a všechny kolem sebe 

„sekýrovala“       a dávala úkoly. 
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Naplnilo učení Vaše očekávání? Co Vás na něm 

nejvíce překvapilo? 

Naplnilo. Nepřekvapilo mě nic, věděla jsem do čeho jdu a 

co čekat. 

Jaká jsou největší úskalí a jaké jsou naopak největší 

krásy učitelského povolání? 

Největší úskalí pro učitele je vytvořit si autoritu. To je 

skutečně oříšek. Nejhezčí je, když se od dětí dozvíte, že 

předmět, který vyučujete, patří mezi jejich oblíbené či 

nejoblíbenější. 

Berete učení jako poslání? 

Ne, neberu. Dnes už je učitel vnímán trochu jinak, než 

tomu bylo třeba za První republiky. 

 Vybrala byste si tuto profesi znovu? 

Rozhodně ano. Určitě bych ale nestudovala aprobaci 

dějepis-zeměpis. 

Zažila jste někdy moment, kdy jste chtěla s učením 

„seknout“? 

Zažila, a to několikrát. Takhle reaguji vždycky, když mě 

něco pořádně naštve. 
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Co byste dělala, kdybyste nebyla učitelkou? 

Tak to opravdu nevím. Asi bych si otevřela vlastní 

kavárnu v prvorepublikovém stylu a servírovala svůj 

báječný štrúdl       a chlebíčky s Pacipomazánkou. 

Vždycky jste tolik milovala dějepis? 

Dějepis je můj koníček. A to je přece nejhezčí, když je vaše 

práce zároveň i koníčkem, ne? 

Co Vás na dějepisu nejvíce baví? 

Jsou to moderní dějiny, tedy 20. století. A pokud bych měla 

být konkrétnější, tak je to období po únoru 1948. 

S jakou historickou postavou byste se ráda setkala, 

kdybyste měla tu možnost? 

Asi vás moje odpověď překvapí, ale s Hitlerem. Pokusila 

bych mu rozmluvit, aby nedělal takový zhovadilosti, které 

dělal. Ničemu a nikomu stejně nepomůže. Zanechá po sobě 

akorát spoušť, mnoho nevinných obětí a ve finále svůj 

život sám ukončí. 

Co byste ráda vzkázala žákům naší školy? 

SE UČIT, SE UČIT, SE UČIT. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Amálie Pospíchalová, Filip Folejtar 
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Odchovanci školy 

Josef Kořenář-hokejista NHL 

Vzpomínáte si, kdy jste poprvé stál na bruslích? 

Bylo to kolem 6 roku. Pamatuji si, že jsme s bráchou hráli 

fotbal, ale v zimě jsme neměli co dělat, tak nás naši dali na 

hokej. 

 Kdo Vás přivedl k hokeji? 

Jak jsem říkal, byli to rodiče. Vozili nás pomalu 

dennodenně na tréninky a zase domů. Za to jim patří velký 

dík. I díky nim jsem teď tam, kde jsem. 

Začínal jste s hokejem s myšlenkou, že jednou 

budete hrát na profesionální úrovni? 

Každý malý kluk, ať už dělá jakýkoliv sport, určitě sní o 

tom, že bude hrát na té nejvyšší úrovni. Od toho ten sport 

je, aby člověk dosáhl maxima. 

 S jakou hokejkou hrajete? 

Nyní používám prvním rokem značku True. Dříve to byla 

společnost CCM, kterou odkoupilo True a vyrábí se v 

Kanadě. CCM bohužel spadl do koleje levnější výroby a 

jejich produkty se vyrábí v Číně, tudíž už to není tak 

kvalitní. Mám většinu vybavení od značky True a jsou i 

mým sponzorem pro tuto sezónu. 
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 Kdo je Vaším vzorem – v hokeji, i v životě? 

V hokeji to vždycky byl Dominik Hašek, ten byl mým 

dětským vzorem. Nyní se hokej hodně změnil stylem a 

rychlostí hry, “Hašek stylem” by dnes moc chytat nešlo. 

Takže teď je to Marc-André Fleury.  

V životě je to má žena Monika, kterou jsem potkal právě 

už na ZŠ Hálkova v Humpolci. 

 Jak vzpomínáte na Hálkovku? 

Na Hálkovku vzpomínám moc rád, obzvlášť na školní 

kuchyň! Haha. Když jsem na školu chodil, moc rád jsem to 

tam neměl a těšil jsem se, až budu dospělý a nebudu tak do 

školy muset chodit. Teď bych to ale vrátil! Ve škole bylo 

spoustu dobrých kamarádů a učitelů. Moc rád na ty časy 

vzpomínám. Vždy když v létě jedu kolem, mám úsměv na 

tváři.  

 Jak hokejová kariéra ovlivňovala Vaše studium? 

Hodně! Když jsem poprvé odešel do USA, byl jsem ve 

třetím ročníku na SŠ. Od té doby jsem ve škole nebyl. 

Skloubit profesionální sport se studiem bohužel není 

jednoduché, zvlášť když tomu není daná škola 

přizpůsobená. Na základce s tím ještě takový problém 

nebyl, jen občas jsem zmeškal nějaké hodiny. Ale na 

střední škole už to byl větší problém. 
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 Cítil jste podporu od učitelů a spolužáků? 

Určitě! Vždy jsem cítil podporu od kamarádů a našeho 

třídního učitele, pana Miroslava Horáka. Když jsem se na 

střední rozhodoval, zda ukončit studium a věnovat se plně 

sportu, byl to i on, se kterým jsem o tom mluvil. Řekl mi, 

že taková šance se naskytne jednou za život, zatímco škola 

se dá vždy dodělat. 

 Jak vzpomínáte na české hokejové kluby? 

Úplně poprvé jsem jako úplně mladý působil v Jiskře 

Humpolec. Asi od 10 let jsem začal jezdit do Pelhřimova a 

v 15 jsem přešel do Jihlavy, kde jsem působil do té doby, 

než jsem odešel do zahraničí. 

Vzpomínám na každý klub, kde jsem působil. Každý mi dal 

nějakou zkušenost nebo radu.  

Co považujete za největší zlom Vaší hokejové 

kariéry? 

Byla to sezóna, kdy jsem se rozhodl odejít do USA do 

juniorské neprofesionální soutěže. Po této sezóně, která se 

mi povedla, jsem obdržel pozvánku na kemp NHL od San 

Jose Sharks, kam jsem se po sezóně vydal na týdenní kemp. 

Poslední den kempu, na pohovorech s trenéry a manažery 

klubu mi na stůl předložili NHL smlouvu a já byl štěstím 

bez sebe. Sen se stal skutečností. Sen každého mladého 

hokejisty o smlouvě v NHL.  
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Jaký je Váš největší hokejový cíl? 

Dosavadním největším cílem bylo 4. místo na Mistrovství 

světa juniorů do 20 let. Po dlouhé době jsme postoupili do 

semifinále a měli šanci bojovat o medaile. Nakonec z toho 

byla ta bramborová, ale byl to neuvěřitelný zážitek a 

úspěch. Určitě bych chtěl vyhrát nějakou tu trofej, bylo by 

mi jedno, která by to byla, ale Stanley Cup je ta největší. 

Potom Mistrovství světa a Olympiáda.   

Plánujete se po skočení kariéry vrátit do Humpolce? 

Do Humpolce se vracím vždycky rád. Každé léto se vracím 

po sezóně a nemám v plánu se vracet jinam než do 

Humpolce. Takže Ano. 

Co byste rád vzkázal žákům ZŠ Hálkova? 

Žákům bych rád vzkázal, aby si šli za tím, v co věří a co 

oni chtějí, protože to je to nejlepší a nejdůležitější právě 

pro ně samotné, a ne pro někoho jiného. Aby byli vděční za 

každý den, aby si ho užívali, jako by byl ten poslední a aby 

se z něj co nejlépe poučili. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Amálie Pospíchalová, Filip Folejtar 
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                     Rubrika 

o Evropská unie se snaží najít alternativní 

dodavatele ropy, zemního plynu atd. místo 

Ruska.   

o Ruský prezident Vladimir Putin ve středu 

rozhodl, že Rusko bude za svůj plyn a ropu 

žádat od takzvaných nepřátelských států 

platbu v rublech.  

o Novým šéfem Českých drah se stal Michal 

Krapinec, vedl ČD-Telematiku. 

 

 

 

                                                                  Štěpán Šimůnek 
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                                    Vtipy 

Při přírodopisu:  
Učitelka: „Děti, každý z vás mi řekne jednu část 
neživé přírody. Začne Pepíček.“ 
Pepíček: „Mrtvé moře!“  

 Tvoje máma je tak tlustá, že jsem si ji minulé Vánoce 
vyfotil, ale fotka se pořád ještě tiskne!  

 Pepíček prosí tátu:  
„Tati, kup mi buben.“   
„Nekoupím, budeš mě rušit při práci.“  
Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš 
spát.“  

 Pepíčku, jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet? 
– Psssst!  

Hurvínku, to od tebe nebylo hezké. Mánička upekla 
bábovku a ty jí za to rozbiješ okno kamenem. To 
nebyl kámen taťulínku, brání se Hurvínek, to byla ta 
bábovka.  

                        

                          Beáta Havlová, Klára Hartmanová 
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            KŘÍŽOVKA 

 
1.Prvosenka Jarní  

2.Velikonoční tradice  

3.Díky včelám získáme...  

4. 6.       

5.Pečeme velikonočního...  

7.mládě slepice je...                                                    

8.schovává velikonoční vajíčka (je to zvíře) 

 

 
Beáta Havlová, Klára Hartmanová 
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Umělci školy 
 

 
Natálie Havlová, V.A 
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David Kratochvíl, VII.D 

 

 
Filip Kučma, VIII.C 
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V příštím čísle najdete: 

 

o Aktuality 

o Odchovanci školy  

o Rozhovor s … 

o Vtipy  

o Žáci psali...  

o Umělci školy  

 

… a mnoho dalšího! 

 

Redaktoři časopisu: Amálie Pospíchalová, Filip 

Folejtar, Klára Hartmanová, Beáta Havlová a Štěpán 

Šimůnek  

 


