
 

3. číslo školního časopisu, duben 2022, 4. ročník 

 

Vsadím se, že většina z Vás zaregistrovala, že během pár týdnů se konalo velké množství 

olympiád. Už od té, co byla v Číně (ano, v Číně opravdu byla olympiáda), až po tu z češtiny, 

němčiny, biologie, dějepisu, zeměpisu, angličtiny a dalších.  

Všem zúčastněným a výhercům ze srdce gratulujeme! Ale nebojte se, pokud patříte do 

skupiny nezúčastněných!!! 

Olympiáda – při tomto slovu asi málo koho napadne nějaká školní olympiáda (mě teda určitě 

ne). Možná někoho, kdo je velmi zabraný do učiva a s největší pravděpodobností ani neví, co 

je to sportovní olympiáda, jinak to nevidím. Každopádně na té sportovní olympiádě jsme sice 

ostatní státy moc nerozsekali, ale na těch školních se nám docela dařilo (ještě aby ne, že jo). 

Ale proč vlastně úvod jako zpráva o olympiádách? To máte tak, každý se někdy cítí jako vítěz a 

někdy jako poražený. V obou případech je potřeba podpora. Ukázkový příklad: Začátek covidu, 

studenti se cítí jako vítězové (učitelé se cítí jako poraženi technikou :D), protože nemusí chodit 

do školy, nemusí dělat úkoly (musí, ale nedělají). Ale postupem času se karta rychle obrátí a 

uvědomují si pocit prohry. Proč? No, zkrátka učili se stejně, online hodiny taky měli, kamarádi 

chyběli (a co si budem, spolubydla v lavici je důležitá součást každé vyučovací hodiny). 

Podpora je použita v obou případech.  

Tímto bychom Vám chtěli představit další číslo školního časopisu Goala a všem popřát, ať se 

vždy cítí jako vítězové! (My se tak cítíme vždy, když vydáme další číslo :D) 

Přejeme příjemné čtení a spoustu zábavy a životních vítězství!!! 

Vaše redakce 

(AS) 

 

 

  



 

Hody(s), hody(s) doprovody(s)  

A je to tady znova. Školní redakce opět přistihla učitele při činu. Teď jsme se ale posunuli o pár 

měsíců dál. (V uplynulých dnech se ve sborovně ani mimo ni nic zvláštního nestalo.) Ovšem 

18.4.2022 přišel opravdový trhák a další šťavnatý úlovek. Kantoři mají znovu zápis ve svém 

učitelském rejstříku! 

Brzy ráno, ještě dřív, než začíná nultá, se sešel koledovací DREAM TEAM složený z: Pinkyho, 

Aldy Peldy, Jardy Holana, Fandy Hodyse a Tomíka Pilaře. Zatímco někteří z nich měli své 

pomlázky připravené už týden dopředu, jiní (Pinky - mladá krev) trhají pruty na poslední chvíli 

přes plot u sousedů. Vzhledem k tomu, že jejich kolegyňky bydlí ve všech možných koutech 

světa, museli vylosovat řidiče, který se “dobrovolně” stane velikonočním abstinentem. A co 

čert nechtěl, se stalo osudným. Černého Petra si vytáhl Ála Pelikán.  

První zastávkou byl domeček Nadi Pínový. Věčně usměvavá to žena! Při pohledu na šílenou 

skupinu (DREAM TEAM) její úsměv ale rychle zamrzl. Zpoza Nadi vykoukly dvě hlasitě se 

smějící hlavy. Byly to Oli a Maru. A toho chlapcí samozřejmě využili. Během 5 minut se 

verandou prohnala smršť. Dámy, trochu rozrušené, poté pokračovaly v kafíčkování, a pánové 

se spokojeně přesunuli na další zastávku. Tou byl byt paní Čekalové. 

Ta chlapce nejdříve vyzkoušela z velikonočních tradic a teprve potom mohli vstoupit. Společně 

probrali současnou politickou situaci a poté se zcela nečekaně přidala do DREAM TEAMU i 

Eva. Nasedli do auta a společně navštívili ještě další kolegy, které nemohli o tento zážitek 

ochudit.  

Po náročném odpoledni se celý sbor přesunul do Besedy, kde oslavovali do brzkých ranních 

hodin. Pelda samozřejmě nechtěl zůstat pozadu a snažil se co nejrychleji dohnat své kolegy v 

konzumaci alkoholu. Součástí jejich programu bylo i vyhodnocení tajné soutěže, kterou 

vymyslel Jarda Holan během cesty. Soutěž o nejlepší velikonoční mazanec! Vítězem byla 

zvolena Naďa, kvůli nadměrnému množství rumu v bochánku. A jak bychom tento zážitek 

shrnuli jednou větou?  

REALITA JE ILUZE ZPŮSOBENÁ NEDOSTATKEM ALKOHOLU. 

(NJ, AČ, AS) 



Srdíčkem až na republiku 
Náš dívčí florbalový tým se jen topí v úspěších! Ještě aby ne, když holky celou dobu tak moc 

dřely. Z okresního kola, které se konalo v Příbrami, postoupily suverénně z prvního místa do 

kraje. WOW! Ten se konal 27. 1. 2022 v Praze, kde jim opět cinkly zlaté medaile. Aby toho 

nebylo málo, máme prý ještě k tomu všemu nejlepšího týmového ducha. Z toho sice holky 

měly velkou radost, ale nejvíce je potěšila výhra nad Bolkou*. Na republiku, která se konala 

23. 3. 2022 opět v Praze, jsme ale nenechali nic náhodě a posílili holky o ten nejlepší (a 

pravděpodobně nejhlasitější) fanklub na světě. I říďu jsme vzali! (#Peckanarepublice) A bylo to 

znát. Soupeře přítomnost fanklubu hodně rozhodila a my, díky skvělým výkonům dívek, 

obsadili 4. místo ve skupině, celkově 7. z 16 týmů z celé naší zemičky.  

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Pelikánovi za perfektní trenérské vedení a jednání. A 

hlavně, HRAJEME TO SRDÍČKEM!     

*Bolka = Mladá Boleslav                                                                                                                                     

 

 

 

  

(NJ) 



Velikonoční anketa 

Hoj, hoj, milí studenti. Máme tady Velikonoce a při té příležitosti jsme se rozhodli, že si pro 

Vás připravíme velikonoční anketu. A takhle to dopadlo: 

 První otázka zněla:                                

Na tuto otázku nám odpovědělo 200 studentů a zjistili 

jsme, že většina z nich Velikonoce (ať už jakkoliv) slaví. 

Zároveň nás ale překvapilo, kolik z nich je vůbec neslaví.  

 

 

 

 

 Druhá věc, která nás zajímala, zda naši studenti vůbec vědí, proč se Velikonoce slaví.  

 

 

 

Většina z Velikonoc-slavících alespoň trochu ví, co je původem 

Velikonoc. Zde jsou některé z jejich odpovědí:  

 

 

 

 

 Také jsme se zeptali, jak slaví Velikonoce naši čtenáři:  

 

 

  



 A samozřejmě nesměla chybět zlomová otázka každých Velikonoc:  

           Koho plánujete na Velikonoce vymrskat? Toto byly některé z odpovědí:  

           (k našemu údivu se objevila známá jména z kruhu učitelského)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Následně se naše anketa změnila v jakýsi mini kvíz začínající otázkou: 

 Jaký si myslíte, že je v České republice dosažený rekord v délce pletené pomlázky?  

 Nejdelší pomlázka upletená v ČR 

měřila neuvěřitelných 101 metrů! 

Úžasné, že??? 

 

 

Kolika lidmi podle vás byla vytvořena 

tato mozaika ve tvaru velikonoční 

kraslice? 

 

 

 

 

 

  Který z těchto názvů neoznačuje 

pomlázku? 

 Prdloplác se sice zdá jako správný název 

pro pomlázku, ale bohužel je to jen 

výplod naší fantazie. 

Velikonocům zdar. Nazdar!        

 

  (KB, TM, TH) 



 

Velikonoční mazanec a jak na něj 
 

• Na přípravu mazance budeme potřebovat: 

 

0,5 lžičky soli 

200 g másla 

2 lžíce rumu 

4 ks žloutků 

100 g rozinek  

50 g mandlí 

1 kostka droždí 

200 g cukru krupice 

1 balíček vanilkového cukru 

1 lžičku citronové kůry 

1 kg polohrubé mouky 

400 ml vlažného mléka 

 

 

• Postup:  

 

Z droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si připravíme kvásek, který necháme v teple 

kynout. Zbytek mouky, cukru, sůl, rozinky, citronovou kůru a vanilkový cukr smícháme v míse 

nasucho. Potom přidáme žloutky, zbylé mléko, rum (s rumem to moc nepřehánějte, ať 

nemáte celé svátky kocovinu), rozpuštěné máslo a vykynutý kvásek. 

Vařečkou zpracujeme na hladké těsto. Necháme v teple 45 minut kynout. Rozdělíme na dva 

díly, vytvarujeme bochánky, přendáme na plech vyložený pečícím papírem, přikryjeme 

utěrkou a necháme ještě 15 minut kynout. 

 

Potom potřeme oba bochánky rozšlehaným vejcem a nahoře nůžkami rozstřihneme těsto do 

tvaru křížku. Posypeme plátky mandlí a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme 10 minut na 

200 °C. Troubu hlavně neotvíráme, ať se vás váš výtvor nelekne. Potom snížíme teplotu na 

150 °C a dopékáme ještě asi 30-40 minut. Vychladlé mazance před rozkrájením pocukrujeme. 

 

Dobré chutnání přeje septima😊 

 

(MB, VS) 

 



Psychoterapeut Zdeněk Kalvach: Školní věk je pro člověka náročné 
vývojové období, nejčastěji se setkávám s úzkostmi a problémy 
sebepojetí  
 

Jak dlouho jste školním psychologem/ psychoterapeutem?  

Svůj psychoterapeutický výcvik jsem si dělal během svého původního zaměstnání a dokončil 

ho v roce 2017. Terapii se ale jako své hlavní pracovní činnosti věnuji od jara letošního roku. 

Na škole jsem začal působit začátkem letošního školního roku. 

Proč jste si vybral zrovna tuto profesi/ jak jste se k ní dostal?  

Někdy se říká, že na psychoterapeutický výcvik jdou lidé, kteří si nechtějí přiznat, že jsou 

pacienti, a je to pro ně taková přijatelnější cesta k vlastní terapii J Možná to tak je i u mě. Před 

tím, než jsem začal s psychoterapií, jsem se věnoval bezpečnostnímu managementu a 

terorismu. Měl jsem na starosti ochranu některých zvlášť ohrožených objektů a musel se tak 

zabývat i výcvikem ochranky a psychologií teroristů. Na téhle práci mě vždycky nejvíc zajímal 

právě ten lidský faktor útočníků i obránců. Můj zaměstnavatel mě dal možnost pravidelně 

konzultovat psychologa (kouče) a s ním jsem rozebíral různé situace při vedení svého týmu a 

rozvoji své vize. Byly to pro mě nesmírně inspirativní konzultace. A tak jsem se přihlásil do 

stejného psychoterapeutického výcviku, jaký měl můj kouč. Výcvik trval pět let, během 

kterých jsem dál pracoval v bezpečnostním managementu, ale postupně jsem se rozhodl 

věnovat primárně psychoterapii. A tak nějak osudem jsem se dostal až k práci s dětmi ve 

škole. 

Co vás na práci s dětmi baví? A naopak co se vám nelíbí?  

Postupem času zjišťuji, o kolik jsou děti normálnější než my dospělí. A být v jejich prostředí je 

tak pro mě mnohdy odpočinkové a taky se od dětí hodně učím, nebo spíš některé věci 

odnaučuji J. Líbí se mi vidět vnitřní zápal něco zkusit a poznat – to už i u úplně malých dětí. 

Taky mě leckdy dojme, kolik toho děti snáší doma i ve škole. Je v tom velká statečnost a 

životní síla, bez ohledu na nízký věk. Jestli je něco, co se mi nelíbí, tak je to možná smutek 

z toho, když vidím, jak se opakují chyby nás dospělých, naší společnosti ve výchově a přístupu 

k dětem. Že i přes to, že lítáme na Měsíc, neumíme udělat podmínky pro zdravý rozvoj 

člověka.  

Setkal jste se někdy s případem, který vás nějak více zasáhnul?  

Setkávám se s lidmi, kteří prožívají velkou bezmoc, zoufalství, pocity ztráty kontroly nad 

životem nebo jsou limitování silnými projevy úzkosti. Samozřejmě není příjemné vidět 

někoho, jak se mu bortí svět. Ale většinou je to jen jedna fáze dobrého procesu, kdy se musí 

něco zřítit, aby se zrodilo něco nového, zdravého. Profesně je pro mě myslím nejtěžší řešit 

témata, se kterými mám sám silnou zkušenost. Výcvik mě myslím dobře připravil a zvládám to. 

Navíc, mám svého supervizora, se kterým takové věci konzultuji, a to mi pomáhá.  

 



Jaké jsou podle vás nejčastější problémy na školách a lze se jich nějak vyvarovat?  

Ještě nemám se školami dost zkušeností, tak to berte spíš jako první dojmy, než nějaký 

ucelený názor J Školní věk je pro člověka strašně náročné vývojové období, kdy se zcela 

měníme fyzicky i psychicky. Změny jsou těžké proto, že musíme něco, na co jsme již byli zvyklí, 

opustit a najít své místo v tom novém. Zvlášť, pokud máme složité zázemí doma a narůstají 

tlaky ve škole. Nejčastěji se setkávám s úzkostmi a problémy se sebepojetím. To má různé 

projevy, ale vždy je to pro člověka otravné. Zvlášť těžké to mají děti ve věku, kdy mají 

přecházet do nové školy. Zvlášť nyní, kdy se zesiluje tlak na řadu z nás kvůli korona krizi. 

Jak si představujete "ideální" školní prostředí a jak k němu můžeme pomoci? 

Ideální školní prostředí si představuji hodně tak, jak si ho představovala Maria Montessori, 

zakladatelka montessori pedagogiky. Všem doporučuji knihu Londýnské přednášky, kde je to 

moc dobře popsáno J Je to prostředí zaměřené na skutečné potřeby dítěte. Takové školní 

prostředí vychází z toho, co dítě zajímá, jsou mu dány svobody a s nimi spojená pravidla, díky 

nimž se učí soustředění a zodpovědnosti. Učitelé působí jako průvodci, snaží se vycítit, co dítě 

zajímá, a to mu profesionálně pomoci rozvinout. Je to postavené na víře, že každý má v sobě 

vlastní motor k životu a k poznání. Jako studenti školy nejlépe uděláte, když budete 

poslouchat svůj vnitřní hlas, budete se snažit se v něm vyznat a dělat, co skutečně pro sebe 

považujete za nejlepší v každém momentu. Měli bychom už od mala pracovat hlavně na 

poznání sebe sama. Školy bych si dnes zpětně užil víc v klidu, než když jsem na ní studoval. Co 

by mě nebavilo, to bych neřešil a naopak, o co bych měl zájem, o to bych se zajímal mnohem 

víc. Chce to odvahu pouštět se do rizika a statečnost nést nečekané následky. Není to cesta 

úplně bezpečná, protože být autentický znamená mít i autentické zážitky a problémy. 

Výsledkem je ale pocit naplněného života a inspirace pro ostatní. 

Velikonoční kvíz 

1. Kdy můžou podle tradice chodit děvčata koledovat? 

a) každý rok 

b) přestupný rok    

c) jednou za dva roky 

 

2. Proč se slaví Velikonoce?  

a) oslava hezkého počasí 

b) oslava narození Ježíše Krista 

c) oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

 

3. Pečená forma jakého zvířete se tradičně dělá na Velikonoce? 

a) beránek 

b) velbloudek 

c) ovečka 

 

  

(LP) 



4. Co symbolizují kraslice? 

 

a) hodně peněz 

b) plodnost a znovuzrození 

c) hojnost 

 

5. Jak se říká velikonoční středě? 

 

a) popeleční 

b) zelená 

c) bílá 

 

6. Co by měla děvčata udělat, když k nim koledníci přijdou po poledni? 

a) pustit na ně psa 

b) hodit po nich vajíčko 

c) polít je vodou 

 

 

Den bez tašek  

 

Jsme strašně moc rádi, že se 1. dubna tohoto roku podařil uspořádat první ročník dne bez 

tašek. Když se nám v hlavě zrodil tenhle nápad, rozhodně jsme nečekali, že to bude mít takový 

úspěch. Dalo by se říct, že se zapojila téměř celá škola, za což jsme samozřejmě velmi vděční. 

Celé to spočívalo v tom, že si studenti i učitelé měli přinést učení v co nejoriginálnějším obalu. 

A že se teda objevily věci! Od popelnic, klecí na zvířátka nebo mikrovlnky až po zahradní 

kolečka, basketbalový koš, či dřez. A aby měli všichni nějakou motivaci, uspořádali jsme soutěž 

tříd v různých kategoriích.  

 

1.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.A, 6.C 

 

(BK, KH) 

 



A tady jsou výsledky: 

A protože se ve škole ukázalo několik úžasných 

nápadů, rozhodli jsme se, že vybereme 5 

nejlepších jednotlivců z celé školy. Jsou to: Eliška 

Hegerová, Monča Doubravová, Zdenda Vlásek, 

Šárka Sůsová a Patrik Machek. Gratulujeme!  

Všem vám moc děkujeme za brutálně velkou 

účast a těšíme se na další ročník téhle šílené 

události!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NJ)  

  

1. Kategorie: prima - kvarta, vyhrála tercie 
2. Kategorie: kvinta - oktáva, vyhrála oktáva 
3. Kategorie: obchodní akademie, vyhrála 2. OA 
4. Kategorie: čtyřleté gymnázium, vyhrála 4.G 
5. Kategorie: učitelé, vyhrál pan ředitel Pecka 

 



 

 

  



Hody, hody doprovody, 

piju všechno kromě vody. 

Slivovice, vodka, rum  

a už běžim k sousedům. 

 

 VESELÉ VELIKONOCE! 
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