Vážení a milí čtenáři,
vítejte u našeho zimního čísla Lerchováku pro školní rok 2018/2019,
tentokrát s titulní stránkou, kterou nám nádherně zkrášlila Anička Janečková
ze 7. B, za což jí moc děkujeme.
Abyste se o ponurých, šedivých a jistě dlouhých přestávkách ve škole
nenudili, připravili jsme si pro vás spoustu zajímavého obsahu. Kdo chce, může
navíc trošku potrápit své mozkové závity. Ani my jsme totiž nemohli
opomenout letošní významné výročí vzniku Československé republiky, takže
když prolistujete naším časopisem, dozvíte se určitě leccos zajímavého o této
době. Zvědavcům, kteří ještě nezjistili „drby“ o našich nových učitelích, ulehčila
práci 9.A, která je vyzpovídala za vás. Více již prozrazovat nebudeme a přejeme
krásné počtení!

Tým Lerchováku

Slavíme 100 let republiky…
aneb
…Co se nám do dnešní doby dochovalo?
Vzpomíná 6. A

Stáli v čele státu
Z pohádek víš, že královstvím vládne král, knížectvím kníže. V čele
republiky stojí prezident. Za 100 let existence našeho státu se jich
u nás vystřídalo už 11. Dokážeš správně přiřadit jméno státníka k jeho
portrétu?
Ludvík Svoboda, Klement Gottwald, Václav Klaus, Miloš Zeman,
Gustáv Husák, Emil Hácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín
Novotný, Edvard Beneš, Antonín Zápotocký, Václav Havel.

Spočítej si Československo
Když naše republika vznikla, byla větší než dnes a měla i více
obyvatel. Tehdy se jmenovala Československá republika.
Zkus v našem hravém počítání odhalit datum vzniku, rozlohu a počet
obyvatel Československa.

Správné řešení:
1.Tomáš Garrigue Masaryk, 2. Edvard Beneš, 3. Emil Hácha, 4. Klement Gottwald, 5. Antonín Zápotocký, 6. Antonín Novotný, 7. Ludvík
Svoboda, 8. Gustáv Husák, 9. Václav Havel, 10. Václav Klaus, 11. Miloš Zeman, Datum vzniku: 28. 10. 1918, rozloha: 140 446 km2, počet
obyvatel: 13 607 385.

9.A zpovídá naše nové učitele
Mgr. Miroslav Buršík
Vyzpovídaly: Zuzka Vichrová a Kája Vránová
1) Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?
Samozřejmě němčina, že jo.
2) Máte raději práci v muzeu, nebo ve škole?
Je to tak půl na půl.
3) Jaký je Váš nejoblíbenější sport?
Plavání a běžky.
4) Jak to plánujete do budoucna s učením, chcete se mu věnovat na plný úvazek?
Uvidíme, asi to zůstane tak půl na půl, mám rád učení i muzeum.
5) Cestujete rád?
Určitě ano.
6) Jakou zemi byste si přál navštívit?
Určitě Švýcarsko.
7) Proč Vás láká zrovna tahle země?
Kvůli chování lidí, dodržování pravidel a úctě k tradici.

Mgr. Radek Krulec
Vyzpovídaly: Natálka Pinkasová a Natálka Jiříčková
1) Co se Vám líbí na naší škole?
Příjemné prostředí.
2) Chutná Vám v naší školní jídelně?
Ano, chutná.
3) S kým s učitelů si nejvíce rozumíte?
Se všemi z druhého stupně, protože s nimi jsem
v kontaktu, učitele z prvního stupně moc nevídám.
4) Jak se vidíte za deset let?
Doufám, že budu stále učit.
5) Kdybyste mohl bydlet v nějakém jiném státě, který by to byl?
Já jsem rád v České republice.
6) Kdybyste mohl cestovat v čase, v jaké době byste chtěl žít a proč?
Asi na konci 19. století, přijde mi, že lidé drželi více pospolu.

Mgr. Eva Hocková
Vyzpovídaly: Simča Berková a Julča Vrbová
1) Jak si představujete konec světa?
Tak ten si raději nepředstavuji.
2) Kdybyste mohla cestovat v čase, v jaké době byste chtěla žít?
Mně se líbí v současné době.
3) Kdybyste vyhrála v loterii, na co byste Vaši výhru použila?
Na cestování po světě.
4) Kde se vidíte za pět let?
No já doufám, že tady na Lerchovce.
5) Máte nějakou oblíbenou pohádkovou postavu z dětství?
Míšu Kuličku.

Mgr. Marie Bálková
Vyzpovídaly: Káťa Drhová a Verča Simetová
1) Co Vás nejvíc baví na vašem povolání?
Nejvíc mě baví děti, jejich názory, nápady a to, jaké jsou.
2) Umíte si představit, že máte 16 dětí?
Umím, ale bylo by to šílené.
3) Jaké máte nejraději roční období a proč?
Nejraději mám léto, protože jsem typickej sluníčkovej člověk.
4) Co ráda děláte ve svém volném čase?
Trávím čas se svými dětmi, hraju divadlo a hraju na kytaru
5) Jaký máte nejraději tanec?
Divoký.

Mgr. Lucie Němcová
Vyzpovídaly: Káťa Drhová a Verča Simetová
1) Co Vás nejvíc baví na vašem povolání?
Práce s dětmi, různorodost, žádný stereotyp.
2) Umíte si představit, že máte 16 dětí?
NE.

3) Jaké máte nejraději roční období a proč?
Asi léto, i když každé roční období má něco do sebe.
4) Co ráda děláte ve svém volném čase?
Většinu času věnuji svým dětem, pak ráda čtu nebo sportuji.
5) Jaký máte nejraději tanec?
Popůlnoční.

Mgr. Michala Koutná
Vyzpovídaly: Sabča Holečková a Anička Svatková
1) Jaký byl Váš nejméně oblíbený předmět na základní škole?
Matematika.
2) Kdybyste si mohla vybrat, ve které době byste chtěla žít?
Vyhovuje mi současnost.
3) Jaký je Váš nejoblíbenější sport?
Tenis.
4) Jak trávíte svůj volný čas?
Hraju právě tenis nebo se věnuji svým dětem.
5) V kolika letech jsme se rozhodla, že se stanete učitelkou?
V devatenácti letech.

Dokonči příběh …
A pak se to stalo
Jsou čtyři hodiny ráno a mě ze sladkého spánku
vytrhává příšerný zvuk budíku. Ruka instinktivně
máchne tmou do míst, kde by mohl ten čertův strojek být
a umlčí jej. Sice vím, že jen na chvíli a po pěti minutách začne vše znovu, ale těch pět minut si
ještě nenechám vzít. Vstávám, cestou do koupelny už po paměti zapínám v kuchyni kávovar,
mrknu na sebe do zrcadla, sám sebe přesvědčuji, že se ještě ani dnes holit nemusím.
Z kuchyně se line vůně čerstvě uvařené kávy. Ta jediná mě zaručeně postaví na nohy.
Mrknu na hodiny, rychle si vyčistím zuby, obléknu se, sedám do auta a vyrážím na svou
každodenní cestu do práce. Nemám to moc daleko, dvacet kilometrů samotou, než přijedu do
města, kde pracuji. Pouštím si svou oblíbenou muziku, aby mi ta cesta lépe utíkala.
Prsty klepou o volant v rytmu hudby, když vtom v dáli před sebou zahlédnu červená
světla. Další co musí takhle brzy ráno do práce, pomyslím si. Nějak rychle se k němu ale blížím,
proto raději zpomalím. To auto stojí u krajnice. Přepnu blinkr doleva, abych ho předjel, a jen
zahlédnu za volantem ženu s podivným výrazem ve tváři…

…Zajedu teda autem těsně před ní a zastavím. Vystoupím z auta a přitom co jdu
k autu té ženy, vidím, jak má pořád ten podivný výraz ve tváři.
Když přijdu k jejímu autu, zaťukám ukazováčkem na okno. Ta paní otevře okénko, ale
smutný výraz má pořád. Řeknu tedy: „Dobrý den, ehm mohu Vám nějak pomoci?“ Pořád je
vidět, že je vystresovaná a neklidná. Až když se ke mně otočí druhým bokem, vidím, že má
tvář, ruku a krk celé od krve. V té chvíli nechápu, co se děje, ale až poté co se podívám na
čelní sklo, je mi to hned jasné. Čelní sklo u řidiče je úplně roztříštěné. Ve zlomku vteřiny vím,
že ta paní měla autonehodu a byla z toho tak rozrušená, že se nezmohla na nic jiného než
sedět jako socha. Neváhám už ani vteřinu a bez dlouhého váhání volám záchrannou službu,
mezitím se ptám paní, jestli ji něco bolí a co se vlastně stalo. Paní se mi tak nějak koktavě
snaží říct, že jela autem, ale udělalo se jí špatně, takže zastavila u krajnice, ale před ní vjelo
veliké nákladní auto s kamením a jeden obrovský kámen spadl na čelní sklo a poměrně vážně
ji zranil. Mezitím přijede záchranka a ihned paní odváží do nemocnice. Na místo dorazí také
policisté a ptají se mě na všechny podrobnosti.
Celý zmatený odjíždím do práce, nemůžu přestat myslet na tu paní, odpoledne
nedočkavě zvedám zvonící telefon. Ano, je to nemocnice, konečně se dozvídám něco bližšího
o paní z ranní autonehody. Chce, abych přišel do nemocnice. Neváhám ani chvíli a vyrážím.
V nemocnici se dozvídám, že se jmenuje Alena Černíková, je jí 36 let a prý má z té nehody
otřes mozku, zlomenou pažní a předloketní kost, různé pohmožděniny na krku a trupu. Jsem
rád, že to nakonec dobře dopadlo a nestalo se nic horšího. S Alenou jsme nakonec dobří
kamarádi a alespoň jednou měsíčně se společně setkáváme. Zrovna zítra máme další schůzku,
moc se těším…
Majda Čabrádková, 9.C

…Hned zastavím a vystoupím z auta a běžím se podívat, co se stalo. Zaklepu na okno,
ale žena nevnímá. Vypadá to, že usnula, nebo omdlela, ale je velice nepravděpodobné, že by
omdlela, protože auto je úplně v pořádku. Kdyby omdlela při jízdě, tak by nabourala, ale auto
bylo v naprostém pořádku. Tak jsem zaklepal znovu. Žena se s námahou vzbudila, otevřela
okno. Měla červené oči, asi předtím plakala. Podíval se na zadní sedadlo, tam byla jen
prázdná dětská sedačka, žena se znovu rozplakala. Zeptal jsem se, co se děje. Řekla, že se
jmenuje Mia a že každý den jezdí se synkem do práce přes tenhle les. Dnes prý bylo vše jiné.
Bylo větší šero a mlha, najednou auto začínalo zpomalovat, šlapala na plyn, ale auto se
pomalu zastavovalo, pak najedou uviděla tři bílé postavy. „Nic si nepamatuju, jen si matně
vzpomíná, jak berou syna z auta, nemohla jsem ale nic udělat, nemohla jsme se hýbat, prostě
nic. Nepamatuju si už nic, až teď jste mě probudil…“ řekla Mia.
Už několik týdnů se s Miou marně snažíme nalézt jejího syna, ale jako by se po něm
slehla zem. A ještě ke všemu každý den ve zprávách přibývají nové a nové případy
podobného zmizení. Byli jsme s Miou už úplně bezradní. Jednoho dne jsme ale jeli stejnou
cestou společně do práce, kde se její syn Mike ztratil. Najednou nám cestu zastoupily tři bílé
postavy a malý kluk. Prudce jsem zabrzdil, oba jsme vystoupili z auta, Mia okamžitě poznala
svého syna, chtěla se za ním rozběhnout, ale ty postavy se začaly přibližovat a Mike najednou
povídá: Mami, to jsou hodní lidé, zachraňují inteligentní a talentované děti, pro to, aby mohla
vzniknout nová generace lidí. Zítra totiž do Země narazí meteorit, který vychýlí Zemi
z oběžné dráhy. Život zde nejspíš zanikne…
Bára Potužáková, 9.C

Tvoříme komiks

Anička Svatková, 9. A

Natálka Rutkayová, 9. A

Maruška Marcová, 9. A

Julča Vrbová, 9. A

Janina Šmrhová, 8. B

Soutěž
Rád/ráda maluješ a vymýšlíš příběhy? Zapoj se do naší
soutěže. Zkus štěstí a libovolně dokonči komiks na této
stránce. Své práce můžeš odevzdávat paní učitelce Kočí
do konce ledna 2019. Výherce bude zveřejněn v našem
jarním časopise. Sladká odměna tě nemine.

Tým Lerchováku

