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U NÁS TO PROSTĚ ŽIJE
Po stopách J. A. Komenského

NAŠE ŠKOLA
JE
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NA ČASOPISE PRACOVALI
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…CO VÁS PŘI ČTENÍ ČEKÁ…

Tereza Janečková, Robert Zetík, Matěj Trtek, Lucie
Stojaspalová, Denisa Pavelková, Barbora Velecká, Kamila
Výmolová, Brigita Velecká, Rozálie Kapsová, Barbora

JSME EVROPSKÁ ETWINNINGOVÁ
ŠKOLA

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU HANOU
STROMMEROVOU

Velecká
YOUTUBEŘI

CO SE STALO

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

ČAPROŠ 3/2019

ČAPROŠ 3/2019

Evropská eTwinningová škola je považována za vzor

JSME EVROPSKÁ
ETWINNINGOVÁ ŠKOLA
Osm škol v rámci

v oblastech digitálních postupů, e-bezpečnosti, inovativní a
tvůrčí

České republiky získalo prestižní

evropské ocenění eTwinning School Label 2018.
Toto významné ocenění, které poukazuje na úspěšnou
realizaci projektů mezinárodní spolupráce, získala také
naše

škola.

Realizace

mezinárodních projektů online

pedagogiky,

podpory

profesního

rozvoje

zaměstnanců, podpora studijních postupů postavených na
spolupráci žáků a studentů.
Škola bude mít možnost zařadit certifikát „eTwinningová
škola“ mezi své propagační a informační materiály a
zaměstnanci oceněných škol budou přizváni k účasti ve
specializovaných programech profesního vzdělávání.

vyžaduje velké úsilí ze strany
zapojených žáků, ale především
spoustu

času

a

energie

koordinujících učitelů.
Každá

oceněná

viditelnost, společně

škola

si zajistí

vytvoří

v

evropskou

Evropě
síť

větší

předních

eTwinningových škol a stane se inspirací pro další vývoj
eTwinningu.

Moc si této ceny vážíme a kéž je toto ocenění motivací
pro další výzvy.
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Proč jsem si vybrala jazyky? Odpovím jako někteří z vás.

ROZHOVOR
S PANÍ UČITELKOU
HANOU STROMMEROVOU

Proč ne? Jazyky mě bavily už od základní školy. Začínala
jsem ruštinou, pak angličtina a němčina. Na gymnáziu
jsme měli na seminář z němčiny nejpřísnější paní
profesorku. Příprava na tyto hodiny mi dala pěkně zabrat,

Mohla byste se nám představit?

ale díky ní jsme se také už na gymnáziu připravovali na

Jmenuji se Hana Strommerová,

státní jazykové zkoušky, které jsme zvládli. A dodnes jsem

jsem vdaná, s manželem se

jí vděčná za to, co nás naučila.

snažíme vychovávat dvě dcery.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se stala učitelkou?
Jaké předměty učíte a co Vás

Vlastně jsem se k učitelství dostala oklikou. Jako malá

nejvíce baví učit?

jsem si ráda hrávala na školu, bavilo mě opravovat. Dnes

Největší

část

mého

úvazku

zjišťuju, že je to to nejtěžší a nejméně vděčné, co v

zabírají jazyky, které mám ráda a ráda je taky učím. Dále

učitelské profesi je – správně opravit testy, písemky, dobře

učím pracovní činnosti, náboženství, informatiku, občas

se rozhodnout o známce na pololetí či konci roku. Pak

výtvarnou nebo jinou výchovu.

jsem jednu dobu chtěla prodávat v obuvi, protože mi to tam
velmi vonělo. Po gymplu jsem studovala ekonomii, ale

Proč jste si vybrala předměty jako jsou jazyky?

stále jsem tíhla k něčemu, co by bylo praktické a
použitelné v běžném životě. Mám ráda, když to, co se
učím, můžu využít v praktických
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YOUTUBEŘI
situacích. Pár výjezdů a dovolených v zahraničí mě

V dnešní době velmi oblíbení mezi

nasměrovaly na další studium jazyků.

mladou generací. Kdo jsou? Kteří jsou nejlepší?
Trochu jsme pátrali a přinášíme výsledek.
Youtuber je osoba, která na internetovém serveru

Proč jste se rozhodla pro práci na této škole?

YouTube aktivně nahrává videa. Pro významné

Byla to taková shoda náhod. Ale věřím, že řízená shoda

youtubery s mnoha fanoušky je tato platforma díky

náhod.

příjmům z reklamy i živností. V současnosti se trend
youtuberů rozšiřuje na úkor tradičních médií jako

Co Vám přináší v životě radost?

například televize.

Když se sejdeme všichni doma navečer u jednoho stolu a

Youtubeři

můžeme si sdělit, co se přes den stalo. Mám ráda dobrou

klasickými

hudbu, cestování, pečení, kolo, lyže a příjemný pocit, když

celospolečenskými

je za mnou něco těžkého, čeho jsem se obávala.

celebritami, ale na

nejsou

svou cílovou skupinu mívají větší vliv než celebrity
z tradičních médií, mezi mladistvými jsou často také
mnohem populárnější.
Děkuji za rozhovor a ať se Vám daří v osobním
i pracovním životě. TJ
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Dle diplomové práce Jakuba Sedláčka z Filozofické fakulty
UK

tuto

skutečnost

ovlivňují

čtyři

hlavní

faktory:

KDO JE TVŮJ NEJ

familiárnost, autenticita, spřízněnost a informační hodnota.

YOUTUBER?
Podle studie společnosti TNS Aisa byl YouTube v roce
2014 nejsledovanějším médiem ve věkové kategorii do 35

..jsme se ptali v šestých třídách..

let.
YouTuber

Youtubeři vystupují
na vlastních festivalech,
jako je americký Vidcon
nebo český Utubering či
4Fans.
Pro náhodnější setkání
s

fanoušky

dělají

tzv.

meetupy. Podle úrovně tvorby a počtu fanoušků získávají
ocenění v soutěžích Czech Blog Awards či Utubering
Awards. Mívají agentury, které je zastupují, v Česku
například GetBoost či Tubrr.
RK

PewDiePie

Díra do světa

Agraelus

Zachy

nemám

Ondra Vlček

Anna Sulc

Fizi

ostatní

Mezi ostatními se objevila jména:
Alkan, LucyTravel, Gejmr, LucyPug, Asimister, Tom a Wiki,
Tary, Terysa, Petangames, Mattem, Anomaly a
Papanomaly..
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„Proč máš tak drahý oblečení?“

TARY
Tary celým jménem Taras
Anatolievich

Povoroznyk

narozen 22.listopadu 1992
v Ternopilu. Ze začátku skákal

Tary: „Já nemám drahé oblečení, jen ty máš málo
peněz…“ Díky tomu přišel tak o 40 000 fanoušků. Po
incidentu Tary odjel na dovolenou a poté natočil video
s názvem: omluva a objasnění ...
RZ, MT

parkour pro zábavu také
s ostatními YouTubery např.

NÁZORY NA TARYHO

Vova. Po delší době parkour

V SEDMÝCH TŘÍDÁCH

začal točit na YouTube, kde si
získal docela dost velkou popularitu. Po 3 nebo 4 letech si
začal hrát na krále Youtube scény a parkour skákal pro
peníze.

je super

0

Má e-shop Enjoy the movement, na kterém prodává svůj

nelíbí se mi

12

nemám názor

4

NEJ YOUTUBER

8

merch - docela dost drahý, ale lidé si jej kupují. Nedávno
Tary uvedl na trh figurku, kterou si pravidelně objednává
docela dost lidí a velké polovině, ale přijde figurka rozbitá.
Díky figurce Tary přišel o hodně sledovatelů.

ČAPROŠ 3/2019

ČAPROŠ 3/2019

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

ŽEBŘÍČEK NEJ YOUTUBERŮ
ČECHY

ZAHRANIČÍ

Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy.
Televizní

produkci

konkuruje

PewDiePie - 92,20 mil.

ViralBrothers - 2,79 mil.

nezávislá tvorba internetových

T-Series - 92,17 mil.

Ment - 1,27 mil.

tvůrců, kteří už stihli zaujmout v

5-Minute Crafts -52,77 mil. Jirka Král - 1,12 mil

žebříčcích celebrit první místa.
Rodiče panikaří, když jejich děti
tráví

NEJOČEKÁVANĚJŠÍ FILM 2019
AVENGERS ENDGAME
Nový tým Avengers se bude
skládat z 11 členů, a to: Iron man,
Rocker Racoon, Capitan Marvel,
Capitan America , Hulk, Black
Widow, Hawkeye, Ant-man, War
Machine, Nebula a Thor. Film měl
premiéru 25.4.2019.

MT, RZ

celý

obrazovek

den

přimrzlé

notebooků

u
a

smartphonů. Nejsledovanější je
komunikačním mostem mezi dvěma generacemi. Co to
vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali
YouTubeři fenoménem, který má už dnes na společnost
nepřehlédnutelný vliv? Celovečerní dokument poodhaluje
tajemství jejich úspěchu a nahlédne do každodenních
životů, které drží stranou kamery. Vyslechne názory všech,
kterých se sledování a vytváření YouTube videí dotýká.
Rodičů

dětí,

marketingových

specialistů,

sociologů,

psychologů a samotných diváků.(Bontonfilm) TJ
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NĚCO NA ZUB

CO SE U NÁS STALO
Okresní štafetový pohár

Makovec
Suroviny: 2 vejce
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek cukr moučka
1 kus kypřícího prášku
1 kus vanilkového cukru
1 hrnek mletého máku
Beseda o Angole

1 hrnek mléka

Krajské finále volejbalu

Postup: V misce smícháme všechny suroviny a
postupně přidáváme 1 hrnek mléka a zamícháme.
Troubu si předehřejeme na 120 stupňů. Potom si na
plech dáme pečicí papír a vylejeme směs. Pečeme
asi 30 minut. Vytáhneme z trouby a nakonec
můžeme přidat rozpuštěnou čokoládu. Necháme
vychladnout a máme hotovo. DP, BB
DOBROU CHUŤ!

Česneková výprava

Ukliďme Česko

