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Školoviny číslo 4 jsou v tomto školním roce poslední. Opět se setkáme po hlavních 
prázdninách, které nás čekají již zanedlouho. 
A teď se již vracíme s Hankou Kačeríkovou k lyžařskému výcviku,  vzpomínky na něj stále 
přetrvávají. 
 
 
 
Školní lyžařský výcvik? Bomba! Skvělé! Úžasné!  
 
 
 
Doporučuji… 
V den D(29.1.2005 ), jsme měli sraz před školou v devět hodin „ v plné polní“. Sešla se parta 
žáků ze sedmých a devátých tříd, tak jsem byla zvědavá, jak to bude fungovat a kolik neplech 
a rošťáren se vyvede. Ovšem pod dozorem p. ředitele Neshody, paní učitelky Šichnárková a 
pana učitele Krulíčka  jsme prožili šest skvělých dní. 
 
Byli jsme ubytování v chatě Visalajka v Beskydech. Na řadu přišlo rozdělování do 
pokojů,chvilka na zabydlení a proslov pana ředitele Neshody o chování na chatě,sjezdovce a 
volném čase.  
Sněhu až po krk, tak  jsme opravdu nemuseli mít strach, že budeme jezdit po blátě. Sjezdovka 
byla čtyři sta metrů od chaty, super, ale do kopečka,  ne vlekem , ale v lyžákách nahoru 
„pěškobusem“! 
Dokážete si představit, jak z nás tekl pot? Bože“ Nicméně, to nám děvčatům prospívalo a 
nějaké to kilečko šlo i dolů. Legrace kopec nastal při rozdělování do skupin Každý doufal,že 
nespadne,ale byly předvedeny i pěkně šílené lyžařské pokusy! Škoda jen, že panu učiteli 
Krulíčkovi „zmrzla „ videokamera, určitě by se našly záběry do pořadu Natočto! 
 
Milým zpestřením programu bylo koupání v bazénu jiného hotelu , kdy jsme po cestě zpět do 
chatky ,dohodli s ostatníma i panem učitelem Krulíčkem na jedno milejší překvapení , a to 
schovat se kousek od chatky a vybafnout na zbytek dětí, až půjdou kolem . 
Pan učitel Krulíček tomu ještě dodal“třešničku na dortu“ !V  naprostém tichu prohodil svým 
mohutným hlasem „Jak se vám šlape“?! a všichni si málem cvrnkli do kalhot. 
Jinak ke zlepšení nálady přispělo i pokoukáníčko na filmy Snowborďáci a Já robot. Nasmáli 
jsme se u her Kufr, Sedím – myslím – miluji, kde ten , kdo něco zapomněl, dostal čárku na 
čelo od pana ředitele. Také terč se šipkami nepřišel na zbyt,byl obsazen každý večer našimi 
učiteli . 
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Jak dny ubíhaly, všichni jsme se zdokonalovali ve sjezdu „sešupem“ dolů a slalomu. Byla to 
paráda. Počasí nám přálo pořád až na jednu menší výjimku. 
Poslední večer před odjezdem jsme si užili diskotéky .Tancovalo se , diskutovalo, bylo prostě 
veselo.No, a pak do hajan. 
 
Ráno v den odjezdu se balilo, uklízelo a čekalo na autobus. Tomu se nepodařilo vyjet nahoru 
k chatě,  a tak pan vedoucí hotelu naše věci svezl dolů a my se prošli pěšky.. 
Cestou domů nás trochu přepadl smutek z ukončeného lyžařského výcviku, ale po chvilce už 
jsme se začali bavit a smát! 
 
Co napsat na závěr? Že tam bylo tak skvěle, užili jsme si to a nikdo nelitoval ,že  jel!! 
Až teď si vlastně uvědomuji, že je mi i líto, že už jsme v deváté třídě a na této škole už za 
chvíli jako někteří ostatní nebudu. S příchodem pana ředitele Neshody se asi na této škole 
změní určitě spousta věcí k lepšímu, pro všechny.  
 

Hanka Kačeriková, IX.A 
 

 
 
 

Vtipník 
 

Učitel k žákovi: „Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich 
zůstalo?“  „Sedm.“     

Profesor říká: „Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať 
nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách.  

Paní učitelka se ptá: „Člověk, který ustoupí, když není v právu, je moudrý. Člověk, který 
v právu je, a přesto ustoupí je jaký, žáku Heřmánku?“ „Tatínek říká, že ženatý.“ 

Vrátí se Pepíček s vysvědčením a povídá: „Tati, ty máš ale štěstí, ani nevíš jaký.“ „Jak 
to?“ „Příští rok mi nebudeš muset kupovat žádné nové učebnice, protože budu v té samé 
třídě.“  

„Pepíčku, když řeknu: jsem mladá a hezká, jaký je to čas?“ „Prosím minulý.“ 

Učitelka vypráví: „Jan Neruda se rád často díval na hvězdičky a potom napsal sbírku 
Písně kosmické. Zná někdo nějaký jiný případ?“ „Prosím, Jan Neruda velmi miloval 
Karolínu Světlou. Když potom umřela a zbyl z ní jen popel, tak napsal „Kam s ním.“  
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Beseda s Petrem Bohušem 

Dne 16.3.2005 naši školu navštívil šéfredaktor časopisu Sólokapr Petr Bohuš, který 
působil 12 let v České televizi v Ostravě a v Praze - jako moderátor investigativního pořadu 
Klekánice a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky. 

Sólokapr je internetový časopis, který vznikl na základě projektu , který spojuje svět dětí a 
dospělých, lidí známých i neznámých, profesionálních i začínajících novinářů . 

Spolu s Petrem Bohušem na projektu spolupracují profesionální novináři, šéfredaktoři 
školních a studentských časopisů, pedagogičtí pracovníci, vedoucí občanských sdružení /např. 
Duha, Novináři dětem/, profesionální počítačoví odborníci, webmasteři. Redakce 
spolupracuje i s dalšími institucemi v celém regionu.  

Petr Bohuš nám přišel povyprávět o různých pohledech na novinařinu, nastínil zákulisí 
novinářů ze Sólokapra. Žáci poslouchali se zájmem a ke konci besedy se ptali také 
 na profesionální začátky Petra Bohuše, jeho studia a zajímal je i rodinný život.  
 
 
Terezka Šešulková: Pan Bohuš mne velmi zaujal a to nejen svou osobou, ale i vyprávěním  
o žurnalistické práci. Rozhodla jsem se proto navštívit jeho redakci Sólokapr. Pravidelně se 
tam schází skupina jiných žáků, nadšených pro spisovatelskou činnost a Petr Bohuš jim 
společně s jinými zkušenými redaktory radí a vede je v jejich snažení. 
 
Petra Manzalová:  Beseda s Petrem Bohušem byla velmi zajímavá. Líbilo se mi, že ji 
podával způsobem, který značil jeho nadšení pro práci a zároveň porozumění nám, mladým 
lidem. Vysvětloval nám, jak je důležité začít  psát v raném věku a nebát se neúspěchu. 
Přesvědčila mne o tom i nejedna návštěva v redakci Sólokapra. 
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Žáci 8. B třídy postoupili do krajského veřejného kola soutěže Eurorebus 2004/2005 které 
se uskutečnilo 9. 4. 2005 v Olomouci. Reprezentovali nás  David Horváth, Martin Kašing, 
Lukáš Král. 
 
 
 Je osm hodin a dvacet šest minut ráno, když plní naděje nasedáme do vlaku. Cesta 
nám rychle ubíhala, protože každý měl s sebou  geografické knihy nebo časopisy, abychom se 
dozvěděli něco nového. Dávali jsme si zeměpisné otázky a probírali loňské kolo soutěže. 
Vládla tu dobrá nálada, a tak nám toto vlakové vzdělávání připadalo jako hezky strávená 
půlhodinka , i když cesta z Ostravy do Olomouce trvala asi hodinu a půl. 
 Jakmile jsme vyšli z nádraží, ocitla se před námi osmnáctipatrová budova – regionální 
centrum, ve kterém se mělo krajské kolo vědomostní soutěže „Eurorebus“  konat.Následovala 
registrace a dlouhé čekání na zahájení, které jsme si zkracovali listováním v atlasu. Poté 
začalo vítání všech účastníků škol a po objasnění pravidel a několika dotazech některých 
soutěžících nastala chvíle, na kterou jsme všichni čekali, ale zároveň  se jí trochu báli. Čas 
pětatřiceti minut nám byl poskytnut k přemýšlení nad záludnostmi otázek. 
 Po vyplnění testu a rychlém občerstvení jsme jeli do centra města, kde nás hned  
po příchodu na Horní náměstí upoutal  sloup Nejsvětější Trojice a kousek opodál radnice 
s orlojem, viděli jsme také kostel sv. Michala, chrám sv. Mořice, dóm sv. Václava, o kterých 
nám paní učitelka Ševčíková pověděla několik zajímavostí. Také jsme si prohlédli budovu 
Teologické a Pedagogické fakulty. 
 Návrat z univerzitního města, jak se Olomouci také říká a kde bylo údajně založeno 
první arcibiskupství v Českých zemích, směřoval do sálu Regionálního centra. Tam se 
ukázalo, že do prvních dvaceti úspěšných řešitelů Eurorebusu nejsme zařazeni. Ačkoli byl náš 
test  ohodnocen sedmnácti body, studenti z Masarykova gymnázia získali o devět bodů více. 
Nemysleli jsme si, že budeme první, ale ve skrytu duše o tom snil každý. 
 I když nikdo z nás nevyšel z Eurorebusu jako vítěz, získali jsme pár zkušeností 
ohledně soutěže a poznali jsme některé historické památky Olomouce. Možná , že vyhrajeme 
příště. 
 

Martin Kašing VIII.B 
 
Fotečky najdete na školním netu. 
 
 

Pohled na Horní náměstí v Olomouci z Ostružnické ulice 
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Martin nás seznámil se svým jedním  dnem výjimečným a Richard  se s námi chce podělil  
 o jeden školní den všední… 
 
  Školní den 
 Je 7:35, přicházím ke svým spolužákům před školu, ti zrovna probírají včerejší 
hokejový zápas, hlavně rvačku na konci utkání. 7:45-zvoní, vcházíme do budovy a jdeme k 
šatnám, kde skoro dvě minuty čekáme na klíč, než přijde šatnářka. Když nám konečně 
odemkne šatnu, přezujeme se a jdeme do třídy, kde se připravujeme( alespoň pár žáků ) na 
první hodinu.  
 Druhé zvonění!Paní učitelka vchází do třídy a ta se z větší části uklidní. Všichni se 
postaví a zdraví p. učitelku, která sleduje a napomíná všechny, kdo nedávají pozor. Jakmile se 
uklidníme, máme dovoleno si sednout. Čeká nás ruština a všichni si na poslední chvíli opakují 
slovíčka, zatímco vyučující zapisuje do třídní knihy scházející žáky a náplň hodiny. Ta 
proběhla bez jakýchkoliv problémů a já mám jednu jedničku za rozhovor. 
 
  Nastává přestávka a většina kluků jde do přízemí za kámoši, zatímco nás zůstala 
ve třídě jen  hrstka,z níž si jen tři výjimky opakují na další hodinu. Poté byla celá třída 
rozjívená, neboť jsme psali literární test a náhodou většina z nás dostala spisovatele, kterého 
zrovna neuměla( já uměl ).Další přestávka měla úplně jiný ráz než ta předcházející. Někteří 
kluci po sobě házeli pouzdry, jiní se prali, nebo běhali po třídě.  
 A takto se opakovala hodina za hodinou, přestávka za přestávkou, až konečně 
zaznělo poslední zvonění a celá třída jsme za doprovodu paní učitelky v rychlosti sešli do 
šatny a ještě ve větší rychlosti opustili školu. 
 Tak jsme přežili další „krásný“den v naší „milované“škole.  

Richard Klose, VIII.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A co znamená škola pro naše páťáky? 
 
 Mnozí mí spolužáci říkají, že škola je na nic, ale já si myslím opak. Netvrdím, že bych 
do školy chodila nadšená, ale za celou dobu  ve škole jsme se naučila tolik věcí, které mi 
pomáhají k rozvíjení mých zájmů a poznávání světa! 
 Ti, kteří školu podceňují, berou ji jako nutné zlo, přijdou až po letech na to, že kdyby 
se více učili, mohli by mít mnohem lepší budoucnost. A tak si vážně myslím, že škola je 
vlastně základ vstupu do života. 

Tamchynová Adéla, V. A 
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 Do školy chodím většinou nerada, ale bohužel do ní chodit musím. Ve škole, ať už je 
jakákoliv, se vždy něco naučím. Je to něco jako praxe před prací. A kvůli tomu se učit 
musíme. Když náš prospěch není zrovna nejlepší, tak bychom si jej měli zlepšit. Jestli je nám 
to jedno a jsme líní, tak s takovým přístupem to zrovna daleko nedotáhneme. 
Proto se učte pořádně a nebuďte líní. Když učivo, které  zrovna probíráte, nechápete, nebuďte 
z toho smutní, nemusíte všechno chápat napoprvé.  
 Abych nezapomněla , škola je pro mě nudná, někdy mi připadá přímo strašná, ale 
jindy zase zábavná. Těším se do ní, přestože ji nemám zrovna nejraději, ale to asi nejsem 
jediná. 
 

Kristýna Černá, V.A 
 
 
 

Žáci 6.A psali o tom, co se jim líbí na naší škole: 
 
Petra Nováková „Máme velkou a dobře vybavenou tělocvičnu, když je hezky, chodíme                                                           
   cvičit i na hřiště…“ 
 
Míša Stenzelová „Jsou tu dvě počítačové učebny, kam chodíme na výuku, ale máme      

možnost se přihlásit i do počítačových kroužků.....Vychází u nás 
školní časopis, jsou v něm rozhovory s učiteli, křížovky a různé 
zajímavosti.Časopis sestavují v kroužku starší žáci, ale příspěvky ho 
zahrnují i děti z 1.stupně.“  
 

Klára Filipovská „Máme tu super učitele a hlavně dobré kamarády a kamarádky. Když  
zapomeneme svačinu, můžeme si ji koupit ve školním bufetu. 
Hned vedle třídy je knihovna, ve které si půjčujeme knihy i na dlouhou 
dobu a nic za půjčení neplatíme!“ 
 

Martin Jelínek „Pořádají se u nás různé zajímavé akce (Den čarodějnic, Den Země, 
Den dětí..), soutěže (např. ve sběru papíru, soutěž tříd ve sbírání 
víček,,,), sportovní akce (turnaj ve vybíjené),exkurze, přednášky, 
chodíme do divadla i na filmová představení.....“ 
 

Bára Šustková  „Na škole pracuje mnoho kroužků ( kroužky informatiky, aerobic,  
   literární, knihovnický, rukodělný, jazykový kroužek atd.).“ 
 
Lukáš Veltšmíd „Prima jsou přestávky, hrajeme si vzadu ve třídě různé hry nebo když je  
   pěkně, můžeme chodit ven na školní hřiště....... 
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A abyste viděli, že ty všední dny v naší škole opravdu nejsou marné,nahlédněte do 
slohových prací v jazyce anglickém. Angličtina se u nás vyučuje od 4. třídy a že to není 
marná práce, se přesvědčila paní učitelka Ožanová.. 
 
My future 
 
 When I grow up, I want to be a progammer because I like computers. I have got a 
computer at home and study programming. I really want to have my corporation and PC game 
club. When I leave the high school, I want to go to university. I want to get married later, 
because I want to enjoy a PC. I hope my girl will be clever, intelligent and nice and I hope 
we’ll have two children. I want to live in a big city. 
 I don’t think that the world will change very much. I don’t want electric cars. I want  
bigger, faster and safer planes. Doctors will find cures for lots of things. I think there will be 
another world war, because aliens will visit the Earth. 
 

Ondřej Kolínek, IX.B 
The Future 
 
 When I leave Basic school, I want to go to Business school and then to university. 
After school I want to travel all over the world . When I come back from my journey, I would 
like, maybe, to get married. I hope my partner will be kind, intelligent and nice… I don` t 
want  children too soon, so I think I` ll wait till I` m twenty- nine. Maybe, I will have only one 
child. I would like to have a good work, nice and cozy house with a garden  and a swimming 
pool . 
 I don` t want wars in the world, because I` d like my child to grow up in peace. And I 
would like, doctors to find cures for all diseases, so life will be easier and people will live 
longer. 

Soňa Machů, IX. B 
My future: 
 

When I grow up, I will be a doctor, surgeon or psychologist.I want to rescue the lives of all 
people in the world.When I leave school, I want to study medicine.After that I want to 
travel to lots of different countries. I guess I‘ll go to the United States and  will work in the 
biggest hospital in the country.  

I don‘t want to get married too soon, so I think I‘ll wait till I‘m twenty - one.I hope my 
partner will be funny, intelligent, nice and rich.I hope I will have with my partner one or two 
children.I want to be rich but I don‘t want to be famous.It is very boring.All the journalists 
and televison-moderators flannel.  

I‘ll live in a village because I like silence. It‘s very effective for my mind and all the 
trees,  nature and animals.It‘s super. 

I don‘t  suppose that the world will change very much.We‘ll have electric cars and big, 
noiseless, comfort trains.I don‘t think that we‘ll live in the space though it wouldn't be bad. 
I and my fellows will find the cure on AIDS and cancer, I hope. 
 It‘s all. Thank you for your attention. 

David Horváth,8 B 
 .  

         
 
 
My future                                 
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In my future I hope I‘ll have a satisfied life and a good job.My partner must be 

intelligent and happy.I hope that I’ll have a job in an office, because I like this job.I needn´t 
be very rich. 

I will get married when I‘ll finish the school.I will have maximum two or three 
children ,a dog and perhaps some more pets.I will live in Ostrava in a family house with a 
lovely garden.I will have an orange colour on my house. 

I hope, the world will be inhabitted only by fine people.Bad people will live on  other 
planets. 

Jakub Ševčík VIII.A 
  
 

 When I grow up, I want to be a mechanic or accountant or a computer programmer, 
because I like numbers. When I leave school,I think I’ll go to an apprentice school or 
vocational school or high school.  

 I don’t want to get married too soon, so I think I’ll wait till I’m twenty-five. I hope my 
partner will be intelligent and happy, and I hope we’ll have one or two children. I don’t want 
to be rich or famous. Most of all I want to be happy, so I think I’ll live in a small town near a 
big town.  

 I don’t think that the world will change very much.  

Matula Radek, VIII.A 
 
  My Future        

 When I grow up, I want to be an engineer because I like technics. When I leave school 
I think I’ll go to the grammar school and after that to university and then I want to work with 
my daddy in the firm.  

 I want to get married at 23-26.I want to have two children- a boy and a girl. I hope my 
partner will be kind, intelligent, nice and rich. I don’t want to be famous. I hope I’ll live in a 
small town.  

 I think that the world will change very much. We’ll probably have electric cars. I think 
that doctors will find cure for cancer. I think there will be another world war because aliens 
will visit the Earth. I think that the Czech Republic will be world famous.  

Richard Klose, VIII.A 

 

 
 
 
Soustředění 
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Ahoj! Jsem Jakub Jursa a chodím tančit do TK KATLEN. O jarních prázdninách jsem byl 
na soustředění v hotelu Srdce Beskyd. 
Sraz jsme měli u DK MĚSTA OSTRAVY v neděli v 12.30. Jeli jsme autobusem do hotelu. 
Když jsme dojeli, museli jsme čtvrt hodiny čekat v hale než odemkli pokoje. Potom jsme se 
šli vybalit. Každý den jsme cvičili na soutěže.  
Ve čtvrtek bylo překvapení - přijela televize Polar. V televizi jsme byli ve večerních 
zprávách. Neviděli jste mě náhodou? 
Odjeli jsme v pátek po obědě. První soutěž, která nás čekala po soustředění, byla v Karviné  
a tam jsme se umístili na 2. místě. 
 

Jakub Jursa, IV.B 
 
  
 
 
 
 
Jedna starší slohová práce žáka ZŠ na téma:“ Moji rodiče.“ 
 
      Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce. Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti a v 
zaměstnání. Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, 
zásobovačky, účetní, vychovatelky.... ostatní si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat 
 víc, jako např. služka, otrok a jiné.  
Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli 
myslet na sto věcí, přičemž deset věcí dělá současně. Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce 
dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka, do které chodí 
vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a naší Olinku zkouší  
z velké násobilky. Že potom přebalí malého Karlíka a udělá mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu. 
Dvě oči mi na to nestačí. Když potom zasedneme k večeři, všechno je připravené na stole, já 
mám na teplákách zašité nové díry, Olina má umyté vlasy a prádlo visí na balkoně. Potají si 
mámu prohlížím. Máma má opravdu jen dvě ruce a přece, když přijde domů z práce, má v jedné 
velkou a malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí.... ne, vždyť jsem už povídal, 
 že má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku. 
          Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete 
málokdy. Kromě snídání a večeření, když sedí u stolu, vyskytuje se obyčejně v křesle nebo na 
gauči a bývá zakrytý novinami. Zanechává po sobě vždy totožné stopy: rozevřené a převrácené 
noviny a cigaretový popel, někdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, i když má taky dvě ruce, 
přichází domu s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi neumí, protože mi 
ještě žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny 
rodičů, když na rodičovské sdružení vůbec nechodí. 
        Pan učitel povídal, abychom se při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací svých rodičů. 
 Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se, dobrému a snaživému žákovi, aby se 
od něj něco naučil. Tak si myslím, že při svatbě přidělují muže ženám, aby je ženy něčemu 
 dobrému naučily a měly na ně dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím bohužel nepodařilo. 
 

Autor neznámý 
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Naše škola se již tradičně zapojuje  do ekologických soutěží. Také se snažíme naše žáky 
učit t řídit odpady. V některých třídách již máme dva koše, sbíráme sběr, plastová víčka, 
a já bych vás chtěla seznámit s dílnou, kde se také starají o ekologickou recyklaci 
odpadu. 
 
Dílna, kde dělají obyčejné věci neobyčejně 
Nevíte kam se starým počítačem nebo televizí? Nikdo je již nechce koupit a do popelnice 
nesmí? Zavezte je do Hoštic! 

 
Pracovní program chráněné technické dílny  ve Velkých  Hošticích nabízí pracovní 
příležitosti občanům, kteří jsou na pracovním trhu znevýhodněni, především občanům se 
změněnou pracovní schopností. Dílna se zaměřuje na činnosti  týkající se zpracování 
vyřazených elektrozařízení (např. televizorů, monitorů, PC techniky, demontovaných 
průmyslových zařízení apod.), dále se zpracovávají plastové folie, odpadový textil aj. 
Vedoucí pracovníci střediska rozvíjejí spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje a  ekologickými organizacemi. 

 
Chráněná dílna vznikla v roce 2001 a v současné době zde pracuje  20 lidí, z čehož 18 jich je 
se ZPS(změněnou pracovní schopností).V rámci projektu Equal se například vhodnost 
zvolených pracovních programů  pro naše handicapované spoluobčany. 

 
Za týden jsou zde schopni zpracovat až 5 tun  výpočetní techniky a televizí, ale také 
plastových fólií, které se pak posílají na další recyklaci. Takovéto  množství materiálu, se 
kterým přijdou do styku, mě ohromilo. Karel, zaměstnanec této dílny,  mi vysvětlil, že 
recyklace jedné televize trvá 10 – 15 minut. Obrazovka se rozřeže a vše se vymyje tak, aby 
zůstalo jen čisté sklo a jedovatý luminofor zbyl ve filtrech. Filtry pak uskladňují ve 
speciálních sudech, které se odvážejí na skládku do nebezpečných odpadů. 

 
Zeptala jsem se: Není to příliš jednotvárné? Jak dlouho se dá u takovéto práce vydržet? Karel 
se jen pousmál: „ Je to práce velmi kreativní a rozhodně se při ní nenudím. Každý přístroj je 
jiný, každá součástka se posuzuje zvlášť a podle toho se třídí.“ 
 
Krédem dílny je citát sv. Filipa Neri. „Chceme dělat obyčejné věci neobyčejným způsobem.“ 
A zřejmě se jim to daří. 
 

 Mgr. Matúšová Renáta 

 
 
 

CO TO JE TŘÍDĚNÍ ODPADU? 

             

Článek Hanky Kačeríkové „Co to je třídění odpadu?“ uveřejněný v 2. čísle Školovin byl 
zařazen do soutěže „Dětská novinářská cena“  
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