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Full English Breakfast 
T a t o d í l n a b y l a z a měře n a n a 
kompletní přípravu anglické snídaně.  
Žáci byli pohodově naladěni a uvítali 
nás s otevřenou náručí. Dokonce nám 
dovolili ochutnat již připravené 
pokrmy. Jídlo bylo velmi dobře 
ochucené a výborně vypadalo. Všichni 
účastníci vypadali, že je to baví, a byli 
rádi, že si právě tuto dílnu vybrali. 
K vaření jim do pozadí hrála příjemná 
anglická hudba. Jednomu z žáků, 
kterého nebudeme jmenovat, se 
dokonce podařilo kompletně připálit 
míchaná vajíčka z důvodu zabrání se 
do poj ídání fazol í s opékanou 
klobáskou.  
Součástí anglické snídaně byla opéka-
ná slanina, pikantní fazole s klobáskou, 
volská vejce, opékaný toustový chléb 
a orestovaná cherry rajčátka. A na pití 
měli připravený pomerančový džus 
a tradiční britský čaj s kapkou mléka.  

David Pindyč, David Žitník, 7. B 
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Korálkování 
Navštívili jsme dílnu korál-
kování. Tato dilna byla velmi 
klidná, složená pouze z 15 
děvčat. 
Tuto dílnu vedla paní učitelka 
Šebelová, která se korálko-
váním zabývá i mimo školu již 
několik let a pořád ji to baví. 
Děvčata tato dílna velmi baví, 
protože kombinace výrobků 
můžou libovolně vymýšlet 
a  nejvíce je zaujaly náušnice. 
Děvčata za dílnu zaplatila 40,- 
Kč (každá). Názor dětí na tuto 
dílnu: 
Adéla Dvořáková: ,,Je super, 
líbí 
se mi ty výrobky.“  
Karolína Manoušková: ,,Je to 
tu fajn.“  
Gabriela Kuncová: ,,Líbí se mi tu hodně, 
protože mě to baví.“ 
Rozhovory: 
Proč jste si zrovna vybrali tuhle dílnu? 
Adéla Dvořáková:,,Protože chtěla bych zkusit 
nové věci a ukázat je doma.“  
Karolína Manouškova: ,,Protože se mi to tady 
líbí.“ 

Gabriela Kuncová:,,Protože jsem tu už třetí rok 
a moc mě to baví.“  
Proč děláte zrovna tuhle dílnu?  
Paní učitelka Šebelová: ,,Protože se tomu 
věnuji a mohlo by to bavit i ostatní a také 
protože to dělám už po několikáté.“ 
Konečně jsou výrobky dodělané, děvčata a paní 
učitelka už budou mít přestávku. 
Klára Bartošíková, Kristýna Kramarová, 8. B 

Postoje a hodnoty žáků 
naší školy 
Tato dílna paní učitelky Málkové nesla název 
postoje a hodnoty žáků naší školy. 
Nacházela se ve třídě 6.C a navštívili ji tři žáci. 
V této dílně žáci dostali papíry z jednotlivých tříd 
s jejich názory na třídu a vztahy ve třídě. Poté si 
žáci podtrhali v  těchto papírech negativní 
a  pozitivní jevy, zhodnotili je mezi sebou 
a odůvodnili si, jak vznikají. Dále hlavní pozitiva 
a negativa napsali na papíry formátu A3.  
Uprostřed dílny si žáci zahráli hry v kruhu pro 
zpestření. Paní učitelka se ptala i na naše názory 
a zapojila nás do komunitního kruhu. Zezačátku 
měla paní učitelka Málková obavy, že práce je 
moc a vše se nestihne, ale žáci byli velmi šikovní 
a paní učitelka byla spokojená. Všichni byli rádi, 
že se mohli této dílny zúčastnit. 
Adéla Hasoňová, Anna Tvarůžková, 7. B 
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Pexeso 
Navštívili jsme dílnu paní učitelky Polové 
s názvem Pexeso. Udělali jsme s ní rozhovor. 
R. Jak Vás napadlo uskutečnit tuto dílnu? 
L.P. Chtěla jsem mládeži umožnit návrat do 
dětských let. 
R. Kde jste sehnala pomůcky? 
L.P. Musela jsem doma hledat pexesa!  
R. Proč se nezapojíte do hry? 
L.P. Jelikož nejsem dobrá hráčka, prohrála 
bych. 
R. Jak hra probíhá? 
L.P. Jedna hra trvá 7 minut, pokud někdo 
skončí dřív, počkají, až dohrají ostatní hráči. 
Střídají se mezi sebou soupeři i kartičky pexesa. 
R. Máte nějaký tip na vítěze? 
L.P. Nesleduji hru, nejtěžší pexeso si nikdo 
nevybral! 
R. Jak si určují hráči pořadí, ve kterém budou 
hrát? 
L.P. Většinou se domluví, ale jsou i případy, kdy 
si musí střihnout. 
Lucka Bláhová, Terka Zvejšková, 7. A 

Příjmení 
Navštívily jsme dílnu paní učitelky Svobodové 
a dozvěděly jsme se mnohé o příjmeních žáků 
naší školy. Nejčastější příjmení na naší škole je 
Sedlák/Sedláková. 
V této dílně se mládež učí o svém příjmení, jaký 
má význam, výskyt, zvláštnost a typičnost. 
Dále jsme se zeptaly na příjmení paní učitelky 
Svobodové, jak je se svým př í jmením 
spokojená. Její odpověď nás velmi překvapila, 
zjistily jsme, že její příjmení je 2. nejčastější 

v  ČR. Ze začátku si nemohla zvyknout na své 
příjmení, protože je tak časté. 

Lucka Bláhová, Terka Zvejšková, 7. A 

Spirálové květiny 
Žáci vyrábějí papírové květy, které se tvoří 
z barevných papírů. Paní učitelka Opletalová 
nám dovolila udělat také rozhovor. 
R. Mohou se na tuto dílnu také přihlásit mladší 
žáci? 
O. Určitě ano, když budou zruční a šikovní. 
R. Jste ráda, že se k vám přihlásilo tolik dětí? 
O. Mám dětí tak akorát (je to náročné, ale mám 
i šikovné pomocnice) 
R. Děláte tuhle dílnu ráda, nebo je z donucení? 
O. Tuhle dílnu dělám ráda (moc mě baví)  
R. Jak myslíte, že to jde žákům? 
O. Teprve jsme začali, ale myslím, že jsou velmi 
šikovní. 

Eliška Růžičková, 8. B  
Katka Hlaváčková a Žaneta Krejčí, 7. A 

Nirvana 
Naše reportérky vešly do učebny a slyšely 
hudbu. S paní učitelkou Panáčkovou jsme si 
mohly zazpívat karaoke Nirvany.  
Jeden kluk, který chtěl zůstat v anonymitě, 
zpívá Enter Sandman od Metallicy. Druhý 
anonym zpívá písničku od Imagine Dragons 
s  názvem Radio Active. V téhle dílně bylo 
opravdu málo dětí, jelikož hodně lidí, co se 
přihlásilo, nepřišlo. 

Eliška Růžičková, 8. B 
Katka Hlaváčková a Žaneta Krejčí, 7. A 

OPEN SPACE 2014, školní časopis  listopad 2014                                                                                                 

3



DJing  
Výuka DJingu probíhala v učebně hudební výchovy. Pan 
učitel Grobár měl svůj vlastní DJský pult, kde pouštěl 
a  mixoval různou hudbu. Práci, kterou dělal na pultu, 
promítal na plátno, aby každý věděl, co dělá. K celému DJingu 
měl přednášku, v níž vysvětloval, jaká hudba je oblíbenější na 
party. Část přednášky jsme si poslechly a dost nás to zaujalo. 

Tereza Janovská, Barbora Zápalková, Barbora Mazalová, 
všechny 8. B 

Utopenci 
V kuchyňce to krásně vonělo, protože se zde pod vedením 
paní učitelky Polové dělali utopenci. Všichni loupali cibuli 
a  špekáčky. Každý si donesl svou vlastní zavařovací sklenici 
a 35 Kč na ingredience. Postup byl jednoduchý: Den předtím 
uvaříme lák podobný jako na okurky. Oloupeme cibuli 
a  špekáčky. Zelí a cibuli nakrájíme a část dáme na dno 
zavařovací sklenice. Špekáček podélně nakrojíme a do zářezu 
vložíme cibuli. Na cibuli dáme špekáčky a mezi ně 
naskládáme další cibuli a zelí. Vše zalijeme lákem a za 10-14 
dní můžeme výsledek ochutnat. 

Tereza Janovská, Barbora Zápalková, Barbora Mazalová, 
všechny 8. B 

Turnaj ve stolním tenisu  
V malé tělocvičně probíhal turnaj ve stolním tenisu. Když 
jsme přišly, hrály proti sobě dvě dívky - Adéla Žáčková 
a Klárka Koňaříková. Obecenstvo fandilo. Jako výhru dostali 
všichni diplomy a malou odměnu. Nakonec na 1. místě byla 
Adéla Žáčková, na 2. místě Klárka Koňaříková a třetí byla 
Lucka Formánková. Pan učitel Jalový rád spolupracoval, 
a dokonce nám navrhoval, jak vyfotit výherce. 
Rozhovory s Tomášem Bradáčem:  
R. Bavilo tě to? 
T.B. Ano, bavilo. 
R. Hrál jsi už? 
T.B. Ne, já jsem rozhodčí :-)  
Rozhovor s Violou Kučerovou:  
R. Bavilo tě to? 
V.K. Ano, bavilo. 
R. S kým jsi hrála? 
V.K. S Luckou a Lucka vyhrála. 

Tereza Janovská, Barbora Zápalková, Barbora Mazalová, 
všechny 8. B 
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Byly jsme se také kouknout na taneční kroky 
žáků z minitanečních. Všem to moc šlo. Paní 
učitelka Zemková se synem Janem Zemkem 
předváděla mistrovské kousky. Ptaly jsme se 
některých účastníků z „tanečního kurzu“ 
a  říkali, že se jim tahle dílna velice líbila. My 
jsme také pár kroků vyzkoušely a tahle dílna se 
opravdu povedla. S pomocníkem Honzou 
Zemkem jsme udělaly rozhovor. 
R. Jak jste se do téhle dílny dostal, když na této 
škole nepracujete? 
H.Z. Díky mé mamince, paní učitelce Zemkové, 
která se mě zeptala, jestli jí pomohu.  

R. Jak jste se dostal k tanci? 
H.Z. Jako malý jsem tančil závodně 4 roky. 
R. Jaký je váš nejoblíbenější tanec? 
H.Z. Rumba a waltz.  
R. Co se v této dílně děti mohou naučit? 
H.Z. Účastníci se mohli naučit základy tanců 
valčík a jive. 
R. Jaký je podle vás nejtěžší tanec? 
H.Z. Nejtěžší tanec je po mne asi jive. 
R. Kolik se zde zúčastnilo dětí? 
H.Z. Celkem se zúčastnilo 15 dětí. 4 kluci 
a 11 dívek. 

Eliška Růžičková, 8. B Katka Hlaváčková, 
Žaneta Krejčí , 7. A 

Kdo je chytrý trošičku, ať 
namáhá si hlavičku  
Dílna „Kdo je chytrý trošičku, ať namáhá si 
hlavičku‟ mě zaujala, jak tam všichni 
seděli  v  klidu a luštili pracovní listy. Každý 
účastník téhle dílny dostal několik pracovních 
listů, kde plnil různé logické úkoly, hádanky 
a složité rébusy. 
Rozhovor 
Já: Mohla bych se zeptat, jaké máš z toho 
dojmy? 
Adriana Jelínková: Myslela jsem si, že to mě to 
tady nebude bavit, ale nakonec se mi to tady 
líbí.  

Barbora Mazalová, 8. B

Minitaneční 
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Takový byl loňský  
Open Space.  

Snad i letos vás výběr dílen, které pro vás 
připravili jednotliví vyučující, potěší. 


Budeme rádi, když nám zašlete své postřehy, 
hodnocení, reportáže nebo fotografie 

z letošních dílen. 


Své příspěvky zasílejte na 

e-mailovou adresu:

noviny@zstgm.cz  

nebo předávejte osobně p. uč. Grobárovi.
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Módní návrhářka 
Jako druhou dí lnu jsme navš t ív i l i 
dílnu ,,módní návrhářka". Tuto dílnu měl 
navštívit plný počet dívek, ale bohužel se 
dvě děvčata nedostavila. V této dílně jde 
hlavně o nakreslení co nejhezčí ,,modelky”. 
Holky kreslí podle šablon, které si vyberou. 
Tuto dílnu vede paní učitelka Panáčková, 
která tuto dílnu dělá už druhý rok a kvůli 
minulému roku, který byl v plném počtu, se 
paní učitelka rozhodla udělat letos dva bloky 
této dílny. Holkám se modelky velmi 
povedly a moc je to bavilo a věříme, že paní 
učitelka Panáčková byla velmi spokojená 
a že bude tato dílna i příští rok. 

Klára Bartošíková  
a Kristýna Kramarová, 8. B 
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