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Tento časopis vychází každý MĚSÍC za přispění naší JEDNIČKY!!! <<

ÚVOD aneb SLAVÍME 6 LET S VÁMI!
Milí žáci, učitelé, čtenáři, listopad se pomalu dostává k vládě, začínají opadávat listy ze stromů a začíná se dít spoustu dalších přírodních jevů, které k listopadu patří. Listopad je však pro nás něčím výjimečný, a to tím, že na začátku listopadu vznikla společnost, která
tu neuvěřitelných šest let rozesmívá a baví děti této školy. Právě v
tyto dny finišují přípravy na narozeninový projekt, který tuto významnou událost připomene. V narozeninovém duchu se nese i tento
časopis jménem „Smíchoviny“. V něm se dozvíte vše od vzniku společnosti až po to, co nás teprve v nadcházejících dnech čeká.
Mně nezbývá nic jiného než si přát, aby všechno proběhlo hladce
a tak, jak má.
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BUDEME SLAVIT S JEDNIČKOU!
31. října a 1. listopadu, to jsou dny, během kterých bude probíhat narozeninový projekt naší
společnosti „Slavíme s Jedničkou“. A co se bude během těchto dnů dít? 31. října se na Vás
bude těšit nová nástěnka, kterou odhalíme, dále se můžete tento den těšit na zlepšený design
webu a na zlepšené logo společnosti, které se dotkne i designu časopisu. 1. listopadu se celé
dopoledne budeme smát a hlavně slavit a to ve Velké tělocvičně, kdy vyvrcholí dvoudenní
projekt „SLAVÍME S JEDNIČKOU“. Pro děti, které nezaváhají a zúčastní se, máme připraveno
spoustu soutěží a her, které jim den rozhodně zpestří. Na
své si přijdou i učitele, pro které máme připraveno menší
překvapení. Na tuto akci byli přizváni také hosté, kteří jsou se
společností spojeni a kteří snad
této akci dodají zvláštní charisma.

2 I Hodnocení společnosti za 6 let Jakubem Glozou..
Jak to všechno začalo?, Kdo měl nápad a kdo ho uskutečnil??
Jak vypadalo 6 let aktivity?? Na vše odpoví JAKUB GLOZA..
J&G Společnost už neskutečných 6 let baví děti, připravuje pro ně akce, soutěže, projekty.
Dnes společnost vidíte sice ne dokonalou, ale už mnohem starší a lepší společnost, než byla
před šesti lety, kdy ji Jakub Gloza založil... Jak na to vzpomíná, jak probíhaly všechny ty roky
pod jeho dohledem? To vše Vám prozradí v následujícím článku...
Je to jako včera, kdy jsem jednou v lavici dostal nápad vytvořit skupinu, co bude bavit děti. Co
bude pořádat různé zábavné aktivity pro ty, kteří to nejvíce ocení. O pár týdnů později se mi za
pomoci paní učitelky Uhlířové podařilo uspořádat první akci budoucí společnosti, a to Českého
Ježíška. Původně tento nápad byl vymyšlen pouze pro mou třídu, které jsem chtěl trochu zpestřit
poslední den před vánočními prázdninami. Když jsem však předvedl kostým, který se mi za pomocí rodičů povedl vytvořit, usoudila paní učitelka , že bych svůj nápad měl odprezentovat i v jiných
třídách. No a tak to začalo… Po prvním „ježíškování“ se ještě další rok pořádala tato akce jako
samostatný celek. Už jsem však na to nebyl sám, ale byli jsme na to dva, společně s mým spolužákem se nám podařilo obejít celý první stupeň a rozdat tak 300 bonbónů. O rok později se před
naším Ježíškem objevuje plakát, kde stojí, že organizace J&G pořádá Českého Ježíška. Ano až
téměř po dvou letech od prvního Ježíška se začala společnost dávat na vědomí. Ježíšek byl za
pomocí pomocníčka a víly uvítán v každé třídě, kde vyslovil svůj příběh z Betléma a společně pak
se svými pomocníky za doprovodu písničky rozdali menší dárečky. V týž rok se k našemu Ježíškovi
přidává Den dětí, který byl vytvořen pro moji a vedlejší třídu jako den, v kterém se mohly děti vyřádit. A už jsme v roce 2011, kdy si začala organizace, která měla na svém účtu dvě akce, říkat J&G
Společnost nebo-li Jokes and Games Organization. V tomto roce úroveň společnosti stoupá velkou rychlostí a s ní i akce a nedávno vymyšlená činnost SOUTĚŽE. V tomto roce se společnost vrávorávými kroky dostává do povědomí učitelů a žáků naší školy, kteří nemají z žáka, který vystupuje
z davu, moc velkou radost, a proto se zkratka J&G společně se svým zakladatelem dostává do
středu posměchu a pomluv. I přes tyto překážky
Zakladateli dalo spoustu práce vytvořit to, co nyní
jsem šel společně se svou společností dál, a
můžeme vidět ať už v podobě nástěnky, webu nebo ve spoustě akcí. Na které můžeme vesele vzpo- možná kdybych se svého nápadu tenkrát
vzdal, byl bych mnohem oblíbenější v té době,
mínat.
Naštěstí mu po boku šli a pomáhali jak členové tak než jsem byl. I přes nepřízeň některých žáků a
učitelů se mi podařilo získat pro svou společnost
učitelé nebo někdo jiný z našeho ŠUMPERKA !!
nástěnku a zřídit web, nesmím ještě zapomeVšem těm kteří mají dobrou vůli. Podpořit to co se
nout dodat, že v tomto roce se ke společnosti
teprve vyvíjí, udělujeme vždy dvakrát za rok děkovpřidala ještě dobročinná sbírka a akce Vycházný certifikát, který má za nás vyslovit velké DÍKY
ka za čarodějnicemi. Já jsem šel dál společně s
všem, kteří nám pomáhali-pomáhají-a snad i budou
těmi, kteří ve mně viděli prospěšnou a hezkou
pomáhat.
činnost a v následujícím školním roce 2012/13
A snad až tu jednou nebudeme, budou tyto certifise mi podařilo získat více příznivců. A jak tito příkáty, připomínat nás. Ty, kteří chtěli bavit děti. Ty
znivci přibývali, tak přibývaly i aktivity společkteří stvořili a přidali se do J&G SPOLEČNOSTI !!
nosti. Nesmím zapomenout zmínit 5. ročník Českého Ježíška, akci Den dětí a Vycházka za čarodějnicemi, novinkou však byl náš časopis, který právě držíte v rukou, a zábavný portál, který je
bohužel už minulostí. Tento školní rok je šestým rokem společnosti a já doufám v jediné. A v to že
přinese co nejvíce úspěchů a zábavy.

3 I Pojďme se zamyslet..

J&G Společnost očima druhých...
Jaký mají asi ostatní názor na tuhle společnost? Líbí se jim či naopak? Co očekávají od naší společnosti další roky? A jak na začátky
vzpomínají učitelé, všechno má svou odpověď...
Názory na společnost byly převzaty z dotazníku, který byl vytvořen na
základě projektu ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTÍ J&G SPOLEČNOSTI..

Jaký máte celkový názor na naši společnost?
Dobrý nápad, oceňuji aktivitu, nápady a chuť do práce s dětmi, vzorná příprava akcí,
propagace.
V pohodě.
Pozitivní, ok.
Je dobré, když se i žáci aktivně zapojí do chodu školy, jen tak dál.
Chválím vaši iniciativu a aktivitu, myslím, že nasbíráte cenné zkušenosti.
Dělá přesně to, co má v názvu a v logu. Přináší spousty zábavy a smíchu, a to nejen
účastníkům akcí.
Vítám pozitivní aktivitu žáků a ráda je podpořím.

Jakou novou tvář byste rádi viděli v naší společnosti?
Necháme se překvapit…
Nikdy není dostatek akcí, mně by se zamlouvalo divadelní představení.
Jakékoliv nové soutěže, tématické projekty jsou vítány. Je dobré, když se starší žáci
zapojí do práci s mladšími spolužáky, obohatíto malé i velké děti.

Jak byste ohodnotili práci společnosti za 6 let existence?
Kladné provedení práce (příprava akcí, propagace).
Stoupající úroveň.
Společnost znám jen jeden rok, ale byl to rok plný akcí, zábavy a smíchu.
První akce byly hodně chaotické, protože je těžké pracovat s davem malých dětí,
proto je důležitá promyšlená organizace, další akce byly již promyšlené a podle názorů
dětí se akce povedly. Jen tak dále, mnoho úspěchů a nápadů v dalších akcí :D.
Výborná věc.
Dobrá práce.

Jde vidět, že učitelé berou společnost jako kladnou věc, berou ji jako něco
co má budoucnost :D.
(Kompletní výsledky z dotazníku najdete na našem webu!!)

4 I Naše téma

Jakub Gloza - zakladatel naší společnosti...
Pojďme společně vyslovit názor na zakladatele společnosti, na kluka,
který šest let stojí za námi, který je náš hlavní „hrdina“.. Svůj názor vysloví jak žáci, tak i učitelé této školy. Úvod však začne redaktorka Martina
Buchtová, která Kubu už taky trochu zná...
Dovolila bych si tvrdit, že na setkání s Kubou jen tak někdo nezapomene. Uhrančivý pohled. Z počátku podezřívavý. Jeho osobnost jasně vystupuje z davu. Na všechno má názor a nebojí se ho vyslovit nahlas.
Kuba možná nemá kouzelnickou hůlku jako jeho literární idol, ale za
jeho schopností motivovat ostatní, aby mu pomohli, podle mého názoru
nějaká magie určitě stojí. Možná je to jen kouzlo osobnosti. Možná za to
může prázdninový studijný program v Bradavicích. Kdo ví…:D
Pokud před vámi pronese větu začínající slovy „Tak jsem přemýšlel…“
nebo „Mám jeden takový nápad…“, nemáte šanci říci ne. Jak můžete
nepomoci někomu, kdo se ve svém volném čase snaží dělat něco pro
ostatní? Těžko…
Když se rozdávala tvrdohlavost, Kuba si frontu vystál hned několikrát. A
právě ta mu pomáhá vždy, když o něm nebo o jeho projektech někdo
pochybuje. Je vytrvalý, pilný, a pokud něco začne, chce to dokončit. A pak ideálně vylepšit a další
rok opakovat znovu;-).
Každá škola se snaží mít své tradice a rituály. Je však velice vzácné, když za utvářením těchto
tradic stojí sami žáci.

A co si u Kubovi myslí jeho spolužáci?
Zde jsou jejich perličky...
Je cílevědomí, protože i když jeho společnost všichni odsuzovali, tak za ní stál a nevzdal se.
Je strašně aktivní, hlavně ve škole, ale jinak je
dobrej kámoš.
Je zvědavý, chytrý a také ukecaný, ale jinak
fajn kámoš.
Kubo, ty mě rozesměješ při každé příležitosti.
Kubo, někdy máš dobré nápady.
...cením si na něm jeho oddanost v řízení jeho společnosti.
Je snaživý, kamarád a chce dosáhnout cíle.
Je někdy až moc dominantní a netrpělivý,
ale nemůžu mu to vytknout, protože kdybych
měla organizovat to, co on, tak bych taky
byla.

Jaký názor mají učitelé? Měl by se zlepšit, měl
by změnit svůj žebříček priorit? Tady se ozývají
jejich názory.
Díky své aktivitě, nápaditosti a chvílemi profesionalitě má zřejmě zajištěnou práci
v budoucnu a uspěje.
Strašně rád píše dva a více otazníků :D, ale
jinak jsme všichni rádi za to, že je, že nás
pravidelně rozesmívá a, že nás nenechá,
abychom se nudili.
Myslím, že se Kuba do projektu pustil na
100%, což je dobře, je velmi tvůrčí v mnoha
oblastech .
dobrý organizátor, propagátor akcí, oceňuji
jeho aktivitu, čas, který věnuje přípravě
akcí, mohl by se více usmívat :D .

