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Stali jsme se hvězdami České televize 
Natáčecí den v naší škole o zraněném chameleonovi 

 
Terčin zvířecí svět a naše dětské celebrity 

 

Žáci naší školy se přes víkend proměnili v epizodní herce. V neděli 25. března, v 
produkci České televize, ve třídě ZŠ Antonínská natáčeli seriál pro děti Terčin zvířecí 
svět. Naživo jsme ho mohli vidět 18. května v 15. 25 hodin na stanici „ČT Déčko“. 

V neděli ráno, před devátou hodinou, se před školou sjely televizní vozy s rozsáhlým štábem 
kameramanů, osvětlovačů, maskérů, s režisérem, dramaturgyní a produkčním v čele. 

Naše děti je už netrpělivě očekávaly.  Přišli čtyři dívky a pět chlapců: Nela Beránková (5.A), 
Bibiana Limbani (6.A), Eliška Netolická (6.A), Daniela Hoření (4. třída), Vilém 
Nechvátal (5.A), Ivan Plandor (6.B), Hynek Štambera (7.A), Jarda Slezák (7.B), Jan 
Mazák (8.A). 

Pan školník týmu otevřel několik tříd, aby si „televizáci“ k natáčení vybrali tu nejvhodnější. 
Stala se jí třída 4.B v přízemí.  Několik technických a estetických úprav a začínáme. Žádné 
zdržování. Do třídy vstupuje hlavní hrdinka příběhu – Terka-Veronika Valíčková. Ta je 
zkušená harcovnice.  V prostředí štábu je jako doma. Pokyny hltá očima a hned ví, co a jak… 

A naše děti? Připravují se ve vedlejší třídě. Mají za úkol přečíst si scénář.  Zatím neví, kdo 
bude vybrán. Chystají se všichni. Produkční slibuje, že se pokusí zaměstnat všechny. 
Odměnou bude nejen neobvyklý zážitek, ale i finanční odměna – 300 korun pro každého (kdo 
podepíše smlouvu spolu se zákonným zástupcem). Vzduchem proudí nejistota, napětí. Nikdo 
nemluví zbytečně. 

A už dva z našich  - vybraní chlapci - vstupují do natáčecího kotle. Pokyn „rejži“ zní jasně: 
„Skloňte se na notebookem, pozdravte se s Terezou.“  Epizoda začíná - akce.  Kamera se 
rozbíhá, světla nažhavená, okolí se ztiší. Jen zlomkový úsek příběhu se několikrát opakuje. 
„Naši“ nám ostudu nedělají. Okamžitě reagují na povely jak správní „profíci“. 

 Jedná se o detektivní příběh o chameleonovi. Má popálený bok a hlavu. Nikdo neví, jak 
k tomu mohlo dojít, kdo zranění způsobil. Chameleon totiž ani na chvíli neopustil terárium a 
nikdo také nevstoupil do chovatelské stanice. Úkolem vyšetřovatelů (dětí) je přijít celé věci na 
kloub. 

Celé dopoledne se zkouší, hraje, scény se donekonečna opakují. Kdo natáčecí prostředí nezná, 
je překvapen. Vše neskutečně dlouho trvá.   

Zkouší se, vybírají se další adepti.  A ti pak svoje slova, věty, pohyby, znovu a znovu 
opakují…Někdo z žáků jen prochází prostorem. Důležitý je každý. Také vyplouvá na povrch, 
že při výběru dětského herce nemusí být směrodatná zkušenost, suverenita.  Stačí dobře se 
naladit, být spontánní, přirozený.  Jak se říká – „padnout“ režisérovi „do role“. 

Jediná scéna, například vstup Terky do třídy (obyčejné otevírání dveří), se opakuje hned 
několikrát. Kamera má problém: nemůže se dostat do třídy včas. Dveře jsou úzké. Nepomáhá 
ani skutečnost, že hrdinka příběhu je velice subtilní. 

A už se blíží rozuzlení celého příběhu. Nejsou viníci ani oběti, ale neznalost. Chameleon se 
zranil sám. Chovatel umístil do terária žárovku, kterou nezaopatřil ochranným pletivem. 
Všetečný čtyřnožec se k teplu příliš přiblížil a kůži si popálil sám. Z čehož vyplývá, že než 
začneme jakékoliv zvíře chovat, musíme se velmi dobře připravit do nejmenších podrobností. 
Nadšení nestačí. 

Režisér a scénárista Pavel Šimák, dramaturgyně Veronika Voráčová i produkční Lubomír 
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Budín jsou spokojeni. Akce se vydařila. Teď jen zbývá epizodu „zkouknout“ a schválit. 
Všichni se netrpělivě sklánějí nad materiálem a pokyvují hlavami. Ano, je to tam, můžeme 
odjet. Ještě vyplatit hercům honorář a jdeme na oběd. Práce se protáhla, je už více než hodina 
po poledni. Děti opouštějí natáčecí terén. Sdělují dojmy rodičům. Někdo je nadšený, další 
méně, někdo možná i zklamán. Ale tak už to v životě chodí… 

Velmi děkujeme všem celebritám (pro nás jsou jimi všichni zúčastnění žáci) a trpělivým a 
ochotným rodičům. Navíc i panu učiteli Jaromíru Pospíchalovi, který celou akci zvěčnil do 
fotoaparátu a umožnil nám událost okořenit reportážními snímky. 

 

Návštěva v České televizi: 

V rámci kroužku EDMONT jsme byli pozváni do sídla České televize v Brně - Líšni, kde 
jsme absolvovali skvělou prohlídku a na několik dotazů nám paní průvodkyně velice ochotně 
odpověděla. 

1) Co přesně tady v ČT děláte? 

Točíme, stříháme, upravujeme a vysíláme pořady a spolupracujeme s ČT v Praze, v Ostravě a 
v Židenicích. 

2) Jak dlouho už ČT existuje? 

Brněnské studio už přes padesát šest let. 

3) Jaký byl první pořad, co jste tady vysílali? 

Asi Sedmikrásky nad Brnem. 

4) A kolik přibližně pořadů tady vlastně 
vysíláte? 

V Brně jsou premiérové, reprízové a staré 
pořady, takže opravdu hodně. 

5) Jak dlouho tak trvá proces jednoho pořadu? 

Je tady daná taková stopáž a ta se za žádných okolností nesmí porušit. 

6) A jak dlouho tady trvá někoho nalíčit? 

Přibližně dvě hodiny, ale záleží na líčení. 

7) A máte nějaký oblíbený pořad? 

Mám ráda zpravodajské pořady a 
dokumenty. 

8) Jak dlouho tady už pracujete? 

Tento rok už šestnáctý. 

9) Je pro vás příjemné tady pracovat? 

Jasně že ano, je to moc zajímavé. 
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10) A kolik lidí tady zhruba pracuje? 

Plus mínus dvě stě padesát. 

11) Je tady asi hodně kostýmů že? 

Šíleně moc. Je tady obrovský hangár se 
třemi patry. A každý kostým, každá 
rekvizita má své vlastní číslo. 

12) Kolik je tady studií? 

Tři a do jednoho se vleze přibližně tři sta 
lidí. 

13) Kolik tak jedno studio stojí? 

Třeba naše největší studio stálo okolo tři a půl milionů korun. 

14) Přenášíte někdy věci z jednoho studia do druhého? 

Ne, není to třeba. 

15) A co mikrofony? Jak to tady s nimi funguje? 

Jsou hodně citlivé a jsou roztříděné na různé pořady. 

16) Izolujete tady nějak zvuk? 

Ano, jsou tady velmi tlusté zdi mezi jednotlivými studii. 

17) Kolik je tady pater? 

V obou budovách jsou tři patra. 

18) Mají tady třeba střihači nějakou vlastní speciální místnost? 

Vlastně je tu taková místnost, kde jsou střihači, režiséři, zvukaři atd. 

19) Co si myslíte, že je pro moderátory těžké? 

Nejspíš naučit se vyslovovat jména třeba cizích sportovců. 

20) Jak dlouho moderátorovi trvá naučit se spolupracovat s kamerou? 

Je to hlavně o talentu. Musíte ze sebe dostat všechny emoce a dělat, že místo kamery tam jsou 
lidi, aby to vypadalo přirozeně. Ale během dvou dnů je to tak nejlepší. 

 

4.C  V  PRAZE 

  Dne 3.5 2018 naše třída absolvovala jednodenní výlet do hlavní města Prahy. Cestovali jsme 
vlakem Regiojet a seděli jsme v kupé. Až jsme byli na místě, šli jsme čekat na metro, kterým 
jsme jeli do muzea Jana Ámose Komenského. Potom jsme zašli na oběd do jídelny pod 
názvem Kuchařky bez domova, kde jsme si dali vegetariánské burgery, kde místo masa byla 
placka z čoček. Navštívili jsme rozhlednu Petřín, na kterou jsme vyjeli lanovkou. Zašli jsme 
také na Pražský hrad, do chrámu sv. Víta, na Karlův most a z uličky u hradu jsme viděli 
Tančící dům. Na každých významných místech, které jsme navštívili, byly představeny 



EDMONT č.4 / 2017-2018 
 
 

referáty, které si spolužáci přichystali. Po prohlídce mostu jsme šli na Svatováclavské 
náměstí, kde jsme si koupili kopečkovou zmrzlinu. Měli jsme ještě navštívit Národní divadlo, 
ale nestihli jsme to, protože už nezbyl čas. Na konci našeho výletu jsme došli zpátky na 
Hlavní nádraží a stejným vlakem jsme odjeli zpět do Brna. Výlet se vydařil a všem se moc 
líbil. 

Kačka Kamínková, Stella Zoufalá 

Výlet do Prahy 
          5.3. 2018 jsme se my 6.A. paní učitelka Vondráková a Rubešová vydali do Prahy. Sraz 
jsme měli na hl. nádraží v 6:45, v 7:09 nám jel vlak. Jeli jsme se společností REGIO JET. 
Když jsme nastoupili, nabídli nám mošt a minerálku. Jeli jsme tři hodiny. Několikrát k nám 
přišla paní nebo pán a ptali se, jestli je všechno v pořádku a jestli nemáme nějaké odpadky a 
jestli něco nechceme objednat. Dorazili jsme asi kolem deváté na hl. nádraží. Prošli jsme 
parčíkem na nástupiště a odjeli jsme šalinou až na Letnou, kam jsme se jsme přemístili po 
přechodu a pár ulicích.  Až jsme se dostali do muzea, tak jsme museli asi čtvrt hodiny čekat, 
než odejde jiná třída. Naše první exkurze byla v domácích spotřebičích. Dostali jsme pracovní 
listy, které jsme museli vyplnit. Pak jsme si prošli celé muzeum. Podle mě nejzajímavější 
exkurze byla v hlavní a největší místnost v celém muzeu, kde byla stará auta, motorky, vlaky, 
balóny, vrtulníky, letadla …Potom jsme šli na oběd taky v muzeu, byl hovězí vývar a kuřecí 
řízek s bramborami.  Po obědě jsme prošli parkem, kde jsme měli zároveň třídnickou hodinu. 
Vyšli jsme z parku a přešli jsme most. A mířili na Staroměstské náměstí. Prošli jsme 
náměstím a cestou se stavili na zmrzlinu. Šli jsme kolem Stavovského divadla. Zastavili jsme 
se u Kotvy, to je nakupovací centrum. Kluci samozřejmě strávili celou dobu v Zetku, to je 
takový herní podnik. Věřili totiž, že potkají Jirku Krále, a taky že ho potkali. Po hodině 
rozchodu jsme spěchali na nádraží. V 19:00 jsme jeli zpátky do Brna. Kolem desáté jsme do 
Brna dorazili.  

Lucie Fibingerová 

Den Země 

Dne 22. 4. 2018 byl Den Země. Je to den věnovaný Zemi, který se koná již od roku 1969. 
Protože to bylo v neděli, tak naše škola, stejně jako mnoho jiných škol, oslavila Den Země již 
v pátek 20. dubna.                                                                                                                    

       Žáci naší školy měli za úkol opustit školu a jít do přírody. Naše třída se rozhodovala, zda 
půjdeme za na přehradu nebo na Stránskou skálu. Nakonec jsme si vybrali Stránskou skálu. 
Moc jsme se těšili. 

       V první jeskyni jsme se všichni strašně báli, byl tam trám a zbytky lan, kde se oběsila 
žena s dcerou. Původně se oběsila pouze ta žena, ale její dcera to nezvládla a tak se oběsila 
taky, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Po pár minutách chůze po úzké lesní cestičce a 
prudké srázy jsme došli k další jeskyni. 

    Většina z nás si nevšimla, že pan učitel zabočil jinam. Šel cestou, která byla kratší. 
Najednou na nás vybafl. Všichni jsme se lekli. 

      Výlet se nám moc líbil a doporučujeme ho.    Michaela Hradečná, 5.A 
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Den Země u brněnské přehrady 

Náš Den Země jsme se rozhodli strávit na pikniku u přehrady. Byl krásný slunečný den, a tak 
jsme vyrazili tramvají od Antonínské k brněnské ZOO. Od zastávky jsme došli až k hrázi a 
usadili jsme se u přehrady. Někteří měli i deky a stoličky. Najedli jsme se, pohráli jsme si na 
hřišti a udělali pracovní list o Dni Země. 

6.A 

 

Mezinárodní taneční festival 

 

V pátek 20. 4. na stadionu v Kounicově 
vypukla velkolepá akce – již 19. ročník 
Mezinárodního tanečního festivalu školních družin 
a center volného času. Této akce se zúčastnilo více 
než 30 neprofesionálních tanečních skupin z Brna, 
Bratislavy a Banské Bystrice. Celkem se účastnilo 
neuvěřitelných 350 dětí! 

Většina účinkujících byla již zkušenými 
soutěžícími z minulých let, proto úroveň všech 
vystoupení byla vysoká a oku diváka lahodící. 

Mohli jsme vidět taneční čísla různých stylů od 
country a lidových tanců po skvěle secvičená 
vystoupení mažoretek. Všechny soutěžní týmy měly 
kromě talentu také nádherné barevné kostýmy, které 
vystoupením dodaly ten správný šmrnc. 

Tanečnice z naší školy se zúčastnily 
kategorie street dance a přesto, že zde byla 
konkurence obzvláště početná, holky se mezi ní 
neztratily a vytančily si krásný bronzový pohár. 
K tomuto úspěchu jim i jejich šikovným vedoucím 

srdečně gratulujeme a přejeme spoustu tanečního nadšení do dalších let. 

Mezinárodní taneční festival školních družin již tradičně organizuje naše školní družina ve 
spolupráci s Metodickým kabinetem mimoškolní 
výchovy. Děkujeme tímto všem, kteří se na 
přípravě festivalu podíleli, a také děkujeme 
Magistrátu města Brna, panu radnímu Mgr. 
Jaroslavu Suchému a PhDr. Marii Klusoňové za 
záštitu a finanční podporu. Už teď se těšíme na 
příští, dvacátý, ročník. Podle zážitků z toho 
letošního víme, že to bude pořádná jízda! 
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ŠKOLA JAKO LENTILKY 
 

Víte, jak se říká: „Dívá se na svět přes 
růžové brýle?“ Něco takového mohli zažít 
v jednom květnovém týdnu všichni, kdo 
navštívili naši školu. Odehrál se tu totiž barevný 
týden, který žáky i učitele každý den oblékl do 
jiné barvy. Takže, pokud měl někdo pocit, že 
najednou vše „vidí černě“, nemuselo být tak 
zle. Pravděpodobně bylo prostě pondělí 14. 5. a 
naše škola začala touto barvou netradičně vítat 
jaro. V dalších dnech jsme pak mohli 
podlehnout i nevinné a čisté bílé, uklidňující modré, přírodní a čerstvé zelené či zamilované a vášnivé 
červené. Že nebyla vybrána Vaše oblíbená jarní barva? Co se dá dělat, výběr proběhl poctivým 

losováním na schůzi školního parlamentu. 

Každé ráno v barevném týdnu nás ve škole 
vítali zástupci parlamentu, kteří každému 
příchozímu rozjasnili ráno malým dárečkem. 
Například v úterý, kdy vládla bílá, učitelé dostali 
mlíčko do kávy a květinu z papíru. Všichni, učitelé i 
děti pak dostali sýr. Ve středu se do barevného 
dění zapojili i rodiče, kteří pro učitele upekli 
modrou buchtu. A že se povedla! Kromě buchty 

učitelé dostali také peříčko pro štěstí a děti zase želé šmoulíky na oslazení života. 

V průběhu týdne barevné nadšení „nakazilo“ čím dál větší část školy a snaha o dodržení dress 
kódu byla zřejmá. Ty, kterým se to podařilo, vždy čekala ještě další odměna. Menší pro ty, kteří se 
snažili, větší pro ty, kteří to vzali od hlavy až k patě. Tajné zprávy říkají, že pořadatelé dokonce museli 
i v průběhu dne běžet do obchodu pro další zásobu odměn, protože účast žáků byla až násobně větší, 
než se předpokládalo. 

Věříme, že Vám, stejně jako nám, tento týden zkrášlil všední školní dny a trochu urychlil 
nekonečné čekání na blížící se začátek letních prázdnin. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace akce, především vedení školy a školnímu 
parlamentu. Děkujeme rodičům za podporu a děkujeme také těm, kteří se aktivně zapojili do 
průběhu a oblékali se jako lentilky. Bez barevných nadšenců by to samozřejmě nefungovalo! 
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LETNÍ SMOOTIE 
 Budete potřebovat: 

KIWI 

JABLKO 

LED 

ANANAS 

VODU  

MIXÉR 

TROCHU VODY 

Všechno ovoce nakrájejte na menší kousky a vhoďte do mixéru. Přilejte trochu 
vody a vhoďte led. Rozmixujte a nalejte do sklenky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


