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Okénko do školní 
družinky...

Na konci ledna u nás
ve škole proběhl
barevný týden. My jsme
samozřejmě ve školní
družině nezaháleli a do
barevného týdne jsme se
zapojili. Děti přišly
každý den v jinak
barevném oblečení.
Všechny nás moc bavilo
vymýšlet další barevný
outfit na další den.
Dokonce odměny, které
děti dostávaly, byly
v barvách určitého dne.

Barevný týden nás
natolik bavil, že i naše
výrobky ladily určitý
den s naší barvou
oblečení. Tato akce se
velice povedla a všem se
nám líbila. Děkujeme
školnímu parlamentu,
za krásný nápad. 
 
 
 
 
 
 

 

Na začátku února jsme
vyráběli výrobky
ze zimní tematikou jako
třeba rukavice, brusle
a čepičky. V pondělí 14.
února nás čeká svátek
sv. Valentýn, i když je to
americký svátek, tak
připomínat si láskyplný
svátek není nikdy
na škodu. Právě proto
budeme s dětmi určitě
vyrábět valentýnské
výrobky jako jsou
přáníčka, které pak
mohou věnovat
rodičům, prarodičům či
kamarádům. Na celý
měsíc máme vymyšleno
spoustu nápadů.

S dalšími našimi výtvory
Vás seznámíme v dalším
díle.

V družince často vyrábíme
a ne vždy je to snadné. Zkuste
si vyrobit srdíčko, budete
potřebovat jen barevný papír
a trochu trpělivosti.
Poskládané srdíčko pak
můžete věnovat někomu
blízkému. Pokud Vám to však
nepůjde, nic si z toho nedělejte
a srdíčko si z toho papíru
vystřihněte.

Zkus si 
vyrobit...

Těšíme se opět v příštím díle.
 
Za kolektiv ŠD
Kateřina Slavíková
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ROZHOVOR

 
 

 
Výchovná poradkyně –
RNDr. Jiřina Sáňková  
 
Zodpovídá za práci
poradenského pracoviště,
koordinuje práci týmu
pracovníků poradenského
pracoviště. Úzce spolupracuje
s výchovnou poradkyní
pro 1.stupeň (Mgr. Yvona
Kořístková).

 
Zajišťuje:  
 
- poradenství v oblasti
vzdělávání – žáci, rodiče,
učitelé
- prevenci a operativní řešení
výchovných problémů
- prevenci školní neúspěšnosti
- péči o nadané a talentované
žáky
- individuální poradenské
rozhovory se žáky, učiteli
- vedení výchovných komisí
v případech závažných
problémů
- odklady školní docházky
-spolupráci s externími
subjekty edukace (PPP, SPC,
lékaři, OSPOD, …)
- evidenci zpráv
z psychologických a jiných

odborných vyšetření
- spolupráci na tvorbě
individuálního vzdělávacího
plánu a plánu pedagogické
podpory
- kariérové poradenství
 
 
 
 
1.Jak vzpomínáte na základní
školu?
Já jsem do školy chodila ráda.
Nejvíc jsem se těšila
na kamarády, z nichž někteří
jsou mými blízkými přáteli
dodnes. Když se sejdeme,
společně zavzpomínáme
na některé pedagogy a zážitky.
Víc než na školu vzpomínám
na to, co bylo po ní. Spousta
aktivit, kroužků, výletů a táborů.
Rozhodně musím říct, že mi
základní škola dala dobrý základ
pro další studium i osobní život.
 
 
2.Které předměty Vás nejvíce
ve škole bavily?
Rozhodně na prvním místě
přírodopis, za to o chemii ani
nevím, že jsme ji měli.
 

3.Jak trávíte svůj volný čas?
Nejraději v přírodě, což bývá jen
o víkendech. I v týdnu si najdu
pravidelně čas na trénink se
psem a samozřejmě vycházky.
Každý den večer čtu, bez toho
bych neusnula a radost mi dělá
čas strávený s vnučkami. Ráda
chodím do divadla a občas
na nějaký koncert. Baví mě
i ruční práce, i když se musím
přiznat, že poslední dobou šicí
stroj, pletací jehlice i paličky
zahálejí.
 
 
 
4.Co Vás na Vaší profesi baví
nejvíc?
Když vidím u žáků zájem
o předmět, chuť do práce a jejich
pokroky.
 
Za redakční radu Šárka
Potůčková

ŠKOLNÍ 
PARLAMENT 
INFORMUJE

v úterý v červené. Pátek
pak patřil černobílé, a to
nejen na oblečení. Žáci
druhého stupně vyrazili
na přání paní učitelek
a žáků z prvního stupně
do jejich tříd, aby je
seznámili s pravidly hry
piškvorky. Vysvětlili jim,
jak zacházet s černými
a bílými žetony, a pak už
se přemýšlelo a hrálo.
Všichni zúčastnění si
dopoledne moc užili.
Nejvíce se zapojily třídy

3.C, která dostala
odměnu, za což jim
děkujeme !! 6.C byla
přes tuto akci
na distanční výuce,
a přesto se zapojila,
a proto dostanou
speciální odměnu. 

Děkujeme všem, kteří se
do akce zapojili. 

Berta Špunarová, 9.B.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ve dnech 24. až 28.
ledna 2022 pořádal
Školní parlament
na naší škole barevný
týden. 

Žáci chodili každý den
v jiné barvě. Celý týden
byl veselý a plný
barviček. Začali jsme
modrou, pokračovali
červenou, ve středu jsme
byli růžoví, ve čtvrtek
žlutí. Nejvíce dětí přišlo
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Setkání s Afrikou

Před Vánoci se sešli žáci
sedmých ročníků
ve studovně, kde bylo
pro ně připraveno
zajímavé a poutavé
setkání s „Afrikou“,
o které se učí v hodinách
zeměpisu. Tatínek
našich spolužaček měl tu
možnost poznat Afriku
zblízka. Podělil se
s námi o své zkušenosti,
zážitky, které doplnil
krásnými fotografiemi
a ukázkami zajímavých
předmětů.
 
 
 

Jsem stavební inženýr,
kterého shoda náhod
zavála až do Afriky, kde
od roku 2010, v Etiopii
a Zambii, realizuji
rozvojové projekty OSN.
Skvělé na této práci je
skutečnost, že se člověk
z naší České republiky,
která patří mezi vyspělé
státy s vysokou životní
úrovní, může podílet
na dlouhodobém rozvoji
těchto krásných, byť
méně vyspělých zemí.
Nejvíce se s kolegy
a místními partnery
snažíme
v problematických
lokalitách zavést
udržitelné nakládání
s přírodními zdroji, kdy
budujeme zdroje pitné
vody a chráníme životní
prostředí, jehož
degradace je zejména
ve venkovských

oblastech závažnou
překážkou
v ekonomickém
a sociálním rozvoji.
Máme to štěstí, že
můžeme i sami vymýšlet
spravedlivé projekty,
které dávají smysl, jako
je Fair trade platforma
Tibibiri
(www.tibibiri.cz),
dovážející etiopské
produkty ze stromu
Moringa z Etiopie, které
vyrábějí ženské skupiny
farmářek, které
zpracovávají listy tohoto
téměř zázračně
zdravého stromu
Moringa. 

Věřím, že realizací
těchto projektů
investujeme
do potenciálních
obchodních
a politických partnerství
i do vlastní bezpečnosti
a do lepšího světa,
ve kterém každý člověk
dosahuje na důstojný
život. 

Jaromír Novák 
 
 
 

Díky společnému
nadšení se nám podařilo
v roce 2015 založit
značku mojeMORINGA
- nyní už TIBIBIRI,
která má za cíl fair

trade spoluprací
podpořit úsilí těchto
sedmnácti žen, které
moringu pěstují, sklízí
a suší ve venkovské
oblasti kolem Arba
Minch. V současné době
projekt podporuje
daleko širší komunitu
a pozitivní dopady se
stále zvyšují. Naše
vzájemná spolupráce
prospívá i krajině,
jelikož s větším odbytem
místní farmáři sází více
stromů moringy
olejodárné, což pomáhá
zabraňovat erozi a je
dobrou adaptační
strategií na změnu
klimatu. 
 

——— 
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Hra se slovy

 

V hodině německého
jazyka jsme dostali
za úkol vytvořit vánoční
stromeček se slovy, která
již známe. Prvně jsem
na připravený papír
napsal jedno slovo,
do druhého řádku dvě
slova, do třetího tři.
Takto jsem postupoval
do té doby, než jsem
složil poslední větu.
Potom jsme okolo textu
nakreslil vánoční
stromek. Celý koncept
jsme dotvořil barevně.
 
Radek Zadražil, 6. A

Projektové 
vyučování: Velcí učí 
malé

 

 
Dne 28.2 se na konalo
projektové vyučování:
Velcí učí malé.  

Žáci z druhého stupně
učili děti z prvního
stupně. Celé to začalo
takhle: ti co chtěli učit,
tak se sešli ve třídě

9.B,tam se rozdělili
do skupinek a vybrali si
třídy. Moje skupina si
vybrala 3.C, 4.A a 4.B.
Nejlépe se mi učilo
ve 4.B, protože tam byla
docela dobrá nálada,
děti to bavilo a ještě
jsme jim tam vytvořili
mini-turnaj. Vítězem se
stal Kuba Šemora.
Gratuluji!!.  

Ve 4.A zvítězil Marek
Sekanina. Též
gratuluji!! 

A pokud jste se nemohli
zúčastnit, tak vám
zopakuji základní věci
o piškvorkách: 

- Hra pro dva hráče:  

- Cíl: mít 5 žetonů
v řadě (ANI MÍŇ ANI
VÍC!!!) 

- Začátek: Swap 2 (2
jedné barvy a 1 druhé
barvy) 

-Profesionální název
Gomoku (Go- 5 a Moku-
průsečík) 
 

Tohle byly základní věci
o piškvorkách, pokud
chcete vědět něco víc,

nebo se chcete na něco
zeptat, přijďte do 6.C
(jmenuji se Vojta
Chládek) 
 

Piškvorky si můžete
zahrát na chodbě- jsou
tam desky a žetony. 
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Výzva pro všechny!

 
 

 
ÚNOR 2022 – měsíc
nekonečných možností   a
osobních (pozitivních)
výzev  
 
 

CO:
     
; akce = osobní pozitivní
výzva 
 

KDO:
     
; dobrovolníci (žáci
a zaměstnanci školy) 
 

PROČ:  překročit vlastní
komfortní zónu, zažít
změnu, podpořit zdravý
životní styl 
 

 
Například:  
 

aktivita v oblasti sport
a pohyb (chodím pěšky
alespoň 2 zastávky
při cestě domů, 30 minut
denně jsem venku) 
 

výživa a zdravý životní
styl, otužování (studené
x vlažné sprchy) 
 

režimová opatření
během dne (pravidelný
spánek) 
 

školní příprava – dělám
úkoly sám (neopisuji) 
 

omezení elektroniky
alespoň o 1 hodinu
denně (1hodinu
před spaním vypínám) 

 

strava (kávu nahradím
čajem) 
 

denně čtu alespoň 5
stránek v tištěné knize
a mnoho dalších 
 
 

 
KDY:     Ú N O R 2022 
 
 

JAK: osobním
přístupem
a rozhodnutím pro čin,
kterým změníš svůj
život (pozitivně) 
 
 
 
 

Moje osobní výzva
na měsíc únor je taková,
že budu chodit
po schodech, místo,
abych jezdila každý den
výtahem.
Když nezapomenu, tak
si myslím, že výzvu
zvládám. Věřím, že se
mně zlepší moje fyzická
kondice, protože mně
moc nejde běh. 

Julča, 6. A 
 
 
 

Naplánovala jsem si
každý den cvičit,
když nemám volejbal.
Stáhla jsem si aplikaci,
kde jsou různé
posilovací cviky. Myslím
si, že dosud výzvu plním
na sto procent. 

Christina, 6. A

K této výzvě jsem se
připojil, protože si chci
upravit svůj jídelníček.
Každý den jím ovoce,
nebo zeleninu. Výzvu se
mně daří plnit. 

Toník, 6. A 
 

Každý den budu
sprintovat. Běhám
na hřišti každý den sto
metrů.  

Filip, 6. A 
 

Pokud nejdu
do volejbalu, tak každý
den cvičím. Rovněž
plním to, že jím méně
sladkého jídla. 

Adéla, Aneta, 6. A 
 

Každý den si zacvičím
třicet kliků. Hodnotím
svoji výzvu jako super,
protože ji plním každý
den. 

Adéla R., 6.A 
 

Slíbil jsem si to, že
každý den budu jíst
ovoce. Můžu říct, že
výzvu plním na sto
procent, mám z toho
radost. 

Eda, 7. B 
 

Moje výzva je taková, že
budu chodit dvakrát

týdně běhat. Výzvu se
mně daří plnit. 

Vojta, 7. B 
 

Moje výzva je o tom, že
budu každé ráno snídat.
Moc se mně to nedaří
plnit. Polepším se.

Bára, 7. B
 
 

 
KDY:     Ú N O R 2022 
 
 

JAK: osobním
přístupem
a rozhodnutím pro čin,
kterým změníš svůj
život (pozitivně) 
 
 

 
NAPIŠ, PODEPIŠ
A PŘIPEVNI
NA NÁSTĚNKU SVOJI
OSOBNÍ VÝZVU!  
 
 

 
DRŽÍME PALCE
VŠEM!  
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Příběh s 
ovečkami 
pokračuje ...

Na hradě se sice Arnoštovi
a Frantovi líbilo, ale brzy jim
začalo být smutno. Ovce jsou
totiž zvyklé žít ve stádu, a tak
po čase se jim zastesklo

po jejich ovčí rodině. Správce
hradu si všiml jejich změny
nálady a chtěl jim pomoct:
„Můžete se vrátit buď přez
les...“
“Hmm, to raději ne“ zhrozil se
Franta, když si vzpomněl
na jejich poslední
dobrodružství.
“A nebo?“ vyzvídal Arnošt.
“A nebo přes skály.“ Správce
popisoval cestu a prozradil jim
také, že ve skalách se skrývá
tajný portál, který vede
z Minecraftu do reálného
světa. Arnošt s Frantou jen
s otevřenou pusou zírali…
„Arnošte, to je boží!“ vykřikl
šťastně Franta. Správce ho ale
hned zarazil. “Hej, hoši, ne tak
rychle!“ a začal jim
vysvětlovat, kudy se mají dát.
„Ale pak dojdete ke Krkavčím
skalám …“.
„A co je s nimi?“, chtěl vědět
Franta, „je to přece jen skála
a my přece dokážeme lézt

po skalách, ne?“
Správce ho ale přerušil:
„Možná po skalách lézt umíte,
ale nevíte, kdo se v nich
skrývá“.
A začal jim vyprávět
o škrkanech, dravých ptácích,
kteří jsou velmi nebezpeční,
protože koho uvidí, tomu
chtějí vyklovat mozek z hlavy.
Po chvíli přemýšlení řekl:
„Vím, jak vám pomoct“. A ze
zbrojnice jim přinesl dvě
speciální kožené helmy.
„Tohle vás před nimi ochrání“.
Arnošt a Franta poděkovali,
rozloučili se, nasadili si helmy
a vydali se na dlouhou túru
do Krkavčích skal.
 
Josef Poneš, 6. A
 

Pokračování příště …
 
   

 
 

 
Ovčí dobrodružství  
 

 
Cesta do reality  
 

Listování v 
knize

 

Autor: Kristina
Ohlssonová 
 
 

Stránky: 184 
 

Ilustrátor: Sarah Wau 

 
 

Hlavní postava: Billie 
 
 

Vedlejší postavy: Billie,
maminka, Aladin(její
kamarád) 
 
 
 
 
 
Děj se odehrává v současnosti
ve švédském městečku Ahus.
Kniha je o dívce jménem
Billie, která se po smrti tatínka
přestěhuje se svou maminkou
do starého domu. Billie se tam
však nelíbí, protože se v domě

stále dějou strašidelné věci,
které ale vidí jen ona,
a proto se chce odstěhovat.
Maminka jí to ale nevěří, a tak
Billie začne zkoumat minulost
domu. Dozví se hroznou
tragédii. V domě jsou dost
možná duše mrtvých dětí.
A čím víc se toho dozvídá, tím
jasnější jí je, že musí
s maminkou pryč.
 
Kniha se mně líbila,
protože byla napínavá.
Tomáš Ngo, 8. B

 
Moje četba:  
 
 

Název knihy:
SKLENĚNÉ DĚTI  

Autorské psaní

 
 
 
 
 

„LIŠKA OBECNÁ“.  
 
 
 

Já a moje kamarádka
Míša máme rády lišky.

Jednou jsme v učebnici
prvouky našly kapitolu
o liškách a napadlo nás
o nich napsat knížku. Tu
jsme si i ilustrovaly

(přidaly jsme i záložku)
a postupně nám s tím
pomohly i další dvě
spolužačky. Napsaly
jsme různé zajímavosti
o liškách, trvalo nám to
asi dva měsíce. 
 

Beáta Sobotková 

Děvčata ze 2. A , Beáta
Sobotková, Vanessa
Balej, Míša Zelníčková,
Amálie Cichá, napsaly
knížku, kterou nazvaly: 
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