
Co preferujete?  

tanec             

ČETBA KNIHY  

 

romantické knihy  

DOBRODRUŽNÉ KNIHY  

 

POBYT NA SEVERNÍM PÓLU 

pobyt v deštném pralese 

 

gymnastika      

ADRENALINOVÉ SPORTY 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

hudební výchova  

 

MATEMATIKA             

ČESKÝ JAZYK 

Děkujeme za rozhovor K+K 

Kde jste pracovala před nástu-

pem do naší školy?  

V chráněné keramické dílně jako mis-

trová.  

Jaký předmět máte nejraději a 

který se Vám nejlépe učí?  

Výtvarná výchova. 

Děláte svoji práci ráda, baví Vás?  

Ano.   

Máte nějakou představu jak naši 

školu vylepšit?  

Ano, hlavně bych pomalovala 

vchodové dveře a s výrobky z 

výtvarné výchovy bych školu ještě 

nějak vyzdobila.  

Co vás v poslední době nejví-

ce potěšilo?  

Že mým žákům už jdou vyjmeno-

vaná slova po p.  

Jsou nějaké povinnosti, které 

byste nejraději vypustila?  

Asi papírování.  

A na konec malý kvíz…..        

Rozhovor s paní učitelkou  

Zuzanou Švarcovou 

Uvnitř tohoto 

vydání: 

Zprávičky z naší  

školičky 

2 

Zprávičky z naší 

školičky 

3 

Zprávy z našeho 

ekotýmu 

4 

Zprávy z našeho 

ekotýmu 

5 

Velikonoce  6 

Rozhovor s paní učitelkou Terezou Kovaříkovou 

Školní časopis ZŠ Odolena Voda 
Časopis je vydáván za podpory Aero Vodochody a.s. 

NA SLOVÍČKO 

LEDEN – ÚNOR 2013 

Číslo III 

 

Kde jste pracovala před 

nástupem do naší školy? 

 

V Základní škole Štěchovice 

 

Jaký předmět máte nejra-

ději a který se vám učí nej-

lépe? 

 

Český jazyk 

 

Děláte svoji práci ráda - 

baví vás? 

 

Ano, velice 

 

Máte reálnou představu jak 

naši školu vylepšit? 

Představu bych měla, tak např. 

bych ve škole udělala bezbarié-

rový přístup, celou školu bych 

zateplila a vyměnila všechna 

okna.  

Co vám přijde na učení žáků nejtěžší a co nejjed-

nodušší? 

 

 Nejtěžší je pro mě nasoukat všechny vědomosti        

do dětských hlaviček a nejjednodušší je pro mne hraní  

si s žáky.  

 

Co vás v poslední době nejvíce potěšilo? 

   

Vysvědčení mých žáků, které bylo opravdu skvělé. 

 

Jsou povinnosti, které byste nejraději ,, vypustila? 

Pokud ano, jaké? 

 Ano, dodržování pravidelného zvonění 

 

 A na konec malý kvíz…..         

Co preferujete?: 

 a) tanec        b) četbu knihy 

V mém věku už četbu knihy, ale v mládí tanec. 

 

 a) romantické knihy    b) dobrodružné knihy 

dobrodružné knihy 

     
Pokračování na str. 2 



a) pobyt na severním pólu    b) pobyt v deštném pralese 

 

Ani jedno, ani druhé. Nejraději u moře, ale když bych musela, 

tak raději pobyt na severním pólu, tam by mě alespoň nic ne-

kouslo. 

 

 a) gymnastika       b) adrenalinové sporty 

gymnastiku 

     

a) výtvarná výchova    b) hudební výchova 

hudební výchova 

 

a) matematika             b) český jazyk 

český jazyk 

Děkujeme oběma paní učitelkám, které učí na 

naší škole teprve první rok, za rozhovor a pře-

jeme jim do dalších let trpělivost a pevné nervy. 

 

Týna Dekařová a Týna Kraftová 8.A   

 

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ 

Další předvánoční akcí byl sportovní turnaj pro 1. a 2. 

stupeň. Žáci mezi sebou bojovali ve florbalu a vybíjené. 

Místo třech vyučovacích hodin se vydali do sportovní 

haly buď jako sportovci, nebo jako fanoušci, kteří   

povzbuzovali hráče ze své třídy. Všechny zápasy byly 

podle výsledků obodovány, body se pak sečetly a bylo 

vyřčeno závěrečné pořadí:  

v kategorie 2. a 3. tříd se vítězem stala třída 2.A 

v kategorie 4. a 5. tříd se vítězem stala třída 5.B 

v kategorie 6. a 7. tříd se vítězem stala třída 6.A 

v kategorie 8. a 9. tříd se vítězem stala třída 9.A 

 

Všem moc gratulujeme 

  Bára Vinšová a Verča Trčková  

    6.A  

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY  

NÁVŠTĚVA PŘÍMO  

Z LONDÝNA 

Dne 18.12. 2012 navštívili Základní školu v Odoleně 

Vodě sportovci, kteří reprezentovali Českou republiku 

na olympijských hrách v moderním pětiboji - David 

Svoboda a Libor Capalini. David Svoboda vyhrál zlatou 

olympijskou medaili na LOH v Londýně 2012. Druhý 

olympionik Libor Capalini sice na LOH v Londýně ne-

startoval, ale přivezl bronzovou medaili z LOH v Até-

nách 2004. Moderní pětiboj se skládá z pěti soutěží: 

šerm, plavání, jízda na koni a kombinovaná disciplína-

běh a střelba z laserové pistole. Sportovci nám vyprávě-

li o svých zážitcích, jaké měli první úspěchy a medaile, 

jaké to je dostat se na olympiádu. Dávali jsme jim různé 

dotazy a oni na ně ochotně odpovídali. Beseda byla 

zajímavá a moc se mi líbila.                    

   Mirka Sedláčková 6.A        

Rozhovor s paní učitelkou Zuzanou Švarcovou……. 
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE  

 

Každý, kdo nás potkal,  by se určitě zajímal o to, kam 

míří skoro celá škola ve středu dopoledne. Všichni jsme 

šli na vánoční koncert do místního kostela. Někteří vy-

stupovat a někteří si poslechnout vystoupení svých spo-

lužáků. Možností bylo hned několik - pěvecký sbor paní 

učitelky Moniky Lohniské, pěvecký sbor paní učitelky 

Kateřiny Hlavínové, dále pak také vystupovaly třídy 4.B  

a 5.B pod vedením paní učitelky Zuzany Švarcové a paní 

ředitelky Ivany Ullmannové. Všechny nás určitě dostala 

svým vystoupením Ester M. Sidibé, v jejímž podání za-

zněla koleda Nesem vám noviny. Bylo to krásné podívá-

ní a hlavně  poslouchání.  
                      Bára Srbová 6.A 

 

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK 

 
Pejskové z útulku Lesan v Kralupech nad Vltavou děkují 

všem žákům, kteří přispěli na Vánoční sbírku granulemi, 

konzervami, tyčinkami a jinými dobrotami. Ve  fotogale-

rii na stránkách školy můžete vidět, jak vaše dárečky 

zaplnily prostor pod psím vánočním stromečkem a také 

písemné poděkování, které bude vystaveno na hlavní 

nástěnce v přízemí budovy ZŠ. 

                                           Zdroj: inter. stránky školy 



 

  

ZÁPIS DO 1.TŘÍD 

Dne 25.1. proběhl zápis do 1. tříd. Začínalo se ve 14 

hodin, ale rodiče s dětmi se začali scházet už kolem 

13:30 hod. Rodiče s dětmi dostávali různobarevné 

lístečky, podle kterých se pak řadili k určeným sta-

novištím. Dívky z osmých tříd, které pomáhaly se 

zápisem, vodily budoucí prvňáčky po škole. Zápis 

končil kolem 18 hodiny. Účast byla veliká. Jsme rádi 

za účast  rodičů i dětí. Děkujeme všem žákům a uči-

telům za pomoc!                 

                                           Klečková Kateřina  8.B 

VÝLET NA BĚŽKÁCH 

 
Dne 5. 2. 2013 se konala pro žáky naší školy dobrovolná akce běh na běžkách. 

Místem konání bylo dostihové hřiště ve Velké Chuchli, které je uměle zasněženo a 

vytvořena stopa na lyže. Doprovod nám dělaly paní učitelky Monika Vodičková a 

Šárka Míčková. Odjezd byl v půl desáté od školy. Sešlo se nás asi 35 dětí.            

Na místě nám byly zapůjčeny lyže a boty. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Kaž-

dá skupina dostala svého zdejšího trenéra. Všichni si vyzkoušeli jízdu na běžkách. 

Někteří na lyžích stáli poprvé, ale nevzdávali to. Po malém občerstvení v místním 

bufetu jsme po dvanácté hodině odjížděli zpět domů. Byl to hezký den a všem se 

akce líbila.:-) 

           Mirka Sedláčková 6.A  
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SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK PRO ANIČKU 
 

Sbíráme víčka z pet lahví pro pětiletou Aničku, která trpí genetickou vadou - Rett syndromem. Veškeré prostředky 

slouží k úhradě biologické léčby. Anička je téměř šestiletá holčička, která trpí vzácnou genetickou vadou - Rett syn-

dromem. Nechodí, nemluví, nemá úchop, je autistická, trpí hyperventilací, stereotypními pohyby rukou a dalšími pro-

blémy. Přesto všechno se umí nádherně smát a je to velká bojovnice. Přibližně půl roku podstupuje biologickou 

léčbu, která je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovna. Po prvním půl roce jsou u ní vidět drobné pokroky, a 

proto chce matka s léčbou co nejdéle pokračovat.   Pomozte nám prosím sbírat víčka. Jedná se o víčka z PET lahví, 

džusů, mléka. Musí jít o potraviny, ne např.o aviváže apod. Víčka musí být bez cenovek.    

       Sbíráme opět u hlavního vchodu do školy, nebo v jednotlivých třídách.  

                                                                                                 Děkuji všem za pomoc a spolupráci  Jana Smetanová   

 

NÁVŠTĚVA ZE SÚDÁNU 

Naši školu poctil svojí  návštěvou honorární konzul Súdánské 

republiky v ČR pan Petr Pelikán  a paní THURIA SALIM MO-

HAMED ADAM ze Súdánu. 

Prostřednictvím nich žáci "nakoukli" do života v Súdánu. 

Dozvěděli se o místních zvycích, o jejich mateřštině, o škol-

ství.... Seznámili se s věcmi denní potřeby, vyzkoušeli si, jak se 

ručně  drtí kávová zrna, jak se připravuje z vody a pope-

la  "inkoust" a pokusili se o psaní rákosovým perem na dřevěné 

tabulky. 

Na závěr jim paní THURIA předvedla kávový obřad spojený s 

ochutnávkou tradičního súdánského nápoje. 

                                                      Zdroj: inter. stránky školy  



 

ZPRÁVY Z NAŠEHO 

EKOTÝMU 
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V letošním školní roce vznikl na naší škole ekotým složený z žáků a učitelů, kteří se 

zapojili do  projektu EKOŠKOLA.  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním 

cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na 

životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktiv-

ně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbu-

zováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup prá-

ce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí 

naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. 

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také  v dalších 52 ze-

mích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koor-

dinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).   

SEZNAM ČLENŮ EKOTÝMU:        

Daniel Kaplan   9.B 

Adam Vokáč   9.B 

Ráďa Smetanová   9.A 

Týna Jalovcová    9.A 

 Katka Kavanová     9.A 

Týna Holečková   8.B 

Pavla Horáčková            8.B 

Týna Kraftová           8.A 

Týna Dekařová              8.A 

Nikola Malá                 7.A 

Markéta Horová             7.A 

 Michal Dragoun   6.A 

Jakub Hámoň        5.B 

Denisa Teplá              5.B 

Eliška Synková               5.B 

Michal Rudolský        5.A 

Tereza Holečková    4.A 

Kateřina Mašková       4.A 

 

     

 

Dále v EKOTÝMU pracují paní učitelky:  

Renáta Kynclová 

Božena Vintrová 

Lubomíra Nývltová 

Jitka Skýpalová 

Jana Smetanová 

Eva Srbová  

 

 
   
 

Zápis ze schůzky  13.2. 2013 

Na schůzce jsme se zamýšleli nad tím, co je v oblastech „ODPADY, VODA, ENERGIE, DOPRAVA A PROSTŘEDÍ ŠKO-

LY“ v naší škole dobré, kde máme ještě rezervy, co by šlo zlepšit.  Vytvořili jsme si přehled plusů a mínusů: 

 

Plusy Mínusy 

TŘÍDÍ SE ODPAD    
  

TŘÍDÍME MÁLO , NĚKDY NETŘÍDÍME 
SPRÁVNĚ   

KAŽDODENNÍ SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK  
KAŽDODENNÍ SBĚR PAPÍRU    

NEMÁME KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD  
VE TŘÍDÁCH, ANI NA CHODBĚ V KAŽDÉM 
PATŘE 

MÁME ŠETŘIČE VODY NA TOALETÁCH NEDOVÍRÁME KOHOUTKY, NĚKDE VODA 
PROTÉKA 

NA HODINY SE ZHASÍNAJÍ CHODBY NEZHASÍNÁ SE ÚPLNĚ VŽDYCKY  

  VÝKYVY TEPLOT – NĚKDE JE PŘETOPENO, 
JINDE ZIMA 

  NETĚSNÍ OKNA => ÚNIK ENERGIE 

ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY V RÁMCI VYUČOVÁ-
NÍ PRAC. ČINNOSTÍ 

NEPOŘÁDEK V OKOLÍ ŠKOLY (HLAVNĚ OD-
PADKY OD OBĚDA Z JÍDELNY) 

HEZKÝ VNITŘEK ŠKOLY POŠKOZENÁ ZELEŇ V OKOLÍ ŠKOLY 

  MÁLO OKRASNÝCH KVĚTIN V OKOLÍ ŠKOLY 

MÁME STOJANY NA KOLA NEMÁME HLÍDANÉ STOJANY NA KOLA 
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Úkoly na příští schůzku:  
1) Dotazník – ptáme se spolužáků na jejich názor  
2)Pracovní listy k oblasti ENERGIE ve škole  
3)Nesplněný úkol z minulé schůzky – vymyslet akci na Den vody 
Příští schůzka: 6. 3.                    zapsala: Pavla Horáčková 8.B  

NÁVŠTĚVA „TEREZY“ 
V pátek 22. února jsme jeli jako členové EKOTÝMU  do sdružení 

Tereza, kde jsme se za pomoci lektorky Petry měli seznámit s 

plánem a jednotlivým činnostmi, které nám mají pomoci získat 

titul Ekoškola. Nejdříve jsme si zahráli několik her pro stmelení 

našeho kolektivu a moc jsme si to užili. Poté jsme už začali s 

opravdovou prací - snažili jsme se znovu zamýšlet nad jednotlivý-

mi tématy - energie, voda, odpady, prostředí školy, doprava, vy-

mýšleli jsme jejich jednotlivé plusy a mínusy a vybírali jsme postup-

ně dva z nich, na kterých opravdu zapracujeme, a budeme se sna-

žit o jejich lepší využívání .  

SDRUŽENÍ TEREZA  

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají 

v souladu s udržitelným rozvojem. 

Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet. 

USILUJEM O TO, ABY DĚTI  

 

 MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí 

 ROZUMĚLY životnímu prostředí 

 DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj 

Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají 

učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. 

V současnosti se našich aktivit účastní přes 94 000 žáků z více než 730 škol z celé České republiky. 

          www. terezanet.cz 

Autorkou této dvoustránky je Ráďa Smetanová 9.A - zpravodaj Ekotýmu pro školní časopis  



 
Na začátek malý velikonoční kvíz…  

1. Kdy se slaví Velikonoce 

 Každý rok 24. dubna 

 Je to pohyblivý svátek, slaví se první neděli po prvním 

jarním úplňku 

 Jak si každá země určí 

 

2. U dětí jsou oblíbenou součástí velikonočních svátků řeh-

tačky.Proč s nimi v některých oblastech chodí děti od domu 

k domu? 

 Pořádným rámusem nahrazují zvuk zvonů, které na 

Zelený čtvrtek odlétají do Říma 

 Chtějí naštvat dospěláky 

 Nahrazují zvuk zvonů, které na Zelený čtvrtek odlétají 

do Rio de Janeira na karneval 

 

3. Velikonoce patří mezi jedny z nejstarších tradic, co oslavo-

valy, než se staly křesťanskými svátky? 

 Příchod zimy 

 Příchod jara 

 Příchod Velkého krále 

 

4. Typickým znakem Velikonoc je u nás pomlázka zdobená 

pentlemi, z jakých prutů Je upletená? 

 Ze tří trnkových prutů 

 Z 8 až 24 vrbových proutků 

 Nesplétá se – je to jen jeden dlouhý vrbový proutek 

 

5. Jak se jmenuje nazdobené velikonoční vajíčko? 

 Krabice 

 Kraslice 

 Veslice 

 

6. Na Zelený čtvrtek naše babičky vařily: 

 Nevařily nic, byl přísný půst (celý den se nejedlo) 

 Kromě petrželky se vařilo hlavně z mladých kopřiv a 

špenátu. Pekly se škvarkové 

 placky, preclíky, pletence, které se přikusovaly k jar-

ním polévkám 

 Celý den se jedla jídla z vajec uvařených natvrdo, kte-

rá byla nabarvena na zeleno 

 

7. Doplň chybějící slova v koledě Hody, hody: 

Hody, hody, doprovody! 

Dejte vejce ………………………………………, 

Nedáte- li …………………………………………, 

Dejte aspoň ………………………………………., 

Slepička vám ………………………. ……………… 

 

 

Trocha velikonoční matematiky: 

 

 Maminka upekla pro koledníčky celkem tři plechy perníko-

vých vajíček. Na první plech se jí podařilo dát 8 řad po 11 

perníčcích, na druhý plech se vešlo o 10 perníčků méně a 

třetí plech měl 12 řad po 7 perníkových vajíčkách. Kolik 

  perníčků maminka upekla celkem? Vystačilo pro všechny     

koledníky, když přišlo 22  dětí a každému dala 3 perníková 

vajíčka? 

 

 Mařenka si šla do obchodu koupit pět čokoládových vajíček 

a tři perníková kuřátka. Celkem zaplatila 87 Kč. Kolik stálo 

jedno čokoládové vajíčko, když kuřátko stálo 9 Kč? 

 
 
Spoj správné dvojice:  

 

pondělí   velký 

úterý   škaredá 

středa    modré 

čtvrtek   bílá 

pátek   květná 

sobota    zelený  

neděle    šedivé 

 

 

Doplň i, í, y, ý 

 

Opět se bl_ží Velikonoce. Tyhle svátky jsou prima, protože 

máme volné dny a  začíná opravdové jaro. Vzpom_nám na 

loňské Velikonoce, které jsme společně prožil_ na Morav-

ském Slovácku. Pár dní jsme pob_l_ u strýce Zb_ška a tety 

M_rky. B_lo to pět bezvadných dní. Kluci se nejv_c těšil_ na 

pomlázku. Počkejte, holky! V ponděl_ vás v_šleháme! hrozil_ 

jsme L_bě a M_ladě. Ale skutečnost b_la trochu jiná. Po-

mlázky se nám moc nepovedl_a mal_ bráška si musel opentlit 

bab_ččinu vařečku. M_chal chtěl děvčata pol_t vodou, jak to 

v_děl na _lovensku, ale dračice M_lada mu kbel_k v_trhla a 

poli_la ho. V_padalo to na pěknou ostudu. 

Nakonec vše zachránil_ kluci ze vs_ se svými pomlázkam_. 

Holky nám daroval_ hezké_ krasl_ce, které v_maloval_ s 

bab_čkou. Po koledě jsme měl_ tol_k barevných vajíček, že 

jsme je nemohl_ ani ujíst. 

VELIKONOCE KLEPOU NA DVEŘE  
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