
  se  v  klidu na chvilku zasta-
víme a podíváme se zpět na rok 2013. 
Utekl jako voda. Co se všechno stalo? 
Průběžně jsem Vás s novinkami        
ve škole seznamovala prostřednictvím 
našich webových stránek, nyní ale-
spoň stručně. Nový rok zahájili naši 
žáci na lyžích na Benecku, na jaře 
jsme měli možnost vidět královnu 
v Londýně při cestě z Parlamentu.    
Na školách v přírodě si všichni užívali 
krásného počasí a sluníčka a byly tu 
prázdniny. Na ty jsme se všichni moc 
těšili, ve škole se budovalo, v suterénu 
vznikly dvě nové třídy, ve 3. patře se 
zvětšily tři třídy. Ve dvou z nich 
v průběhu podzimu vznikly moderní  
jazykové učebny, natíralo se , malova-
lo, opravovalo,…a je konec roku, to to 
letí. 

Ještě betlém, vánoční jarmark      a …
hurá jsou tu Vánoce se stromečkem a 

voňavou vánočkou     na stole. 

 Všem moc a moc děkuji 
za přízeň, kterou jste věnovali naší 
škole, kolegyním, kolegům           
a ostatním zaměstnancům za ná-
ročnou práci, dětem za to, že cho-
dí s chutí a radostí do školy. 

 Přeji nám všem krásné    

a  klidné prožití vánočních svátků, 

do nového roku 2014 hodně dobré 

nálady, radostí a úsměvů. 

Mgr. Ivana Ullmannová 

ředitelka ZŠ 
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 To bylo vůně, výrobků, stromečků a veselí, škola 

byla zase jednou plná k prsknutí. A proč že to všichni přišli? 

Konal se přece tradiční vánoční jarmark.  

 Příležitost pro všechny ukázat co umí. A také si vy-

dělat nějaké korunky, které si přidají na různé aktivity. Takže 

se spodní patro naší školy zaplnilo stánky s různými svícny, 

stromečky, obrázky, rybičkami, perníčky, řetězy i s vánočním 

cukrovím. Každý, kdo přišel, si mohl opravdu vybrat. Ten, 

kdo by si snad nevybral, tak měl ještě možnost  navštívit vy-

stoupení pěveckého kroužku a kroužku zobcové flétny,      

nebo zajít do naší kavárny, kde na něho čekalo malé občer-

stvení.  

 Součástí vánočního jarmarku byla také akce školního 
parlamentu: soutěž o nejkrásněji ozdobený stromeček. Vítěze určili návštěvníci jarmarku 
vložením hlasovacích žetonků do krabiček jednotlivých tříd. A čí stromeček se líbil nejvíce? 

Na 1. místě se umístila třída VIII.B, na 2. místě  třída III.C a na třetí místo byl vybrán 
stromeček třídy II.A. 

 

 

Ročník II 



 Po loňském úspěšném filmovém maratonu vyvstala otázka - Jak to bude letošní rok?  A protože máme hod-
né a nadšené paní učitelky,  tak neváhaly a šly do toho s námi znovu. Tak jsme se sešli v pátek 15. listopadu v pět 
hodin večer před školou se spacákem a karimatkou v ruce na letos již druhém ročníku. Tentokrát jsme již všichni      
o rok starší, ale chuť se bavit máme pořád stejnou.  

 Všechno začalo slavnostním zahájením ve 2. patře naší školy a pak už mohlo začít promítání našich oblíbe-
ných filmů. Promítání jednotlivých filmů bylo proloženo filmovou soutěží, kde se bohužel ukázalo, že nejsme až tak 
dobrými znalci našich pohádek a filmů, a to je veliká škoda. Po druhém filmu jsme se všichni přesunuli do tělocvič-
ny, kde jsme nejdříve skládali názvy různých filmů a filmových dvojic. Každá správná odpověď mohla svému nález-
ci přinést bonbón. Pak už následovala polštářová bitva, kde se jako nejšikovnější projevila třída 7. A. A teď už jenom 
večerní hygiena, rychle do spacáků a další filmy. 

 Mnozí vytrvalci vydrželi sledovat připravené filmy až do ranních hodin. Ráno už nás čekal jenom úklid       
a odchod domů do postýlek.                                         Katka Klečková, Natálie Weidemannová, Petra Skořepová  9.B  

 

Recitační soutěž „O Hálkovo pírko“ 

                  Kateřina Měchurová       V. A 
2. místo     Lucie Rašková                V. A 
3. místo    Natálka Hadravová          IV. A 
 
 
Výsledky kategorie 6. a 7. tříd: 
1.místo   Šimon Běhan                 VII.A 
2.místo   Kateřina Panoušková     VII.B 
3.místo   Veronika Trčková           VII.A 
                Kristýna Šmejkalová      VII.B 
                Ladislav Toman             VII.A 
 
Výsledky kategorie 8. a 9. tříd: 
1.místo  Ester Sidibé                     IX.B 
2.místo  Barbora Mišnerová         VIII.B 
3.místo  Natálie Weidemannová   IX.B 
 
 

Bára Mišnerová 8.B  
 

Na začátku měsíce listopadu se opět konala recitační 
soutěž „O Hálkovo pírko". V konkurenci jednotli-
vých kategorii měla porota opravdu těžký úkol vybrat 
ty nejlepší. Všem soutěžícím děkujeme za účast        
v soutěži a za předvedené výkony. Vítězům blaho-
přejeme a s vámi ostatními se budeme těšit příští rok 
na shledanou. Slavnostní vyhlášení výsledků proběh-
lo 28. listopadu v rodném domku Vítězslava Hálka. 
 
 
Výsledky I.  kategorie -  1. třídy: 
1.místo    Veronika Říhová           I. A 
2.místo    Jana Škrabánková         I. A 
3.místo    Vojtěch Oulík               I.B                
                  Anna Kadeřávková     I. C 
 
 
Výsledky II.  kategorie -  2. – 3. třídy: 
1.místo    Karolína Dostálová           II. A 
2.místo    Adéla Sailerová                III. B 
3.místo    Tereza Ondřejčková         III. A 
 
 
Výsledky III.  kategorie -  4. – 5. třídy: 
1.místo    Veronika Koščová            IV. C 

Velká filmová noc 

Stránka 2 

 

A  dál….. 

… filmový maraton byl podle mě lepší než v loňském 
roce. Víc jsem si to užila a byla větší sranda. Líbil se 
mi zlepšovák se soutěžemi v tělocvičně. Doufám, že 
příští rok bude filmový maraton.  

 

...koukali jsme na Lotranda a Zubejdu, škoda, že jsme 
nekoukali i na Scary movie. A moc se mi líbila akce     
s tělocvičnou. Doufám, že bude i příští rok.  

 

… líbily se mi nějaké filmy, ale vadilo mi, že jsme si 
nepustili horor. Příští rok ho snad budeme mít znova, 
takže musíme být hodní.  



 

Recitační soutěž     

„O Hálkovo pírko - setkání recitátorů“ 

 Po loňském úspěšném pokusu o setkání recitátorů i z jiných škol u nás, jsme 
se letos rozhodli uspořádat druhý ročník, který nebyl soutěžní, ale jeho cílem bylo 
spíše porovnat si své schopnosti a výběr básniček, které rádi recitujeme s jinými kama-
rády. A srovnání bylo opravdu velké. Naši školu navštívilo celkem 32 dětí z Líbeznic, 
Klecan, Zdib a Prahy - Dejvic a když k tomu připočítáme ještě deset našich účastníků 
v jednotlivých kategoriích, tak je vidět, že letošní přehlídka byla opravdu velkolepá.  

  

 Celé dopoledne zahájil pěvecký sbor paní učitelky K. Hlavínové a pak už vše 
začalo.Učebnou zněly básně různých českých i zahraničních autorů a několik odváž-
livců se pustilo i do přednesu prózy. Zážitek to byl pro všechny jistě nezapomenutelný. 
Na závěr byla pro všechny účastníky připravena sladká odměna, knížka a účastnický 
list, který jim dnešní den bude připomínat. 

Doufáme, že tato úspěšná akce bude mít své pokračování i v budoucnosti. 

 

 Jana Smetanová  
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U příležitosti Mezinárodního dne Ekoškol vy-
hlásil EKOTÝM naší školy  

SOUTĚŽ O SBĚR NEJVĚTŠÍHO POČTU 
VYBITÝCH BATERIÍ  

Výherkyní se na 1.stupni  stala                       
Veronika Bečková  

a na 2. stupni  Denisa Vacková  
 

POŘADÍ TŘÍD V SOUTĚŽI  
1. 1.B 
2. 8.B 
3. 9.A 

 
VYBITÉ BATERIE MŮŽETE NOSIT PO CE-

LÝ ŠKOLNÍ ROK !!!  
VHAZUJTE JE DO ZELENÉ KRABICE  

U MALÉ SBOROVNY 

 

Sbíráme víčka pro Kubíčka  

 Kubíček se narodil ve 25 týdnu těhotenství    
s porodní váhou 780 g. Přes tři měsíce strávil v ne-
mocnici v inkubátoru napojený na spoustu přístrojů. 
Naděje na život byla malá, ale Kubík je velký bojov-
ník a nevzdal se. Bohužel těžký vstup na tento svět ho 
poznamenal na celý život - těžké kombinované posti-
žení hybné, mentální a senzorické, DMO - smíšená 
forma, diparéza s postižením horních končetin, sekun-
dární epilepsie při DMO a mikrocefalie.  

 Sběrem víček podpoříte malého Kubíčka       
a za vybrané peníze pojede na další rehabilitační po-
byt do centra ADELI ve slovesných Piešťanech. Tato 
rehabilitace Kubíkovi nesmírně pomáhá a posouvá ho 
vpřed.  

jakubnavara.webnode.cz 

 
 

Sběr víček pro Aničku  

V sobotu 16. listopadu jsme odvezli další pytle s víčky 
malé Aničce, pro kterou jsme víčka sbírali od letošního 
ledna. Poprvé jsme vezli 132 kg a tentokrát 152 kg, cel-
kem jsme pro Aničku sebrali 284 kg víček. Mám vám 
všem vyřídit obrovské poděkování od maminky Aničky, 
které jsme naší aktivitou udělali velkou radost. 

Jana Smetanová  
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Školou chodil Mikuláš…... 

 Mikuláš pocházel z bohaté rodiny. Po smrti rodičů rozdal veškerý svůj 
majetek. Vykonal řadu dobrých skutků. Stal se jedním z prvních biskupů. Tradice 
spojená se sv. Mikulášem je rozdávání dárků dětem. V USA se tato tradice stala 
předlohou pro Santu Clause. Sv. Mikuláš je jedním z nejvýznamnějších svatých. Je 
mu zasvěcena řada kostelů a chrámů. Mikuláš doprovázený čertem a andělem cho-
dí v předvečer svátku sv. Mikuláše. Při své obchůzce se ptá dětí, zda byly hodné,    
a chce slyšet nějakou básničku.  

 5. prosince zavítal Mikuláš s čertem i andělem do naší školy a buď jsme 
byli všichni tak hodní, nebo jsme uměli básničku, protože si nikoho z nás neodnes-
li.  

Historické inzeráty  

  
Hledám dodavatele drahých kamenů prvotřídní kvality 

na výrobu koruny. 
Zn.: Královská zakázka 

1 

 
Nabízím tři pruty. 

Zn.: Synové je bohužel zlomili. 
2 

  
Hledáme zlatníky na výzdobu mé ložnice 

ve Versailles 
Zn.: Král Slunce 

3 

 
Hledám schopného očního lékaře. 

Zn.: Přišel jsem u Rábí o oko. 
4 

  
Chcete znát svoji budoucnost? 
Zn.: Zastavte se na Vyšehradě 

5 

 
Můj vynález osvítí nejen vaši domácnost. 

Zn.: Svíčkám odzvonilo. 
 

6 

Prodám kožich. Suvenýr z tažení do Ruska. 
Zn: Jsem malé postavy - 160 cm. 

 
7 

Ubytuji alchymisty z celého světa.  
Zn: Hledám elixír mládí.    

 
8 

Nařizuji všem rodičům posílat své děti povinně           
do školy. 

Zn: Ošetřeno zákonem. 
9 

Svá pravidelná kázání v Betlémské kapli začínám      
tuto neděli. 

Zn: Účast přislíbil i král. 
10 

ŘEŠENÍ:                        
1. Karel IV. 
2. Svatopluk  
3. Ludvík XIV. 
4. Jan Žižka 
 

5. Libuše 
6. T.A. Edison 
7. Napoleon Bonaparte 
8. Rudolf II.  
9. Marie Terezie 
10. Jan Hus  

www.malotridka.cz 



Z PERA NAŠICH SPOLUŽÁKŮ  
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Vážený pane Komenský, 

v hodinách literatury jsme se seznámili s vaším životem i dílem a pak jsme srovnávali 
s naším školstvím na počátku 21. století. 

Musím uznat, že mne překvapilo, kolik věcí i názorů se po vaší reformě dochovalo    
do dneška, snad jen s nepatrnými obměnami. I v naší době jsou školy rozděleny na 
stupně, učí se podle obrázků, u nás někdy i podle videí. Učení a studia jsou potom 
zajímavější a zábavnější. Člověk si toho více zapamatuje. A když zapomene, vše si 
pak rychleji oživí.  

Četli jsme také ukázku ze spisu, jak školství a vůbec učení vypadalo, než jste vymyslel 
reformu. Jsem ráda, že v naší době se zakázaly tělesné tresty a učíme se ve svém ma-
teřském jazyce. Nedovedu si představit, že bych se měla učit něco, čemu nerozumím. 
Hodně využíváme techniku, jezdíme do zahraničí na různé jazykové pobyty, abychom 
se zlepšili ve vyjadřovacích dovednostech. Jezdit na zkušenou jste doporučoval už vy. 
Určitě jsou rozdílné i třídy, ve kterých se učíme my s těmi, kde sedávali žáci v 17. 
století. Veškeré odlišnosti, ať už v metodách či názorech, jsou většinou pouze zdoko-
nalením vašich myšlenek.  

Myslím, že vám vděčíme za hodně, pane Komenský. Jsem moc ráda, že nyní již        
ve většině zemí po celém světě by se dala použít vaše slova: „Cesta ke vzdělání je ote-
vřena všem.“ Važme si toho. 

S pozdravem Květa Šteflová, VIII.A 

 

V Odoleně Vodě dne 11. října 2013 
Srdečně vás zdravím pane Komenský, 

jsem moc rád, že jsem dostal šanci napsat dopis pro vás. Pusťme se do toho. 

Moc mě zaujalo, že jste vůbec začal psát to, co si myslíte. Vaše slova: „Lépe začít někdy, než nikdy.“ mne ihned zaujala    
a poznamenal jsem si je do sešitu. Vážím si vás, muselo stát hodně vaší odvahy pokusit se prosadit nové metody, myšlen-
ky. Asi nejvíce se mi zalíbilo vaše dílo Labyrint světa a ráj srdce. Poutník bloudil světem a poznával pravdu i lež. Nakonec 
věřil především sám sobě. Je mi líto, že vám zemřely ženy, děti i tchán na epidemii moru. Po tom, co vám v roce 1623 
spálili vaše spisy, to už bych asi psychicky odpadl.  

Škoda jen, že jste musel odjet a hledat klid k práci někde jinde. Být vámi, už bych asi spáchal sebevraždu. Ale vy jste byl 
tvrdý chlapík a za to vás obdivuji. Vaše nové metody výuky jsou opravdu skvělé a platí i dnes. Jsou v naší škole využívá-
ny. Možná bez vás bych tu seděl ve špíně a učitel by držel v ruce bič. A krom toho bych mu vůbec nerozuměl. Je prima,   
že jste nechtěl, aby se děti vše učily nazpaměť. Hlavně když budou přemýšlet. 

Za všechny novinky, myšlenky, které jste sepsal, vám velmi děkuji. Vaše knihy jsou vzorem pro lidi 21. století. Ne na-
darmo jste označován jako Učitel národů. 

P.S. Omlouvám se za barvu písma, došlo mi pero. 

S pozdravem Pepa Ježek  

Vážený pane Komenský, 

měla jsem možnost vás blíže poznat – vaše životní osudy, cestování … 

Pochopila jsem, že rozdíly mezi školou na počátku 21. století a dřívější jsou vážně zásadní. Překvapilo mě, že se děti muse-
ly učit to, co věděl učitel nebo papouškovat věty z knih nazpaměť. Nelíbilo se mi, když na neposednost těla a stejně tak       
i únavu ducha byly pak osvědčené krotící a povzbuzující prostředky: hrozby, křik, tresty, metla a karcer. 

Moc se mi líbilo, že jste navrhl školy v rodině tzv. mateřské školy. Dal jste maminkám návody, jak s dětmi mluvit, praco-
vat. Rozdělil jste děti do tříd podle věku. Byl jste přesvědčen, že se nemusí učit jen děti, které jsou bohaté, ale také ty, které 
jsou chudé. Mají také právo na vzdělání.  

Díky vám vznikla velká revoluce ve školství a za to vám moc děkuji. 

V závěru bych vám ještě jednou poděkovala za vámi vymyšlené změny, za jejich popsání do knih pro děti i učitele ve vaší 
době. Dají se používat i dnes.  

Ráda jsem vás poznala. 

S pozdravem Denisa Konečná, VIII. A    

 



Dobrý den pane Komenský, 
 
ve škole jsem se o vás hodně dověděla. Byl jste hodně vzdělaný na dobu, kdy jste žil, a poměrně dost jste cestoval. 
Docela se shodujeme v některých vašich myšlenkách, jak jste navrhoval učit. Rozdělit vzdělanost na třídy a stupně – to 
bylo velmi chytré. Dále také to, že školy ani mateřské školky nebudou placené, takže se mohly vzdělávat i děti 
z chudších rodin. Navrhoval jste, abychom se nemuseli učit myšlenky učitele, a to také u nás funguje. Jsem za to ráda.   
A také bylo chytré vymyslet, aby se děti učily již od mateřských škol.  
A nyní rozdíly. No rozdílů je také dost, přece jenom jsou to již nějaká čtyři století. To, že se děti učily jen od 7 do 12 let, 
mi přijde málo. Je to jenom pět let. Dnes se učíme devět let. Tenkrát neexistovala povinná školní docházka, dnes ano.    
Je to dobře, protože kdyby nebyla, myslím si, že by děti do školy chodit nechtěly a vzdělanost by silně poklesla.  
Můj názor na vás je velmi kladný. Byl jste chytrý člověk a mrzí mě, že jsem vás nepoznala. Měl jste hodně těžký život, 
spálili vám všechny spisy, umřely vám ženy, dva synové i tchán, musel jste se pořád stěhovat. Moc se mi líbí některé 
vaše myšlenky: „Mnozí lidé jsou jak slepí, jsou tupí a hloupí: přicházejí na svět a nevědí odkud, žijí v něm a nevědí proč, 
odcházejí z něho a nevědí jak.“ Toto byla první slova, která jsem si od vás vybrala, abych si je poznamenala do sešitu. 
Vaše slova jsou i dnes pravdivá. 

S pozdravem Nikol Malá, VIII.A 
 

 

Tu správnou vánoční náladu a hodně dár-
ků pod stromečkem a ať si tu krásnou vá-
noční atmosféru přenesete i do dalších 
dnů v novém roce 2014, to Vám přeje  
 

       Vaše redakce 

Na tenhle zážitek nikdy nezapomenu  

  Bylo krásné, teplé ráno. Ptáčci si prozpěvovali, zvířátka běhala lesem a Molly se probudila právě na snídani. 
Palačinky od tatínka provoněly celý dům. Molly vstala z postele a hned se rozutekla po schodech do kuchyně. „Dobré 
ráno broučku," pozdravil tatínek „Dobré ráno, jak ses dnes vyspala?“ „Dobře.“  „Co chceš na ty palačinky?“ zeptal se 
tatínek. „Mmmm... třeba nutellu.“ „Dobře,“ řekl tatínek a natáhl se pro nutellu. Hned, jak Molly dojedla, šla do koupelny 
se umýt. Tatínek zatím uklidil spoušť po palačinkách.  
 Tú, tú!!!  „Máma je tady,“ vykřikla Molly, hned jak uslyšela klakson. Skočila jí do náruče. Máma přijela totiž    
z dlouhé pracovní cesty. Tatínek si utřel mokré ruce do utěrky a šel za mamčou do hlavní haly. Maminka se usmála a 
tatínek jí políbil. Dlouhý polibek mamince rozzářil oči.  

 Crr, zazvonil telefon, Molly se rozeběhla do obýváku. „Prosim?“ řekla udiveně Molly. „Je doma Molly?          
To jsem já Ben,“ řekl hlas v telefonu. „Ahoj Bene!“ vykřikla radostně Molly. „Ahoj, nechtěla bys dneska někam vyra-
zit?“ „Určitě!“ Molly byla ráda, že jí konečně někdo vytáhne ven. „Dobře, tak v šest, pa,“ rozloučil se Ben a zavěsil. 
 Molly položila telefon a rozběhla se z obýváku do haly a z haly nahoru po schodech, ale táta jí okřiknul zrovna, 
když pomáhal mamce se zavazadly do domu „Kdo to byl?“ „Tati, to byl Ben, ptal se mě, jestli nepůjdu ven,“ odpověděla 
šťastně Molly. „Aha,“ řekl tatínek a pokračoval se zavazadly. Molly si šla umýt hlavu, namalovat se, vyčistit si zuby       
a vybrat si šaty na večer. Chtěla vypadat báječně, protože Bena strašně milovala, ale on ji bral jako nejlepší kamarádku,   
a to Molly dost mrzelo. 

 Na hodinách bylo 18:00 a Ben už zvonil. Maminka šla otevřít „Ahoj Bene, ty jdeš pro Molly?“  „Ano, paní 
Midltonová!“  odpověděl Ben. Molly zrovna sešla opatrně schody v krásných červených šatech pod kolena. A Ben  
oněměl  úžasem. „Tak si to užijte!“ Maminka se pousmála na Molly a kývla hlavou. Pak se Molly s Benem otočili a šli. 
Maminka zavřela dveře a oddychla si.  

 Ben navrhl Molly, že půjdou na večeři, Molly samozřejmě neodmítla. Každou vteřinu či minutu, kterou strávila       
s Benem, byla šťastnější. Když došli do restaurace, Ben Molly odsunul židli, Molly se posadila a poděkovala. Uběhl ně-
jaký ten čas a Molly s Benem dojedli, pak se rozhodli, že se půjdou projít. Ben zaplatil a šel za Molly, která čekala        
na lavičce u parku před restaurací. Šli parkem písčitou cestičkou a přitom si povídali, náhle se rozpršelo. Oba byli promo-
čení až na kost. Pak jim došlo, že Ben bydlí kousek od parku, Ben dal Molly sako přes ramena a běželi. Doběhli   do do-
mu a Ben došel pro ručníky. Oba se utřeli. Ben si sundal košili, kterou hodil přes židli. Molly se v tu zápětí zakoukala s 
úžasem, jaké má Ben skvělé tělo. Ben se na ni také podíval, ale divně,  jako by si myslel: Co to dělá?  Ale nakonec se 
usmál, přistoupil k Molly blíž a políbil ji. Potom řekl: „Miluji tě, Molly.“  
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