
 

 Opět je  tu červen a s ním loučení s našimi deváťáky, kteří všichni úspěšně 

prošli přijímacím řízením a jsou připraveni vrhnout se do nového života, který je 

pro mnohé zastřený rouškou tajemství, pro některé nervozitou a napětím z toho, 

co nás čeká a pro některé i nadějí, že ten nový život bude lepší a úspěšnější něž ten 

dosavadní. Každý z nich se nějakým způsobe zapsal do historie na školy, každý z nich 

pro tuhle školu něco znamenal, i když to nemusel být vždycky jenom to pozitivní.   

A my jim teď všem přejeme na jejich další cestě životem hodně štěstí.  
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Školní časopis ZŠ Odolena Voda 
Časopis je vydáván za podpory Aero Vodochody AEROSPACE 

Bude se mi strašně stýskat po spolužácích, představa, že od září už budu chodit do jiné školy a nebudu se 

každý den vídat se svými kamarády mě děsí. Neumím si to představit, strašně jsme si na ně zvykla, jsou jako 

moje druhá rodina. I když jsem si to nemyslela, chybět mi budou i učitelé, které jsme zlobili a oni se zlobili s 

námi. Je mi tak trochu smutno, ale snad přijde něco nového, možná ještě ………….. 



Co mi škola dala a vzala…………… 

….. škola mi dala hodně vědomostí. Použil jsem je nejen při stu-

diu, ale i v životě. Škola mi vzala zatím velkou část mého života   

a především volného času, který jsem musel strávit učením. Paní 

učitelka nás vždy vedla k tomu, abychom se chovali slušně a dáva-

li příklad nižším ročníkům. Především sedmákům, kteří se na této 

škole moc dobře nechovají. Škola mi vzala určitou skupinu přátel, 

kteří jsou v dnešní době na jiných školách. Ale naopak jsem         

po těch letech, co jsem tu strávil, poznal mnoho dalších přátel. 

Škola vždycky něco dá a něco vezme 

…..budou mi hodně chybět moji spolužáci, jsem s nimi devět let,   

i když se s některými občas pohádám, nedovedu si život bez nich 

přestavit. Často si říkám, že se těším, až odejdu ze školy, ale už  

teď vím, že mi bude smutno, chybět mi budou i někteří učitelé.  
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…… na tuhle školu budu vzpomínat velmi dobře. 

Byly tu sice chvilky, které bych nejraději vymazala, 

ale přece jen devět let je dlouhá doba a velká část 

našeho života, která nepůjde zapomenout. Svou 

třídu beru jako 

rodinu, bude to 

velmi těžké 

opustiti lidi, kte-

ří vám byli opo-

rou, když jste se 

zrovna necítili 

nejlépe, nebo se 

vám nevedlo. 

Jsem vděčná, že 

jsem mohla  tuto 

školu studovat.  

 

….. strávil jsem tu devět let a teď to končí. Škola mi 

přinesla to dobré i to to horší. Jediné, co mě teď 

mrzí, je, že už  vidím své nejlepší přátele možná 

naposledy 

 

…..škola nám toho dala hodně a to především díky 

učitelům. Ne s každým jsme vycházeli, ale svým 

způsobem jsme je měli všechny rádi. Ať si každý 

říká, co chce, určitě mu to tady bude chybět 

 

 

….. škola nám všem dala základní vzdělání. Naučili jsme se zde číst, 

psát a počítat, i když některým to nejde dodnes. V září každý z nás 

nastoupí na střední školu, či gymnázium a bude jenom na nás, jak se  

s tím popereme. Můžeme říci, že nám škola vzala devět let života. 

Každý den mimo víkendu škola, škola a zase škola. Za pár let na to 

budeme jenom vzpomínat, až se nám nebude chtít vstávat do práce. 

Všichni se už teď těší na prázdniny a  poslední dny na základní škole. 

Většina z nás se už vidí někde u moře, na chatě, nebo dokonce v po-

steli, až budou moci dlouze spát. I když se nám bude stýskat, tak si 

myslím, že každý  z 

nás se těší na to, co  

nám přinese září  

 



 

Stránka 3 Projektový den "Den hudby" 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo rok 2014 „Rokem české hudby“. Jed-

ním z důvodů bylo to, že v letech zakončených číslem čtyři se narodili 

nebo zemřeli takoví velikáni české hudby jako byl například Bedřich 

Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Kryštof Harant z Polžic         

a Bezdružic. Proto se i naše škola rozhodla k této akci přidat a zorganizo-

vala na 7. května 2014 projektový den s názvem „Den hudby“. Zúčastnila 

se ho celá škola. V některých blocích jsme zpívali, a to česky nebo an-

glicky, poslouchali hudbu a následně ji výtvarně zpracovávali. Vyráběli 

jsme jednoduché hudební nástroje nebo na ně hráli, poslouchali jsme 

hudební pohádky, dozvídali se známé i neznámé věci o hudebních skla-

datelích, hymnách či hudbě spojené s olympijskými hrami. Cvičili  

jsme  nebo tančili na hudbu, malovali plakáty, kreslili portréty hu-

debních skladatelů nebo zkoumali hudbu z fyzikálních hledisek. 

Dokonce si mohli zahrát i na textaře a pokusit se vytvořit slova ke 

známým lidovým písním nebo řešit hudební hádanky        či hledat 

zajímavé informace na internetu. 

Projekt ve všem určitě líbil.  

(Zdroj: stránky školy) 

Exkurze do Míšně 

Ve středu 14. května 2014 se žáci naší školy, zejména němči-

náři, zúčastnili výletu do německé Míšně. Navštívili muzeum 

porcelánu s manufakturou, kde se seznámili s výrobou a zdo-

bením míšeňského porcelánu.  Zdobení probíhá ručně, barvy 

si míchají sami, je zajímavé, že např. cibulový vzor je černý   

a teprve v peci získá krásnou modrou barvu. Další zajímavostí 

je, že všechny výrobky se po výpalu asi o 1/3 zmenší. Histo-

rie výroby v Míšni začala v roce 1710. Značkou míšeňského 

porcelánu jsou dva zkřížené meče. Po exkurzi v manufaktuře 

si prohlédli jejich výrobky, které jsou velmi krásné, ale také 

velmi drahé. Dále navštívili muzeum, ve kterém mohli obdi-

vovat vázy, sošky, hrníčky, květiny, lustry a to vše 

z porcelánu. 

Prohlédli si i staré město s hradem a katedrálou. V závěru se 

také porozhlédli v úzkých uličkách s obchůdky kolem radnič-

ního náměstí a navštívili obchodní centrum, aby si mohli při-

vézt domů nějaký dárek. Občas  sice zapršelo, ale jinak se 

výlet vydařil.                                          (Zdroj: stránky školy) 
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Výstava "Olga Havlová ve vzpomínkách přátel" 

    Ve dnech 19. května do 23. května byla v naší škole instalo-

vána výstava  "Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a ve foto-

grafiích Bohdana Holomčíka", kterou naší škole zapůjčilo ob-

čanské sdružení PANT. Výstava byla přístupná nejen našim 

žáků, ale i široké veřejnosti. Žáci devátých tříd se také věnovali  

výstavě v rámci hodin dějepisu prostřednictví dalších studijních 

materiálů. Ohlasy byly jenom a pouze pozitivní. Výstava  je 

udělána opravdu zajímavou a nenásilnou formou. Přibližuje 

paní Havlovou jakou obyčejnou ženu, která si prožila svůj zají-

mavý a přitom velice prostý život v době, která již dnešním 

žákům připadá neskutečná a vzdálená.  

Třída 9.A 

Krajské finále ve vybíjené 

Tým žákyň z I. stupně se probojoval do 

krajského finále Středočeského kraje ve 

vybíjené, které proběhlo 15. 5. 2014 v Be-

nešově. Tentokráte nebyly tak úspěšné 

jako v okresním kole, které vyhrály. Umís-

tily se na 7. místě. Pro žákyně to byla nová 

zkušenost se soutěží na vyšší úrovni. Dě-

kujeme jim za vzornou reprezentaci školy. 

(Zdroj: stránky školy) 

Liga proti rakovině 

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace. Jejím hlavním 

cílem je již více než 23 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory 

v ČR. K dosažení tohoto cíle si  zvolila tři hlavní dlouhodobé 

programy: 

- prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způ-

sobu života 

- zlepšení kvality života onkologických pacientů 

- podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení 

onkologických pracovišť 

Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do charitativní akce. 

V letošním roce se žákům naší školy podařilo v Odoleně Vodě 

vybrat 5541,-Kč. 

(Zdroj: stránky školy) 

Turnaj škol v plážové       

přehazované 

V pondělí 9.6. naše škola uspořádala turnaj 

v  plážové přehazované. Kromě 11 družstev    

z naší školy se do turnaje přihlásila i 3 druž-

stva ze ZŠ Klecany a 2 družstva ze ZŠ J.A. 

Komenského z Prahy. Díky sportovnímu nasa-

zení všech hráčů, krásnému počasí a práci 

všech zúčastněných rozhodčích a organizátorů 

se turnaj povedl. Ceny do turnaje poskytla ZŠ 

Odolena Voda a AERO volejbal Odolena Vo-

da.  

(Zdroj: stránky školy) 
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 Blíží se konec školního roku a pro mě i konec mé devítileté školní docházky. Jedním z nejhezčích letošních zážit-

ků byl pro mě červnový zájezd do Anglie a Paříže. Těšila jsem se na něj už půl roku dopředu.  

Cestovali jsme přes Německo, Belgii a Francii neuvěřitelných 16 hodin, nejdřív autobusem a následně trajektem. Tuto 

dobu valná většina z nás sladce prospala, protože nás po příjezdu do Londýna čekal náročný program.  

Do města jsme přijeli v sobotu brzo ráno, což byla obrovská výhoda, nemuseli jsme se prodírat zacpanými ulicemi milió-

nového velkoměsta. Viděli jsme Tower Bridge, most v dokonalém viktoriánském stylu, projeli jsme se úžasným londýn-

ským metrem, prošli jsme kolem v minulosti obávané pevnosti Tower, vydali jsme se do muzea voskových figurín a ně-

kteří viděli také bydliště Sherlocka Holmese na Baker Street. Večer dokonale znaveni jsme se s otevřenou náručí vydali 

vstříc našim hostitelským rodinám, kde už jsme se museli sami domluvit anglicky.  

 Další den nás čekal výlet krajinou jižní Anglie. Začali jsme procházkou v malebné vesničce, která jako by se 

zrovna objevila v seriálu „Vraždy v Midsommeru". Pokračovali jsme cestou do přímořského městečka Eastbourne. Tady 

jsme doplnili síly osvěžující zmrzlinou a následovala dlouhá a nádherná 

procházka po křídových útesech, kde se nám vyjevily přímo božské sce-

nérie. Na konci putování jsme si schladili nohy ve studené vodě kanálu 

La Manche. Pak následovala prohlídka přímořského letoviska Brighton.  

Třetí den se opět nesl v duchu Londýna, konkrétně jsme na vlastní kůži 

zažili London Eye, což je monumentální ruské kolo. Prošli jsme se ko-

lem Westminster Abbey a den jsme zakončili nákupy na Picadilly a Re-

gent Street.  

Úterní dopoledne jsme strávili ve škole s anglickými lektory. Pracovali 

jsme ve skupinách s textem, vymýšleli jsme otázky, další skupina soutě-

žila v kvízu. Kolem poledne jsme rovnou od školy vyrazili do doverské-

ho přístavu na trajekt směr Francie. V blízkosti Paříže jsme se zastavili a ubytovali v  motelu F1.  

Ráno nás probudil déšť, což nás zrovna moc nepotěšilo, protože jsme se chystali strávit celý den na nohou v Paříži. Počasí 

nás neodradilo a viděli jsme a zažili všechno, co jsme si naplánovali: focení na Trocaderu, výstup na Eiffelovu věž až úpl-

ně nahoru, Vítězný oblouk, Invalidovnu i  muzeum Louvre s nádherným vchodem v podobě prosklené pyramidy. Nakonec 

se objevilo i slunce a den jsme zakončili plavbou po řece Seině. 

 

 Značně znaveni a plni zážitků jsme se kolem deváté hodiny večerní 

vydali zpět do České republiky. Musím říct, že zájezd byl naprosto úžasný, 

zažili jsme tolik zajímavých věcí! 

 Mé podělování patří paní ředitelce Ullmanové, paní učitelce Dostá-

lové a v neposlední řadě paní průvodkyni Vlaďce, která nás po světových 

metropolích provázela s grácií a noblesou sobě vlastní. 

 

 

                                                                                Ester Marietta Sidibé, 9.B 

Zájezd do Anglie s návštěvou Paříže 
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