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Ročník IV 

Máme novou školu   

V červnu jsme opustili školu o týden dříve, aby do ní mohli  řemeslní-

ci a školu za 2 měsíce proměnit . Dříve působila škola smutně a šedi-

vě, okna nešla otevírat a jídelna byla o dost menší něž teď. Dnes je 

škola zcela jiná - má žlutošedou barvu, ve všech místnostech jsou vy-

měněná okna, na fasádě máme namalovaný znak školy, zvětšila se 

i  školní jídelna, kam přibyly další stoly, změnily se i místnosti ve 

školní družině. Škola působí usměvavě a vesele.  

Do školy nepřišli jenom noví žáci, ale také nové paní učitelky - 

rozhovory s nimi si můžete přečíst uvnitř časopisu.  

Míša Heráková VII. B 

Vítejte na stránkách našeho školního časopisu „Na slovíčko“, který se roz-

vydává pár nadšenců ze 7. B pod vedení paní učitelky Jany Smetanové. Le-

tošní rok je pro nás již čtvrtým rokem, kdy se snažíme vás informovat o 

všem novém, co se u nás děje, vydáváme úspěšné práce našich spolužáků, 

připravujeme soutěže, informuje o dění v Ekotýmu apod. Redakční rada se 

od minulého roku proměnila, proto hledáme nové zájemce o psaní, vymýš-

lení soutěží apod. Máte-li ve třídě nějakou povedenou práci, zajímavou akci - 

napište nám - rádi vše otiskneme.  

Pokud byste chtěli patřit mezi nás,  

kontaktujte paní učitelku Janu Smetanovou!!! 



Dobrý den, rády bychom se vás zeptaly na několik 
otázek.  
Kde jste dříve pracovala ? 

,Pracovala jsem v Ládví na ZŠ Burešova. 

Proč jste si tuto školu vybrala ? 

Přestěhovala jsem se sem. 

Jaký předmět učíte nejraději? 

Hudební výchovou. 

Chutná vám v naší školní jídelně? 

Ano chutná mi tu, myslím si že vaří dobře. 

Jaké máte koníčky? 

Ráda zpívám a hraju na kytaru, ráda si zaplavu a mám 

moc ráda procházky, protože jsem na čerstvém vzdu-

chu.“ 

Co se vám na naší škole líbí? 

Líbí se mi to, že tu spolu všichni spolupracují a 

 mají mezi sebou dobré vztahy jak učitelé, tak i žáci.“ 

Co by jste na naší škole změnila? 

Udělala bych větší třídy a více pracovního prostoru  

(např. při hudebce je málo prostoru a pak děti musí  

sedět celou hodinu v lavici). 

Děkujeme paní učitelce Jonášové za rozhovor a 

přejeme jí, aby se jí u nás na škole dařilo.  

Sabča Cioleková a Daniela Barcalova 7.B 
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Dobrý den, rády bychom se Vás zeptaly na několik 
otázek.  
Jakou třídu učíte? 

Učím první speciální třídu. 

Jaký předmět učíte nejraději? 

Nejraději učím český jazyk, matematiku a pracovní čin-
nosti. 

Kde jste dřív pracovala? 

Pracovala jsem jako účetní. 

Jaké máte koníčky? 

Keramika, jízda na kole 

Líbí se vám na naší škole? 

Ano, moc. 

Chutná vám ve školní jídelně ? 

Jak kdy.  

                                                                                              
                  Děkujeme za rozhovor a přejeme samé spo-
kojené dny na naší škole.     

Terka Morávková a Denča Nickelová 7. B 

paní učitelka Veronika Jonášová  

paní učitelka Lucie Vlachová  

Vesmír - ročníkový projekt 6.tříd 

Den evropských jazyků  
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paní učitelka Helena Jordanová 

Dobrý den, rádi bychom Vám položili několik otázek    
pro náš školní časopis Na slovíčko… 
 
Jak se Vám líbí na  naší škole?  
Moc se mi tu líbí.  
 
Kde jste dřív pracovala nebo studovala?  
Pracovala jsem v Praze na základní škole.  
 
Jakou třídu učíte?  
Třídní učitelka jsem 5.A, jinak učím 5. a 7. třídy.  
 
Jaký předmět nejraději vyučujete?  
Nejraději učím český a anglický jazyk a dějepis.  
 
Chutná vám ve školní jídelně?  
Jak kdy, ale většinou ano.   
 
Jaké máte koníčky?  
Ráda chodím do přírody, ráda vařím, ráda čtu.  
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve 
vaší práci   

Valentýna Mrázová a Nikola Dupáková 7.B 

paní učitelka Ivana Derflová 

 
Dobrý den, můžeme vás poprosit o pár odpovědí pro 
náš školní časopis?  
 
Kde jste dříve pracovala?  
Pracovala jsem v cestovní kanceláři, dále jako překladatel-
ka a pak i novinářka. Po roce 1989 se výhradně věnuji výu-
ce jazyků, udělala jsem si také mezinárodní zkoušku. .  
 
Jakou třídu na naší škole učíte?  
Učím všechny ročníky od 1. do 9. ročníku kromě 4. roční-
ku.  
 
Chutná vám ve školní jídelně?  
Na obědy nechodím.  
 
Co se vám líbí naší škole?  
Její vybavenost a spolupracující a milý kolektiv.  
 
Jaké jsou vaše koníčky a co nejraději děláte ve volném 
čase?  
Baví mě jazyky - angličtina a němčina, také ráda pracuji na 
zahrádce a ráda se věnuji sportu.  
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme jenom samé spokoje-
né dny ve vaší práci 

Yasmine Beaioui a Marta Bělohlávková 7.B  

Exkurze 9. tříd - město a památky Terezína  

paní učitelka Kateřina Peisarová  

Dobrý den, mohly bychom vám položit pár otázek pro 
časopis Na slovíčko… 
Jak se Vám líbí na  naší škole?  
 
Líbí se mi, jak je škola zrekonstruovaná.  
 
Kde jste dřív pracovala nebo studovala?  
Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. 
 
Jakou třídu učíte?  
Učím v 1.D 
 
Chutná vám ve školní jídelně?  
Většina jídel mi chutná 
 
Jaké máte koníčky?  
Ráda čtu, běhám, mým velkým koníčkem je gymnastika.  
 
Jaké jazyky umíte?  
Umím anglicky a trochu německy.  
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve 
vaší práci   

Verča Mrázová a Zuzka Francová 7.B 

Návštěva čokoládovny v Šestajovicích - II.C a II. D 
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Zprávy z Ekotýmu  

Od začátku školního roku jsme se zúčastnili jedné 

akce a tou byl den pro Vodolku., kde jsme měli při-

pravená tři stanoviště - poznávání stop zvířat, výro-

bu těžítek z kamínků ubrouskovou technikou a vý-

robu města z krabiček pomocí obrázků z letáků. 

Jednu schůzku jsme věnovali připevnění ptačích 

budek v lese. Budky vyrobili návštěvníci Dne pro 

Vodolku u stánku ČSOP Vodolensis. Nyní se snaží-

me pracovat na úkolech, které souvisejí s obhajobou 

titul Ekoškola, která by měla  proběhnout v letošním 

školním roce. Titul jsme v minulosti obdrželi od sdružení Tereza a je nutné ho vždy po určité době obhájit a prokázat 

tak, že si ho opravdu zasloužíme.        Anežka Dekařová  

 

Turnaj v malé kopané - Stará Boleslav 

Žáci naší školy se 1.10.2015 zúčastnili okresního kola v malé 

kopané ve Staré Boleslavi. Ve vyrovnané skupině se naše druž-

stvo umístilo na čtvrtém místě a hrálo o umístění. V posledním 

utkání vyhrálo na penalty a obsadilo 7. místo. Všichni hráči po-

dali bojovný výkon.  

Zdroj: internetové stránky školy 

Návštěva Národního divadla - 9.B  

Zprávy ze školního parlamentu  

 První schůzka školního parlamentu se uskutečni-

la ve středu 7. října odpoledne. Schůzku navštívila i paní 

ředitelka a prodiskutovala s námi některé důležité věci. 

Řešili jsme opravu rozhlasů, která by měla proběhnout 

nejpozději po Vánocích, používání žolíků v hodinách, 

kamery, které budou umístěné kolem školy a školní kolo 

piškvorkiády.  

Aneta Dvořáková  
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Z PERA NAŠICH ŽÁKŮ   

Úkolem žáků bylo napsat báseň inspirovanou přečteným textem E. M. Remarque - Na západní 
frontě klid, zde máte možnost posoudit, jak se jim dařilo:  

Při rozkazech k zemi a vztyk,  

z nás nedostali ani vzlyk.  

Při sražení dřevěnou puškou,  

musel Himelstoss projít zkouškou,  

velitel roty se zasmál  

a ještě mu k tomu popřál.  

Zákopy nejsou žádný med,  

až jsem se toho lek.  

Teď už to vím,  

o cestě domů stále sním.  

B. Srbová 9.A  
 

Do družstev nás rozdělili, 

Velel nám kaprál Himmelstoss,  

Spadeno měl na nás čtyři,  

na výtečníky prý měl nos.  

Dvacet hodin s přestávkami,  

jsme museli boty kartáčovat,  

tvrdí jsme u toho jako kámen byli,  

nechceme jim radost udělat.  

 

Š. Běhan 9.A  

 

Píšeme bajky  

Král lev a malá myška  
 
 Jednou byl jeden král, byl to lev. Ale ostatní zvířátka 

ho nechtěla, protože byl zlý. A pak tu taky byla malá myška, 

které si nikdo nevšímal. Šla za lvem a říká: „Proč byl nemohla 

být králem já?“ „Protože jsi malá a moc hodná na to, abys moh-

la být králem jako já,“ říká lev. Ale malá myška měla plán. 

Domluvila se s ostatními zvířaty, že až lev usne, že ho společně 

opatrně strčí do pytle. Když lev usnul, tok ho opravdu opatrně 

strčili do pytle. Lev se v pytli probudil a říká: „Pomóc, pomóc, 

kde to jsem?“ Malá myška přišla k pytli a ptá se: „Kdo tam je?“ 

„To jsem já, váš král lev!“ A tak se myška přiblížila k pytli 

ještě blíž a začala se do pytle prokousat. Nakonec se jí to po-

vedlo. Lva vysvobodila. „Tak co, pořád si myslíš, že nejsem 

dost velká a silná, abych mohla být králem, když jsem ti doká-

zala pomoct?“   Lev jenom smutně odpověděl: „Už ti věřím.“ A 

tak se nakonec dohodli, že budou vládnout společně.  

 

Míša Čížková 6.A   

O krtkovi a myši  
 
Byl jednou jeden krtek a jmenoval se Kuba. Bydlel ve 

své  noře u staré chalupy, kde nikdo nebydlel už asi 

padesát let. Kuba nikdy v chalupě nebyl, ale jednoho 

dne se rozhodl, že se do té chalupy podívá, ale trochu se 

bál, protože mu soused vrabec říkalo, že tam straší. Ale 

Kuba se nakonec odvážil a do chalupy vešel. Byla tam 

tma a všude byly pavučiny. Kuba si všimnul nějaké díry 

ve zdi. Dost ho to zajímalo, a tak tam strčil čumák. 

Vtom ho do něj něco kouslo. Kuba se lekl, co to mohl 

být? Ale hned ze škvíry vylezla malá myška. „Co tu 

chceš?“ povídá. „Vlastně nic, jen jsem se sem chtěl 

podívat. Ale proč jsi mě kousla?“  

„Tvůj čumák mi připomíná sýr, na který mám už dlou-

hou dobu chuť, tak jsem si chtěla kousnout.“ „Copak 

nepoznáš čumák od sýra?“ divil se Kuba. „No, víš, já 

jsem za ty roky tady v té tmě už vlastně úplně slepá.“ 

„Tak to máme hodně společného,“ usmál se Kuba a 

druhý den přinesl myšce sýr a stali se z nich nejlepší 

kamarádi.  

Daniela Makarová 6. A  
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Věděli jste, že ….. 

 na 21. listopad připadá SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ.  

 Ve světě se slaví přesně počtyřicáté druhé. A má zajímavou historii - vznikl v reakci na arabsko-

izraelskou válku v roce 1973. USA tehdy uvedly svou armádu do pohotovosti a vidina takového globálního 

konfliktu znepokojila tehdejšího studenta Harvardovy univerzity Michaela McCormacka. Cítil se bezmocný 

vůči tomuto dění a přemýšlel, jak by mohl pomoci. Společně s bratrem Brianem přišel proto s nápadem na 

Světový den pozdravů (Hello World Day). McCormackovi chtěli oslavou pozdravů upozornit světové vůdce, 

že je vždy lepší spolu mluvit, než bojovat. Vycházeli přitom z toho, že první slovo, které si při setkání lidé 

vymění, bývá právě pozdrav. Postupem let se k oslavě přidalo 180 zemí světa a mezi těmi, kdo podpořili ten-

to svátek jsou i více než tři desítky nositelů Nobelovy ceny míru.  

 Jak naše obvyklé pozdravy - ahoj, nazdar, čau - vznikly. Dva z nich pocházejí z ciziny a čeština je 

přebrala, jeden je ovšem ryze český.  

 Tím je slovo "nazdar". Nazdar je složenina prvních dvou slov, které se objevovaly na kasičkách, do 

nichž lidé přispívali na stavbu Národního divadla. Celá věta zněla "Na zdar důstojného Národního divadla". 

Nebylo zřejmě místa v českých zemích, kam by toto heslo v nějaké formě nedorazilo. Proto si lidé brzy začali 

říkat nazdar. Historie vznik tohoto pozdravu datuje ke 14. dubnu 1851. O dvanáct let později, při vzniku prv-

ního Pražského Sokola, tento pozdrav převzali oficiálně i sokolové. Od slova nazdar se také odvozuje přípi-

tek "nazdraví".  

 S pozdravem "ahoj" je to už složitější. Patrně pochází z angličtiny, z výrazu "Ahoe" či "A hoy". Ahoe 

je prastarý námořnický pozdrav, který byl počeštěn na ahoj. V angličtině znamená "loďka". Mezi lidmi ho 

prosadili trampové a vodáci. Existuje ale i jiná legenda vztahující se k námořníkům. Podle ní šlo o povel v 

nejvyšší nouzi, kdy bouře zlámala stěžně i kormidlo a loď byla už jen v božích rukou. Pokyn "Ahoy" tak ná-

mořníkům přikazoval pokleknout a modlit se k poctě Ježíšově - Ad Honorem Jesus.  

 Pozdrav "čau" vychází zcela prostě z italského "ciao". Zajímavé ovšem je, jak se dostal do Česka 

(resp. Československa). Stalo se tak v padesátých letech minulého století. Tehdy se v československých ki-

nem mezi spoustou sovětských filmů objevil italský trhák Grande strada azzurra ( Velká modrá cesta). Hlavní 

roli rybáře tam ztvárnil slavný herec a zpěvák Yves Montand. Celý film se jen hemžil italskými pozdravy 

"ciao". Lidé ho rádi převzali částečně jako vzdor proti komunistickému "čest práci", a dokonce se za pozdrav 

čau i trestalo. Zvyk byl ale silnější a obyčejné čau už nakonec nevadilo ani komunistům. Čeština tak převzala 

italský pozdrav podobně jako spousta jiných světových jazyků. 

V RÁMCI TOHOTO DNE BYCHOM KAŽDÝ MĚL  

POZDRAVIT ALESPOŇ DESET RŮZNÝCH LIDÍ  

TAK RYCHLE DO TOHO!  

Zdroj informací: internet  


