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Milé čtenářky, milí čtenáři!
Loňský školní rok nám rychle utekl, a proto jsme se rozhod-

li, že si ho připomeneme Školní ročenkou, která by měla vystří-
dat školní časopis Na slovíčko. 

Nejrůznějších akcí, které stojí za zmínku, bylo ohromné 
množství, zavzpomínáme na ty nejzajímavější, ať jsou to již 
aktivity celé školy, tříd, školní družiny. Představíme vám také 
několik nejzdařilejších prací našich žáků, literárních nebo vý-
tvarných, pochlubíme se úspěchy nejen ve sportovních, ale 
i znalostních soutěžích.

Věříme, že na loňský školní rok rádi zavzpomínáte s námi, 
připomenete si jeho zajímavé okamžiky, případně se dozvíte 
o aktivitách, o nichž jste možná ani netušili. Abychom zmínili
všechno, musela by místo ročenky vzniknout kniha, to možná
až někdy příště… proto se omlouváme všem, kteří připravovali
s žáky různé aktivity a ty zde nejsou zmíněny, neboť i prostý vý-
čet by zabral mnoho dalších stran, proto sledujte naše webové
stránky www.zsodolenavoda.cz, kde Vás o všem budeme prů-
běžně informovat.

O naše žáky se starali:
• Vedení školy: Mgr. Ivana Ullmannová, PaedDr.  Michaela

Grmelová, Mgr. Eva Srbová

• 1. stupeň: Mgr. Lenka Březinová, Mgr. Alena Derková,
Mgr. Kateřina Hlavínová , Bc. Jana Hnátková Bc. Lucie
Homolková, Mgr. Simona Hurychová,  Mgr. Jana Jistebnická,
Mgr. Veronika Jonášová, Iva Jurčeková,  Mgr. Hana
Kněžová, Petra Kolářová, Mgr. Lucie Koudelková, Veronika
Lechnerová, Mgr. Monika Lohniská, Petra Mončeková, Mgr.
Kateřina Nováková, Mgr. Martina Nováková, Michal Novák,
Mgr. Kateřina Peisarová, , Mgr. Jitka Skýpalová, Mgr. Zuzana
Švarcová, Bc. Kateřina Turková, Mgr. Dagmar Ullspergerová,
Jana Weberová,

• 2. stupeň: Mgr. Věra Hudečková, Mgr. Marie Humhalová, 
Mgr. Martin Holý, Mgr. Petra Jonášová, Mgr. Renáta 
Kynclová, Mgr. Libor Kučera, Mgr. Jan Kolář, Mgr. Šárka 
Míčková, Mgr. Lubomíra Nývltová, Mgr. Petr Petříček, Mgr. 
Jitka Predigerová, Mgr. Vladimíra Provazníková, Mgr. Jana 
Smetanová, Kateřina Smetanová, Mgr. Jitka Soukupová, 
Mgr. Markéta Škramlíková, Pavla Tichá, Mgr. Božena 
Vintrová, Mgr. Monika Vodičková

• Speciální třídy: Mgr. Petra Blehová, Bc. Lucie Vlachová

• Školní psycholog: Mgr. Kateřina Kopečná

• Školní družina: Marcela Mazurová, Eva Mužíčková,
Petra Netíková, Martina Rašková, Jana Řezáčová,  Hana 
Smolíková, Markéta Špičková, Zuzana Teplá, Jaroslava 
Valentová

• Asistenti pedagoga: Jan Holý, Eva Konečná, Ing. Arch. Ing. 
Alla Přibylová, Jana Weberová

• Školní jídelna: Pavlína Fraňková, Marie Bacáková, Jana 
Bohuňková, Jiřina Dubcová, Monika Dupáková, Jana 
Minářová, Ilona Mottlová, Lucie Vondrová

• Hospodářka: Hana Vondráčková

• Provozní zaměstnanci školy:  školník Ladislav Černý, 
recepční  Marie Zigová, uklízečky Květa Bajerová,  Eva 
Konečná, Jana Kratochvílová,  Eva Krejčiříková, Monika 
Malá, Šárka Marková, Marie Mohylová, Jiřina Novotná, 
Marie Zigová,
V letošním roce jsme se se zármutkem  rozloučili s  paní 

Květou Bajerovou a Mgr.  Vladimírou Provazníkovou;  z důvodu 
změny pracoviště odcházejí  Mgr. Simona Hurychová, Mgr. 
Zuzana Švarcová a Martina Rašková; a na mateřskou dovolenou 
odešly Mgr. Veronika Jonášová, Bc. Lucie Homolková a  Veronika 
Lechnerová 

Všem za jejich práci s dětmi děkujeme a přejeme úspěšný 
nový školní rok!

Mgr. Ivana Ullmannová
ředitelka školy
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Z dění ve škole
Samozřejmě, že nejdůležitější činností ve škole je výuka, ale i ta 
může být zpestřena nejrůznějšími aktivitami, a tak po vzoru  
J. A. Komenského se snažíme, aby děti získávaly své vědo-
mosti a dovednosti nejen hrou, ale i interaktivními programy 
a projekty.

Adaptační kurz žáků 6. tříd na začátku 
nového školního roku

Na adaptační kurz jsme přijeli do Borovice u Mnichova Hra-
diště pozdě odpoledne, hned po příjezdu jsme se ubytovali, 
vybalili jsme si věci a šli jsme na večeři. Po večeři jsme se do-
zvěděli pravidla našeho pobytu, také jsme hráli první hry. 

Druhý den byl budíček v 7.30, hygiena a snídaně. Pak dlou-
ho očekávaný bazén, na ten jsme se všichni těšili. Další úkol, 
který jsme dostali, bylo vytvořit ostrov, na kterém bychom 
chtěli jako třída společně žít, vymyslet název jeho hlavního 
města a nakreslit každý svůj erb, který nás charakterizuje, a ten 
pak na ostrov umístit. 

Třetí den jsme po snídani vyrazili společně na výlet na zá-
mek do Mnichova Hradiště, počasí nám moc nepřálo, a tak 
jsme se zpět vydali raději autobusem. Díky tomu jsme měli 
ještě čas na hru na pašeráky, kteří se měli dostat z lesa zpět 
do našeho tábora a po cestě plnit různé úkoly, které souvisely 
s naší dopolední návštěvou zámku, ale tady nás déšť dohnal 
a pěkně jsme promokli. Ještě že jsme se večer mohli zahřát na 
diskotéce. 

Poslední den jsme dopoledne hráli hry po třídách, konečně 
také svítilo sluníčko, ale pak už jenom balení a odjezd domů. 

O našem pobytu na adaptačním kurzu jsme složili básničku:

Přijeli jsme na adaptační kurz do Borovice
a je nás tady třikrát více
než na škole v přírodě,
ale zatím nedošlo k žádné nehodě. 

Byly tu skvělé dny a noci, 
zvládli jsme to tu bez pomoci, 
nemáme k tomu žádné námitky, 
ale jen samé zážitky. 
Děkujeme, že jsme tu byli, 
moc jsme si to tu užili. 
děkujeme, bylo to skvělé, 
myslím to vážně z duše celé. 

Tak zase někdy pá, pá, pá, 
ať se vám tu dobře papá, 
mějte se tu hezky, 
ať vám to tady neponičí blesky. 

Žáci 6. A, B, C

Staré pověsti české
Žáci pátých, šestých a sedmých tříd zhlédli v pondělí 11. září 

v tělocvičně školy velmi zajímavý program o našich nejstarších 
pověstech v podání herců z pardubického divadla. Hereckým 
vyprávěním o příchodu prvních Slovanů, putování praotce Če-
cha krajinou pod Řípem, o silném Bivojovi, bájném Přemyslu 
a Libuši či odvážném Horymírovi a jeho Šemíkovi se diváci ocitli 
v našich známých bájných příbězích. Poutavým, humorným slo-
vem a působivými rekvizitami, nápaditým vystoupením, jehož 
se někteří stali součástí, pardubičtí herci žáky zaujali.

Den IZS
Ve středu 27. září 2017 se uskutečnil Den integrovaného 

záchranného systému. V rámci tohoto dne měli žáci možnost 
blíže se seznámit s jednotlivými složkami IZS. 3. D například 
navštívila hasičskou stanici letiště Aera. Hasiči pro ně měli při-
pravenou prohlídku i ukázku všech možných obleků, které při 
své práci potřebují. Ve 4. třídách proběhl program za podpory 
města Odolena Voda. Přítomni byli zástupci městské policie, 
hasičského záchranného sboru a zdravotník. Pozornost byla vě-
nována též dopravní výchově.

Většina tříd 2. stupně první dvě hodiny strávila ve škole, kde 
si žáci pouštěli videa s ukázkami o první pomoci, pomoci při 
dopravní nehodě, různých druzích poplachů, pomoc při požáru 
atd. To, co si zapamatovali, potom zaznamenali do pracovních 
listů. Pak již vyrazili do přírody, kde se věnovali topografii i tý-
movým hrám. Zkoušeli si i rozdělat oheň, na němž potom pekli 
buřty.
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Koncert Slávka Janouška
V pátek dne 24. 11. se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili koncer-

tu písničkáře Slávka Janouška. Texty jeho písní vycházejí z po-
ezie Jiřího Žáčka, který se bohužel z důvodu nemoci nemohl 
zúčastnit. Přesto si žáci koncert moc užili. Zazpívali si společně 
některé písničky z CD Dušičky a Koťata, mohli si je také zakou-
pit. Zazněla zde také písnička „Hra na ozvěnu“ (text Jiří Žáček) 
a Slávek Janoušek děti vyzval, aby zkusily samy nějaké ozvěny 
vymyslet. 

Pustily se do práce a vznikla z ní soutěž pro celé třídní ko-
lektivy nazvaná HRÁTKY S OZVĚNOU. Z 11 tříd, které se kon-
certu zúčastnily, šest nebylo líných roztočit své mozkové závity 
a některé jejich ozvěnové věty byly opravdu originální. 

Na prvním místě se umístily třídy dvě - 
5. B a 3. C, které vymyslely 42 ozvěn, místo 
druhé pak obsadila 3. B s 16 hezkými vě-
tami. Odměnou se jim stal velký adventní 
kalendář. 

Projekt Ferda Mravenec
Ve dnech 15. a 16. 11. proběhly na 1. stupni ročníkové 

projekty na téma Ferda Mravenec. Letos uplynulo již 90 let od 
prvního zveřejnění této částečně autobiografické figurky a zá-
roveň 50 let od úmrtí spisovatele Ondřeje Sekory. Nižší ročníky 
se zaměřily spíše na známou postavičku, starší žáci na autora 
a jeho dílo. Pracovalo se ve skupinách, v centrech aktivit i mezi 
třídami.

Během tohoto dne navštívila naši školu bývalá paní minis-
tryně Kateřina Valachová. Při prohlídce školy se setkala s žáky 
i paní učitelkami. Viděla spolupráci deváťáků a prvňáčků při 
zdravovědě v rámci dne IZS. Zajímala se o názory paní učitelek 
na možnost zavedení branné výchovy do škol, o financování 
a další. Viděla speciální třídy, které navštěvují žáci se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, ocenila možnost propojení s vý-
ukou v běžných třídách. Při návštěvě ji doprovázela paní PhDr. 
Miroslava Měchurová za ČSSD v Odoleně Vodě.
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Vánoční jarmark
Adventní čas jsme si zpříjemnili velkým vánočním jarmar-

kem. Předcházely mu mohutné přípravy ve všech třídách, ně-
kteří vyráběli i doma. 

7. prosince si pak každá třída připravila svůj prodejní stá-
nek, kde se prezentovala svými výrobky. Návštěva jarmarku 
byla velice úspěšná, někteří využili i možnost posezení u ob-
čerstvení, vyslechli si koledy, popovídali si a alespoň na chvíli si 
odpočinuli od vánočních příprav. Peníze, které si děti prodejem 
vydělaly, pak použily na třídní akce. 

Byli jsme v Opeře....
Dne 22. 3. se žáci 5. - 7. ročníků v rámci hudební výchovy 

zúčastnili vzdělávacího pořadu s názvem „Nevěsta prodaná, co ji 
složil Smetana“. Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedři-
cha Smetany byl upraven a zjednodušen tak, aby byl srozumitel-
ný všem. Průvodci hrou - Houslový klíč, Nota a Pomlka, vysvět-
lovali důležité momenty hry a proměňovali se přímo na jevišti 
do jednotlivých postav opery. Jednoduché zkrácené písně zpívali 
herci s hudebním doprovodem. Děti viděly i několik tanečních 
prvků v originálních lidových krojích. Možná, že někdo se s ope-
rou setkal poprvé a možná, že to nebylo naposledy...

Vánoční besídky
Ve většině tříd proběhly před Vánocemi třídní besídky, ně-

které byly určeny i rodičům.
A jak to vypadalo u čtvrťáků? Ve 4. B jsme si pro rodiče při-

pravili pohoštění, drobné dárečky a zpívali jsme společně kole-
dy. Hlavním programem byly operetky od pánů Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře - O Budulínkovi a O dvanácti měsíčkách. Do 
hraní se zapojila většina dětí, do zpěvu celá třída. Abychom ne-
měli před rodiči trému, vyzkoušeli jsme si operetky několikrát 
před menším publikem a zahráli je pro žáky 1. stupně ZŠ a pro 
děti z mateřské školy. Vystoupení se nám moc povedla, všem 
se líbila, besídka se také vydařila a my se těšíme na příští školní 
rok, kdy nás čekají další operetky - O Červené karkulce a O Šíp-
kové Růžence.

Mgr. Monika Lohniská

Návštěva Kanceláře prezidenta 
republiky

Dne 19. 3. měli žáci 8. C možnost nahlédnout do prostor 
Kanceláře prezidenta republiky. Cesta na Pražský hrad byla 
pro žáky malým dobrodružstvím. Prošli si Karlův most, zhléd-
li stověžatou Prahu, byli ohromeni katedrálou sv. Víta a na II. 
nádvoří čekali na začátek exkurze. Měli možnost vidět slavnost-
ní výměnu hradní stráže, prostory, kde se pohybovali naši pre-
zidenti, a z výkladu se dozvěděli zajímavé informace k historii 
naší země. Nejvíce osmáky zaujalo kino, kde se za doby totalit-
ního režimu promítaly filmy, které neprošly cenzurou. 

„Návštěva byla docela zajímavá. Viděli jsme prezidentskou 
knihovnu a zopakovali jsme si historii českých prezidentů.“ 
(Martin Horáček)

„Mně se tam hodně líbilo. Nejvíce mě tam zaujala velká 
knihovna, která je moc pěkná. Líbily se mi tam prezidentské ta-
líře, protože na každém talíři měl každý prezident svůj symbol. 
Bylo to tam všechno hodně drahé. Už vím, jaké máme všechny 
prezidenty.“ (Jan Klíma)
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Setkání s bývalými zaměstnanci školy
U příležitosti Mezinárodního dne učitelů jsme se opět po 

roce potkali s bývalými zaměstnanci školy. Jsme rádi, že mají 
stále chuť se do naší školy vracet, potěšilo je i vystoupení dětí 
ze školní družiny. Děkujeme jim za jejich elán a nadšení pro 
práci učitele a přejeme jim hodně zdraví.

Podpora jazyků, aneb 
kolik jazyků umím, 
tolikrát jsem člověkem
O to se snažíme v rámci hodin a dalších aktivit, které jsou  
zaměřeny na rozvoj cizích jazyků, mezi ně patří….

Projekt Edison
I v letošním školním roce se již tradičně na naší škole reali-

zoval projekt Edison. V rámci tohoto projektu k nám do školy 
zavítalo osm zahraničních studentů: čtyři dívky Ana Giorgadze 
z Gruzie, Haifa Shabira z Indonesie, Yongyu He z Číny, Zoe Zhu 
z Taiwanu a čtyři chlapci Joao Vitor Tadra z Brazílie, Ethan Yong 
z Austrálie, Mark Chamanlall z Kanady a Ashish Shah z Indie. 
Studenti byli přivítání paní ředitelkou a po krátkém seznámení 

When I hear a word Edison
Když slyším slovo Edison, tak si představím úžasný týden 

plný anglického jazyka se skvělými lidmi ze všech koutů světa.

Líbilo se mi, když se u nás ve třídě sešlo šest studentů a stří-
dali se u nás ve skupinkách. Mohli jsme ve čtveřicích s nimi ko-
munikovat a ptát se na cokoli. Byl jsem překvapen, když jsem 
viděl, jak se studentům líbila naše škola, naše město Odolena 
Voda, Praha a vůbec ten celý týden. Bál jsem se občas mlu-
vit nahlas anglicky, aby se mi ostatní nesmáli, nebo přiznat, že 
jsem nikdy nebyl v cizí zemi, ale studenti byli v pohodě a vůbec 
se neposmívali, ale respektovali. Rozesmálo mě, jak se Haifa 
učila česká sprostá slova, nebo když se Mark zeptal, jestli všich-
ni rozumíme … Všichni totiž řekli, že ano, ale Mark mluvil tak 
rychle, že jsme nepostřehli ani to, jak se jmenuje.

Nejvíc mě mrzí to, že už tyto lidi nikdy neuvidím (tedy po-
kud nepřijedou někdy do Prahy a vzpomenou si na mě), anebo 
lituji, že už projekt Edison nikdy nezažiju, protože jsem v 9. třídě 
a příští rok už budu studovat na střední škole. 

Docela jsem se rozepsal, takže teď už bych chtěl pouze na-
psat, že jsem strašně rád, že jsem mohl poznat takovéto skvělé 
lidi a až si udělám cestu kolem světa, tak je rozhodně navštívím. 
Thank you .

P.S. Rozhodl jsem se, že tento text přeložím do angličtiny 
a pošlu svým přátelům studentům.

Žák 9. třídy

s organizací celého týdne se mohli rozejít do tříd, aby předvedli 
své prezentace našim žákům. Z nich se žáci dozvěděli spoustu 
zajímavých informací nejen o studentech, ale také o zemi, z níž 
pocházejí.

V úterý zahraniční studenti navštívili Střední školu letecké 
a výpočetní techniky Odolena Voda, která mimo jiné poskytla 
studentům ubytování. Prohlédli si také závod Aero a odpoled-
ne podnikli s žáky devátých ročníků, kteří se o ně po celou dobu 
pobytu ve škole starali, výlet do Prahy, kde je čekala plavba po 
Vltavě. Ve čtvrtek stojí za zmínku prohlídka kostela svatého Kli-
menta. Kostel se studentům moc líbil. Za odborný výklad patří 
poděkování panu faráři a paní učitelce Predigerové.

Celý týden utekl velice rychle a naši žáci se již teď těší na 
příští školní rok, kdy k nám jistě opět zavítají noví studenti.

Mgr. Marie Humhalová
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Sportovně – jazykový kurz
Ve druhé polovině dubna se uskutečnil tradiční sportovně - 

jazykový kurz pro žáky 6. tříd. V posledních letech vedou naše 
cesty do Borovice u Mnichova Hradiště. Cílem kurzu je vzbudit 
v dětech větší zájem o jazyky, proto probíhá pouze netradiční 
výuka anglického a českého jazyka, a také je zapojit do různých 
sportovních aktivit a připomenout jim v bazénu některé pla-
vecké dovednosti. A jak se to letos podařilo, si můžete přečíst 
v následujících dopisech účastníků. 

Milá Borovice,  
je to tady strašně super. Nejvíc se mi líbily hry a aktivity 
venku. Příroda je tady strašně hezká, skoro nedotčená. Ba-
zén je trochu studenější, ale i tak je super. Taky jsme běželi 
orientační běh podle fáborků. Jídlo je dobré. Ráda bych sem 
jela ještě potřetí. Ahoj T. 

Milá Borovice,  
moc se mi tu líbilo. Bylo to tu super. Jídlo je tu dobré a hez-
ké okolí. Nejvíce se mi líbily hry venku např. přehazovaná, 
trochu míň mě bavilo se učit. Bazén je trochu studený, 
ale jinak super. Běželi jsme také orientační závod, bylo to 
zábavné, ale byly tam docela těžké otázky – morseovka, 
názvy hub a rostlin, obrázky sportovců a další. Užila jsem si 
tady spoustu legrace. Už se těším na diskotéku. S pozdra-
vem T. 

Milá Borovice, 
moc jsem si to tady užila. Bazén byl občas trochu studený, 
ale jinak byl v pohodě. Jídlo tady bylo super, moc mi chut-
nalo. Sportovní aktivity mě taky moc bavily, hlavně vybika 
a přehazka. Vybika proto, že byla spravedlivá a taky jsme 
vyhráli. Přehazka byla super, týmy byly super a paní učitel-
ky byly skvělé. Orientační běh mě bavil, protože jsme plnili 
úkoly a viděli jsme i trochu okolí. Moc se mi tu líbilo a všem 
moc děkuju, že jsme tu mohla být a užít si to. P. 

Exkurze do Bautzenu (Budyšína)
Již tradičně se na konci roku konal výlet do sousedního Ně-

mecka. V úterý 12. června vyjeli žáci 1. a 2. stupně s paními 
učitelkami Věrou Hudečkovou, Michaelou Grmelovou, paní ře-
ditelkou Ivanou Ullmannovou na exkurzi do Bautzenu.

Náš okruh městem jsme začali u domu čarodějnic (Hexen-
hӓusel), který podle 
legendy jediný unikl 
středověkým požárům. 
Pokračovali jsme k hra-
du Ortenburg. V hlavní 
budově hradu, která je 
přestavěna v renesanč-
ním slohu, v současnosti 
sídlí Saský vyšší správní 
soud. Vstup do hradu 
střeží pozdně gotická 
Matyášova brána s kaplí 
sv. Jiří. Na Hlavním ná-
městí jsme obdivovali 
chrám sv. Petra (Dom 
St. Petri). Jedná se o go-

tický chrám z 13. století, nejstarší památku města. Kostel je 
přepážkou rozdělen na dvě části – katolickou a protestanskou. 
Na náměstí je také Muzeum hořčice. Kolem radnice jsme přešli 
k Bohaté věži (Reichenturm), která pochází z 15. století. Hor-
ní dřevěná část byla na začátku 18. století přestavěna, a tak 
i Bautzen má svou šikmou věž. Měří 56 m a odchylka činí 1, 44 
m. Prohlídku města jsme zakončili v muzeu, kde jsme se dozvě-
děli spoustu zajímavostí ze života v Budyšíně. 

Abychom si 
odnesli nejen 
nové poznatky, 
měli jsme možnost 
navštívit místní 
obchůdky a ob-
chodní centrum 
a přivézt dárečky 
svým blízkým. 

Protože nám 
přálo i počasí, ne-
bylo horko a nepr-
šelo, výlet se vyda-
řil. Děti už se těší 
na příští rok.

PaedDr. Mi-
chaela Grmelová

Týden s rodilým mluvčím
V květnu naši školu opět navštívili rodilí mluvčí. Pro velký 

zájem o kurz byli tentokrát tři - Courtney, Ben a Noah. Noah 
nebyl na naší škole poprvé. Vedl zde kurzy už v minulém škol-
ním roce. Byl velice rád, že se k nám mohl zase podívat. Pro 
Courteny a Bena se jednalo o první zkušenost s našimi žáky. 
Celý týden měli žáci možnost rozvíjet svou angličtinu v množ-
ství aktivit, které si pro ně lektoři na každý den připravovali. 
Týden se povedl ke spokojenosti všech - hlavně tedy žáků a lek-
torů. Doufejme, že se k nám do školy příští rok opět rádi vrátí J
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Podpora ekologie
Ve školním roce 2017/18 uspořádal Ekotým, který na naší 
škole pod vedením Mgr. Renáty Kynclové pracuje již od roku 
2012, nejrůznější akce. Namátkou jmenujme některé z nich. 
Paní učitelce aktivně pomáhá Mgr. Martina Nováková.

Den pro Vodolku
Na podzim se Ekotým, 

jako každým rokem, prezen-
toval svým stánkem na Dnu 
pro Vodolku. Děti, které měly 
chuť, si na stanovišti Ekotýmu 
vyrobily z korálků vážky nebo 
náhrdelníky s kytičkami, a ro-
diče si mezitím ukrátili čas 
ekokvízem a prověřili si své 
znalosti o ochraně přírody. 

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko

V dubnu se Ekotým již po ně-
kolikáté připojil k akci „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. 

Ve spolupráci s městem a Sva-
zem ochránců přírody jsme zorga-
nizovali úklid Malého háje. Cílem 
akce bylo zlikvidovat černé sklád-
ky a zbavit přírodu odpadků. 

Den Země
Na Den Země jsme již tradičně slavili rozdáváním rostlin po 

Odoleně Vodě - na výběr byly papriky, rajčata, vánoční kaktusy 
a břečťan, a pro ty, kteří si nechtěli vzít živé rostliny, vyrobili 
žáci naší školy 150 krásných magnetek rostlin.

Fotosoutěž
Od března do května probíhala fotosoutěž „Jarní příroda“, 

kterou vyhlásil Ekotým pro každého, kdo rád chodí s fotoapará-
tem do přírody. Porota složená ze členů Ekotýmu vyhodnotila 
deset jako nejhezčích a ty byly vystaveny ve vestibulu školy. Zde 
jsou vítězové a jejich snímky:

Světový den Ekoškol 
V listopadu jsme slavili Světo-

vý den Ekoškol. Rozhodli jsme se 
na tento den zorganizovat něco 
opravdu prospěšného, a tak jsme 
uspořádali ve škole sbírku obleče-
ní. Několik plných pytlů s oděvy, 
které se nám díky této sbírce po-
dařilo nashromáždit, jsme za naši 
školu věnovali Farní charitě v Kra-
lupech nad Vltavou. Oblečení po-
mohlo lidem v nouzi a věříme, že 
ještě dobře posloužilo.

Údržba naučné stezky
V prosinci jsme se již tradičně podíleli ve spolupráci s ČSOP 

Vodolensis na údržbě naučné stezky Dřeviny Malého háje. Čis-
tili jsme ptačí budky, aby byly připravené na jaře na nové zah-
nízdění, a také rozvěsili lojové koule, aby v zimě ptáčci netrpěli 
hladem. 

Třídění odpadu
 Na konci ledna jsme zorganizovali pro 

děti z naší školní družiny ekologický pro-
gram zaměřený především na správné 
třídění odpadu a kompostování. Děti se 
například hravou formou seznámily s po-
jmem bioodpad, nebo po složení puzzle 
s různými obrázky zkoušely odhadnout, 
jak dlouho trvá, než se věci z obrázků roz-
loží. Během programu si také děti vytvo-
řily plakát, jak správně třídit, a ten si poté 
ve své třídě vyvěsily. 

1. místo:  
Michal Novák  
(čmelák)

2. místo:  
Kateřina Dvořáková 
(petrklíč)

3. místo:  
Matouš Bukovský 
(tráva)
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Den dětí
Na Den dětí se konalo pro žáky 2. – 4. tříd dopoledne plné 

ekoaktivit spojené s náborem nových členů do Ekotýmu. Děti 
si připomněly zásady správného třídění odpadů, mohly porov-
nat, kolik lahví se vejde do přepravky před a po sešlápnutí, do-
zvěděly se něco o cestě plastů při jejich recyklaci a zahrály si 
různé přírodovědně laděné hry. 

Hledání nových členů
V pátek 1. 6. 2018 proběhla v Malém háji akce pod názvem 

„ Ekotým – přidej se k nám“. Dopoledne s Ekotýmem mělo 
za úkol dozvědět se něco nového z oblasti recyklace, třídění 
a životního prostředí, prověřit znalosti dětí z třetí až páté tří-
dy, a také přilákat do Ekotýmu nové posily. Kdo by měl zájem 
v týmu pracovat, může se obrátit na Mgr. Renátu Kynclovou.

Celou akci připravily a realizovaly třídy 3. B a 2. B s pomocí 
žákyň z vyšších ročníků. Děti připravily pro své spolužáky z prv-
ního stupně osm stanovišť. Žáci měli například poskládat Cestu 
plastu, správně roztřídit odpad, odpovědět na otázky. Počasí 
nám přálo, děti si odpoledne užily.

Piškvorkiáda 2017
Dne 15. 11. proběhl na naší škole již 10. ročník oblíbené piš-

kvorkiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáci 4. – 6. ročníků 
a 7. – 9. ročníků. Letos se zúčastnilo 14 žáků v 1. kategorii a 11 
žáků ve 2. kategorii. A jak piškvorkiáda dopadla?

1. kategorie 2. kategorie
1. místo: Sona Khachatryan 6.C 1. místo: Alois Razák 7.A
2. místo: Adam Winkelhofer 5.A 2. místo: Natálie Fejlková , 8.C
3. místo: Julie Tomečková 5.A 3. místo: Adéla Korčáková 8.A

Učení naruby 
Tak jako každý rok i letos při příležitosti Dne učitelů pro-

běhlo Učení naruby. A co to znamená? Žáci vyšších ročníků si 
připravili po dohodě s paní učitelkami program do vyučovacích 
hodin pro děti na 1. stupni. Vyzkoušeli si tak, nejen jaké je to 
postavit se před tabuli jako učitel, ale především dokázat si zís-
kat pozornost žáčků, udržet jejich kázeň a v neposlední řadě je 
také něco naučit. 

Jak ,,učitelům“, tak jejich novým svěřencům se tyto netra-
diční hodiny líbí a v očích malých dětí je vidět, že ke starším 
spolužákům vzhlíží a jistě jednou i oni si něco podobného 
s chutí vyzkouší.

Víte, co to je „ČOVka“ ?
Děti z II. speciální třídy už 

ano. Dokonce ví, že je v na-
šem městě, protože čističku 
odpadních vod v tomto škol-
ním roce navštívily. (Neodpus-

tím si poznámku, že o přítomnosti čističky v našem městě, neví 
řada dospělých. Překvapivé zjištění.) Doprovod a velice srozu-
mitelný výklad jim jedno květnové dopoledne podala paní Iva-
na Pirná, jejíž zájmy a aktivity se v rámci Města Odolena Voda 
týkají péče o životní prostředí, a pan Karban, který čističku ob-
sluhuje. Tímto jim ještě jednou za jejich čas moc děkujeme. 

Děti se dozvěděly, kam přitéká odpadní voda a jakými po-
stupy prochází, aby se mohla coby užitková vypustit do Odo-
lenského potoka. Pojmy jako např. kalojem, česle, shrabky, 
lapáky už pro ně nejsou úplně cizí. Přínosem exkurze bylo 
kromě informací o zpracování odpadní vody v našem městě 
zdůraznění, jak je důležité vodou neplýtvat a že k šetření vody 
můžeme svým chováním přispět každý z nás. Zkrátka jsme si 
opět připomněli, že pokud chceme mít naši Zemi další deseti-
letí a staletí “modrou planetou“, měli bychom se k ní včas začít 
chovat vlídněji.

Mgr. Petra Blehová
Obrázky ptáčků jsou výsledkem vyhlášené výtvarné aktivity 
Školním parlamentem

Ze Školního parlamentu
Spolupráci, komunikaci a samostatnému rozhodování vedou 
žáky paní učitelky Mgr. Lenka Březinová a Mgr. Dana Ullsper-
gerová, za práci mohou žáci získat tzv. žolíka, kterým se mohou 
„vykoupit“ z některého zkoušení, testů či písemek J.
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Návštěva iQLANDIE
Odměnou za celoroční aktivní práci ve školním parlamentu 

a Ekotýmu byla pro aktivní členy návštěva liberecké iQLANDIE. 
Tam měli žáci rozchod, mohli navštívit několik expozic jako na-
příklad, vesmír, živly, naše planeta, věda v běžném životě a ně-
kolik dalších. Po pauze na oběd se všichni ještě rozprchli do 
expozic, které ještě nestihli navštívit, a pak už se jelo domů. 
Všichni obdarovaní si celý výlet velice užili.

Děkujeme Školské a sociální komisi města Odolena Voda, že 
tento zájezd finančně podpořila.

Čtenářské kluby
V rámci projektu Učíme se navzájem CZ. 

02.3.X/0.0/0./16_022/0002867, který naše škola získala na 2 
roky v celkové výši 1 592 917,00 Kč kromě jiných aktivit probí-
hají i Čtenářské kluby. Jejich cílem je formou volnočasové akti-
vity vést k rozvoji klíčových kompetencí týkajících se čtenářství. 

Program pro přihlášené žáky připravovaly paní učitelky 
Mgr. Kateřina Nováková, Mgr. Jana Jistebnická, Mgr. Dagmar 
Ullspergerová a Mgr. Lenka Březinová.

Čtení mě baví
Jako každý rok i letos se žáci naší školy zúčastnili literární 

soutěže „Čtení mě baví“, pořádaný Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Na této soutěži se prověřují 
nejen teoretické znalosti z oblasti literatury, ale především čte-
nářské dovednosti. Součástí soutěže u starších dětí je i vlastní 
literární tvorba.

Naši školu reprezentovali:
• V kategorii 2. -3. tříd: Tobiáš Hejhal, Miroslava Vladyková 

a Klára Daníčková
• V kategorii 4. -5. tříd: Agáta Martínková, Ella Mahdalová 

a Adéla Chloubová
• V kategorii 6. – 7. tříd: Eliška Běhanová, Kateřina Dvořáková 

a Matěj Zázvorka
• V kategorii 8. – 9. tříd: Eliška Bartošková, Tomáš Rabatin 

a Jaroslav Diviš

Soutěžící naší škole rozhodně neudělali žádnou ostudu! 
Stali se vítězi v kategorii 4. – 5. tříd i v kategorii 6. – 7. tříd. Žáci 
z nejmladší i nejstarší kategorie obsadili shodně 6. místo.

Odpoledne a noc s Andersenem
V pátek 23. 3. se konala akce „Noc s Andersenem“. Děti 

z 3. B, C, D přenocovaly ve škole. Během večera je navštívil pan 
Andersen, který jim řekl něco o svém životě. Potom se děti se-
známily se statečnými členy klubu „Rychlé šípy“ a plnily různé 
úkoly. Nakonec v pohodlí svých pelíšků sledovaly film a po něm 

Podpora čtenářství,  
aneb jak je důležité  
umět číst...
Podpora čtenářské gramotnosti je nedílnou součástí nejen vý-
uky českého jazyka a literatury. Porozumění textu, přemýšlení 
o něm a jeho následné využití je důležitou dovedností pro další 
vzdělávání. 

se odebraly do říše 
snů. Noc s Ander-
senem se vydařila 
a všem se spaní ve 
škole líbilo.

Pro děti dru-
hých ročníků byla 
vybrána kniha Jose-
fa Čapka Povídání 
o pejskovi a kočičce, která slaví 90. výročí od jejího vydání. Se-
známily se s knihou J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce a ná-
sledně zhlédly příběhy Jak pejsek s kočičkou pekli dort a Jak 
pejsek s kočičkou myli podlahu. Úspěšně řešily Kimovu hru, co 
dali pejsek s kočičkou vše do dortu, soutěžily o nejrychlejší vy-
řešení osmisměrky, tvořily krásné kočičky.

Hálkovo pírko 
Ve středu 8. listopadu 2017 proběhla na naší škole školní 

kolo recitační soutěže „Hálkovo pírko“. Soutěži předcházela 
třídní kola, v nichž učitelé a spolužáci vybírali nejzdatnější re-
citátory pro reprezentaci v kole školním. Na 1. stupni celkem 
recitovalo 42 žáků, na 2. stupni celkem recitovalo 29 dětí. 
A kdo byl nejzdatnější recitátor? To pro porotu ve složení Mgr. 
Alena Derková, Mgr. Kateřina Hlavínová, PaedDr. Michaela Gr-
melová, Mgr. Jana Smetanová, Mgr. Renáta Kynclová a žákyně 
9. ročníku Lucie Rašková a Tereza Moravcová nebylo vůbec jed-
noduché rozhodnout. Nakonec se vítězi stali:

Výsledky I. kategorie: 1. třídy:
1. místo Alena Illková  I. A
2. místo Klára Dlouhá  I. A
3. místo Josef Horák I. C
  Filip Nerad  I. D

Výsledky II. Kategorie: 2. – 3. třídy:
1. místo Karolína Žemličková II. A
2. místo Ema Svobodová  III.C
3. místo Klára Daničková  III. A
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Výsledky III. Kategorie: 4. – 5. třídy:
1. místo Ema Matějíčková V. B
2. místo Veronika Sáblová IV. C
3. místo Marie Hrabánková  V. B
  Veronika Klečková V. C

Výsledky IV. kategorie: 6. - 7. třídy:
1. místo Kateřina Dvořáková VII. A  
2. místo Sona Khachatryan VI. C
3. místo Martina Doubravová VII. B
  Adéla Sailerová  VII. B

Výsledky V. kategorie: 8. – 9. třídy:
1. místo Eliška Bartošková  VIII. A 
2. místo Valentýna Mrázová IX. B
3. místo Kateřina Šmolcnopová VIII.C
  Tereza Holečková   IX. A

Setkání recitátorů v Hálkově domku
7. prosince v podvečer se v rodném domku Vítězslava Hálka 

konalo setkání nejlepších recitátorů soutěže „O Hálkovo pírko“.

Vítězové školního kola přednesli svou báseň a obdrželi di-
plomy a knížky, které byly zakoupeny z rozpočtu kulturní ko-
mise města.

Olympiáda v českém jazyce
Ve středu 29. listopadu 2017 proběhlo školní kolo olympi-

ády v českém jazyce, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků. Mluvnická část byla ten-
tokrát zaměřena na přirovnání a různé významy stejných vět 
nebo slovních obratů, což působilo žákům nemalé potíže. Slo-
hový úkol dopadl naopak velice dobře, žáci bohatě využili svoji 
fantazii i jazykové dovednosti.

Umístění: 1. místo  Daniel Forman (9. A)
 2. místo  Natálie Kochová (8. A)
 3. místo  Valentýna Mrázová (9. B)

 První dva umístění se zúčastnili okresního kola, které bylo 
uspořádáno na Gymnáziu Svatopluka Machara ve Staré Bole-
slavi. Ve své kategorii změřili síly i se studenty víceletých gym-
názií. Natálie Kochová se umístila na 9. – 13. místě, Daniel For-
man na 18. – 20. místě. Gratulujeme a děkujeme jim za velmi 
dobrou reprezentaci školy.

Dějepisná olympiáda
Žákům 8. a 9. ročníku bylo určeno již 47. kolo dějepisné 

olympiády. Tento rok bylo vypsáno téma „To byla první repub-
lika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Žáci řešili 16 
úloh a jednu rozřazovací. Nejlepší řešitelé školního kola, Daniel 
Forman a Ondřej Běhan, se zúčastnili okresního kola, kde se 
svými znalostmi historie obsadili 29. a 32. místo.

Vánoční setkání recitátorů
Ani letošní ročník recitační soutěže pro nás neskočil slav-

nostním vyhlášením výsledků, ale měl své pokračování v podo-
bě Vánočního setkání recitátorů, kterého se zúčastnili kromě 
našich vítězů i žáci ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2 v Praze 6, ZŠ 
Líbeznice, ZŠ Klecany, ZŠ Zdiby a ZŠ Panenské Břežany – celkem 
tedy zatím rekordních 52 účastníků. Učebnou zněly básně růz-
ných českých i zahraničních autorů a několik odvážlivců se pus-
tilo i do přednesu prózy. A i přestože se jednalo o nesoutěžní se-
tkání, přece jen se jeden oceněný vítěz našel – Aneta Růžičková 

ze ZŠ Líbeznice 
zaujala všechny 
svým předne-
sem a odvezla 
si ocenění ře-
ditelky školy za 
výrazný před-
nes. Zážitek to 
byl pro všechny 

Vědomostní soutěže
V rámci těchto soutěží se snažíme v žácích probudit soutěž-
ního ducha, zájem o vědění, ukázat, co se naučili a co umí. 
Zároveň je učíme tomu, aby se drželi hesla není důležité zvítě-
zit, ale zúčastnit se, což mnohé školy ani nečiní. Proto i účast 
v okresních kolech rozličných soutěží považujeme za úspěch. 
Mini zábavné vědomostní soutěže pod názvem „Ukaž, co víš“ 
pro všechny žáky připravovali jednotliví učitelé, zúčastnit se 
mohl, kdo měl chuť.

jistě nezapome-
nutelný. Na závěr 
byla pro všechny 
účastníky připra-
vena sladká od-
měna, knížka, kte-
rou věnoval Knižní 
klub, a účastnický 
list. 
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Sportovní akce
Sportování je významnou součástí naší školy a vychází z bo-
haté tradice školy a města. Každým rokem se jej snažíme roz-
šiřovat a podporovat zájem žáků o pohyb a radost z pohybu. 
Záštitu přebírají zejména učitelé tělesné výchovy Mgr. Monika 
Vodičková, Mgr. Šárka Míčková, Petra Kolářová, Mgr. Martina 
Nováková a nově posila týmu Mgr. Jan Kolář. 

Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 6. 2. proběhlo druhé školní kolo soutěže v anglickém 

jazyce, do nějž postoupilo z každé kategorie prvních šest úspěš-
ných řešitelů písemné části. Body, jichž žáci dosáhli v obou čás-
tech, se sečetly a školní kolo olympiády mělo tyto vítěze:

I. kategorie II. kategorie

1. místo Julien Eren 1. místo Valentýna Mrázová
2. místo Sofie Kročková  2. místo Kateřina Měchurová
3. místo Vasile Ceban 3. místo Lukáš Lemeš

Do okresního kola, které se uskutečnilo na Gymnáziu v Čelá-
kovicích, postoupili následující žáci:

I. kategorie:  II. kategorie:
Vasile Ceban (22. místo) Kateřina Měchurová (12. – 14)
 Valentýna Mrázová (15. - 17. místo)

Matematický klokan 2018
V pátek 16. 3. 2018 se již tradičně žáci naší školy zúčastnili 

mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2018.

Na 1. stupni se do řešení příkladů pustili všichni žáci od 2. do 
5 třídy. Žáci 2. a 3. tříd počítali „Cvrčka“, čtvrtých a pátých tříd 
„Klokánka“. Na 2. stupni soutěžili vybraní žáci nebo zájemci. 
Žáci 6. a 7. ročníků počítali „Benjamínka“, 8. a 9. tříd „Kadeta“. 
Zde jsou výsledky těch nejlepších: 

Kategorie cvrček: Kategorie Benjamin
1. Aleš Krejza III. A  1. Jakub Bárta VII. A
2. Petr Holý III. B 2. Alois Razák VII. A
3. Štěpán Piškule II. B 3. Matěj Kotrouš VI. B

Kategorie Klokánek Kategorie Kadet
1. Lenka Skýpalová IV. C 1. Sabina Cioleková IX. B 
2. Viktor Drahovzal IV. B  2. Filip Knákal VIII. A 
 a Tomáš Rabatin VIII. A
3. Filip Krejza V. A  3. Eliška Bartošková VIII. A

Matematická Pythagoriáda
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se vybrané děti 6. – 8. ročníků zú-

častnily matematické soutěže Pythagoriáda 2018. Ze 6. ročníků 
zvítězila Sonya Khachatryan , nejlepším počtářem v 7. třídě byl 
Matěj Pískovský a  v 8. ročníku Martin Balon.

Okresní kolo Pythagoriády proběhlo na ZŠ Zeleneč u Prahy. 
Z naší školy se zúčastnilo 8 žáků (4. - 5. ročníků). Úspěšných 
řešitelů bylo 5 a umístili se v rozmezí 9. - 53. místa.

Teribear
Tereza Maxová uspořádala charitativní běh pro svoji nadaci. 

Běhat bylo možné od 9. 9. do 16. 9. Vybraní zájemci vyrazili do 
Prahy na Vítkov. Nejdříve dostali čipy, které počítaly uběhnutá 
kola, a pak už se dali s chutí do běhu podle svých sil a možností. 
Jeden okruh měřil 1200 metrů a každý, kdo ho uběhl, vydělal 
pro nadaci 60 Kč. Na dobrou věc jsme nakonec vyběhali pěk-
ných 17 500 Kč. Odměnou nám byl nejen dobrý pocit, že jsme 
přispěli na charitu, ale i drobné dárky od sponzorů.

Turnaj ve vybíjené a ve florbale
V pátek 26. ledna se naši žáci z 2. stupně zúčastnili školního 

turnaje na ZŠ a MŠ Klecany.

Dívky soupeřily ve vybíjené a chlapci ve florbale. Obě dis-
ciplíny byly zastoupeny mladšími (6. a 7. ročník) a staršími (8. 
a 9. ročník) žáky.

Naše starší dívky se umístily na prvním místě bez jediné 
porážky. Mladší dívky skončily s jednou porážkou na druhém 
místě.

Ve florbale byli úspěšní jen mladší chlapci, kteří s jednou 
porážkou a dvěma výhrami skončili první. Starší chlapci se 
umístili na místě čtvrtém.

Běh do schodů
Vybraní žáci 1. - 9. ročníků se mohli 23. 3. 2018 zúčastnit 

oblíbeného běhu do schodů s názvem „Doběhni si pro zajíce!“, 
který se stal v naší škole již tradicí. Celkem z přízemí do třetího 
patra pro sladkou odměnu vyběhlo 128 dětí. A kdo vyhrál?

1. třída:  Alžbětka Kubisková
2. – 3. třída:  Jiří Kadlec a František Herc
4. – 5. třída:  Sergej Henyk a Barbora Hrůšová
6. – 7. třída:  Jakub Bárta a Tereza Stránská
8. – 9. třída:  Michael Pavlík a Lukáš Lemeš

Atletické závody
9. 5. 2018 se žáci druhého (a někteří i z prvního) stupně 

účastnili atletických závodů ve Staré Boleslavi. Žáci si mohli vy-
zkoušet tyto atletické disciplíny:

• štafetový běh 4x60m
• skok daleký
• skok vysoký
• vrh koulí
• hod kriketovým míčkem
• sprint 60m
• běh 600/800/1000/1500 metrů
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Taneční soutěž
V pátek 4. 5. 2018 se dívky ze sportovního kroužku zú-

častnily Středočeského tanečního poháru, amatérské ta-
neční soutěže v Kralupech nad Vltavou.

Většina děvčat se taneční soutěže zúčastnila vůbec po-
prvé. Vyzkoušely si soutěžní atmosféru i vystoupení před 
porotou. Se skladbami - mažoretky dívek z 3. - 5. tříd, Bole-
ro dívek z 2. stupně - se umístily ve svých věkových katego-
riích na 5. a 7. místě.

Skladba dvojic děvčat z 1., 2. a 9. tříd pak získala sa-
mostatné ocenění poroty za umělecký dojem. Všechny tři 
skladby se dívkám povedly a vysloužily si za ně bouřlivý po-
tlesk publika.

Úspěch volejbalistů
Dne 3. 5. se chlapci naší školy zúčastnili druhého kola volej-

balu - krajského finále, kde bojovali o postup na republikové fi-
nále. Obsadili krásné 3. místo a postup jim o jednu příčku letos 
unikl. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy.

Branný závod
V měsíci červnu pod záštitou Komise prevence při Radě 

města Odolena voda ve spolupráci se ZŠ se uskutečnil pro vy-
brané žáky branný závod okolí Malého háje.

Celkem 17 tříčlenných družstev závodilo ve dvou katego-
riích na dvoukilometrovém okruhu, kde na osmi stanovištích 
závodníci plnili různé úkoly. Reálně poskytovali první pomoc na 
figurantech pod dohledem Červeného kříže, zkusili si, jaké je 
překovávat překážku po laně, ověřili si svoje znalosti z doprav-
ních značek pod vedením městské policie, zastříleli si na cíl ze 
vzduchovky za přítomnosti členu dobrovolných hasičů, pozná-
vali místní faunu a flóru pod vedením paní Smejkalové, zkou-
šeli topografii a orientaci na mapě a na závěr házeli granátem 
na cíl pod vedením Kláry Růžičkové a ověřovali si svoje znalosti 
z okolí Odoleny Vody. Závod se velmi povedl a na prvních třech 
místech se umístili:

Kategorie 7. třídy:
1.místo Lojza Razák, Ondra Špaček a Mirek Pretl
2.místo Veronika Šifnerová a Oliver Špiruda - třetí člen one-
mocněl.
3.místo Olda Slezák, David Škvor a Matěj Zázvorka

Kategorie 8. - 9. třídy:
1.místo Kuba Kos, Ondra Běhan a Michal Pavlík
2. místo Tomáš Rabatin, Jára Diviš a Lukáš Mach
3.místo Ondra Pelíšek, David Šeda a Tonda Hrabánek

Všichni medailisté vyhráli Lasergame v Praze.

Atletické prostředí (stadion Houštka) se žákům líbilo a do-
polední program si sportovně užili. Především si žáci vyzkouše-
li, jaké to je, závodit na klasickém atletickém oválu, ze startov-
ních bloků a na povel startovní pistole. Celkové umístění našich 
týmů bylo 5. - 6. místo, což vůbec není špatné, když si uvědo-
míme, že k trénování atletických disciplín nám chybí vhodné 
zázemí.
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Běžecké závody
Dne 20. 6. 2018 jsme v blízkosti naší školy pořádali běžecký závod, kterého se účastnilo několik desítek škol z celé ČR. Cílem 

nebylo vyhrát, ale zúčastnit se, zasportovat si, podpořit své kamarády při běhu a odfrknout si od závěrečných testů ve škole.

Pro 1. stupeň byla připravena trať, která měřila 400 – 700 m podle stáří dětí. Pro druhý stupeň byla délka tratě od 700 m do 
1000 m. 

Odměnou za běh jim byl diplom, medaile, sladká tyčinka, pastelky a tužka. Ti nejrychlejší si odnesli ještě drobnou sladkost navíc.

Velké díky patří také žákům z 9. ročníků, kteří se velkou měrou podíleli na přípravě a organizaci závodu.

Turnaj 
v přehazované 

Na závěr školního roku 
se žáci utkali v  turnaji 
v přehazované, kdy mezi 
sebou soutěžily jednotlivé 
ročníky. Za každou třídu na-
stoupily 2 - 3 týmy v počtu 
4 hráčů. 

Rozlučkový turnaj mezi žáky a učiteli
Ve středu proběhl rozlučkový turnaj mezi žáky 9. ročníků 

a učiteli. Zápasy byly dramatické a vyrovnané. 
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Péče o žáky
O žáky se staráme všichni, snažíme se o to, aby jim byla po-
skytnuta veškerá péče, která jim bude pomáhat v jejich roz-
voji. Speciální podporu jim dále poskytuje zejména školní pre-
ventistka Mgr. Monika Vodičková, výchovná poradkyně Mgr. 
Jana Smetanová a Mgr. Petra Blehová, s pomocí přichází i psy-
choložka Mgr. Kateřina Kopečná.

Prevence na naší škole
Cílem prevence rizikového chování dětí a souvisejících akti-

vit realizovaných ve škole je předejít problémům a následkům 
spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizo-
vat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednot-
ný metodický pokyn pro řešení rizikového chování, z kterého 
vycházíme také my v naší základní škole. Nevíte-li, na koho kon-
krétně se máte v případě problému obrátit, odpověď je vel-
mi jednoduchá: na kteréhokoliv pracovníka školy. Ve škole je 
zřízeno Školní poradenské pracoviště, tvořené vedením školy, 
školní psycholožkou, výchovnými poradkyněmi a metodičkou 
prevence, právě k nim se problém následně dostane. 

Prevence v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda je realizována 
několika směry: Na 1. stupni jde zejména o práci s třídním ko-
lektivem založenou na komunikaci, kterou provádí především 
třídní učitelé. Ve druhých a třetích třídách je prevence vedena 
dle programu Kočičí zahrada, který má celkem 12 lekcí a je roz-
dělen do dvou let. Ve čtvrtých a pátých ročnících pracujeme 
podle programu Zdravý životní styl I s časovou dotací celkem 
10 hodin, který je opět rozdělen do dvou let. V pátých ročnících 
jsou již zavedeny třídnické hodiny, které probíhají pravidelně 
jednou měsíčně a měly by reagovat na danou situaci ve třídě. 
Na 2. stupni je prevence rizikového chování vedena zejména 
v třídnických hodinách a dále pak prostřednictvím programů 
primární prevence. V letošním roce šlo o divadelní představe-
ní Divadelta – Divadlo Fórum (prevence prožitkem), kde žáci 
zhlédli inscenaci celkem dvakrát, přičemž při druhé ukázce 
mohli do děje vstupovat a měnit jej. V šestých ročnících je ve-
den program Unplugged, v jehož rámci žáci získávají zdarma 
pracovní sešity, během roku absolvují 12 lekcí s vyškoleným 
pedagogem a řeší otázky rizikového chování.

Každý rok úspěšně žádáme v dotačních systémech MŠMT 
a Středočeský kraj o podporu na tyto programy. V letošním 
roce jsme získali dotaci z MŠMT z 90 žadatelů (kteří splnili 
všechna kritéria dotačního systému), z nich jen 11 byly školy. 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají certifikáty na dané progra-
my primární prevence a vedení třídnických hodin.

Systém primární prevence na naší škole byl Českou škol-
ní inspekcí v roce 2016/17 hodnocen velmi nadstandardně 
a kladně.

Výlety
Děti ze školní družiny vyrazily na výlet do Prahy, kde v rámci 

programu „S Vodníkem po Vltavě“ poznávaly známá historická 
místa z paluby parníku za doprovodu a výkladu vodníka.

Nebyl to však jediný výlet, navštívili jsme i zámek Berchtold, 
Libochovice a Veltrusy, kde byl pro nás připraven interaktivní 
program a pracovní dílna. Na konci školního roku jsme navští-
vili ,,Duhový park“. 

 Den pro světlušku
V září se ŠD zúčastnila akce ,,Den pro Světlušku“. Na konto 

jsme zaslali 12 165,- Kč. 

Na této akci 
byl pro děti při-
praven dopro-
vodný program, 
při kterém si 
mohly vyzkoušet 
různé aktivity 
se zavázanýma 
očima a tím si 
alespoň trochu 
přiblížit život ne-
vidomých lidí.

Ze školní družiny
Vychovatelky ŠD po celý školní rok připravovaly pro děti plno 
zajímavých akcí a činností, které vyplývaly a navazovaly na 
ŠVP pro ŠD. Děti získaly nejen plno nových poznatků, informa-
cí, ale i tvořivých dovedností. 
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Vánoce ve školní družině
Školní družina měla svůj prodejní stánek i na vánočním jar-

marku. Děti a paní vychovatelky vyrobily plno krásných vánoč-
ních dárečků a dekorací, které prodávaly a za utržené peníze si 
jednotlivá oddělení ŠD nakoupila společenské hry a výtvarné 
potřeby. 

Děti si také přichystaly vánoční besídku pro seniory, zaujaly 
nejen svým vystoupením, ale měly přichystané i drobné dáreč-
ky. Prvňáčci si pak také nacvičili vystoupení pro rodiče.

Akce pro rodiče a děti
V hojném počtu se našich akcí spolu se svými dětmi zúčast-

ňují i rodiče. 

Mezi nejoblíbenější patří:

• Družinové dýňování“ – zde si děti s rodiči vytvoří podzimní 
dekorace z dýní

• Hraje celá rodina – víkendová akce, při níž rodiče s dětmi 
hrají známé i nové deskové hry

• Masopustní – karnevalové veselí, které pořádáme ve spo-
lupráci s  hasiči Dolínek

• Družinové mlsání – tato akce proběhla ve školní jídelně 
a ochutnávali jsme při ní sladké a slané dobroty

• Vánoční a jarní tvořivé dílničky – velký úspěch měla čokolá-
dová dílna

• Besídky pro maminky ke Dni matek

Ze žákovských prací
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Telefony a počítače
Vždy když jdu po ulici 

a především v Praze, tak 
tam vidím samé lidi přile-
pené na svých telefonech. 
Moje mamka mi vyprávěla, 
jak vypadal přenosný tele-
fon, když byla malá. Byla to 
velká kovová bedna, kterou 
když někdo nesl, tak měl do 
týdne kýlu. Dnes umí ovlá-
dat telefon pomalu i batole. 
Ten pohled na všechny ty 
děti s telefony vznáší otázku, 
jestli jednou virtuální reali-
ta nahradí tu realitu oprav-
dovou. Jestli jednou budou 
lidé dávat přednost těm virtuálním osobám před těmi živými 
z masa a kostí. Ale může někdy technika nahradit opravdové 
přátelství? Podle mého názoru už nyní někteří lidé upřednost-
ňují přátele na facebooku, a dokonce si píší s lidmi, které sice 
nikdy neviděli, ale přitom jim sdělují velice osobní věci. Na fa-
cebooku může mít účet kdokoli starší 13 let. Když si třeba 16ti-
letá dívka bude psát s klukem, kterého nikdy naživo neviděla, 
jak může vědět, že je to opravdu ten, za koho se vydává, a ne 
nějaký dospělý chlap, který jen zneužil její důvěry. Co myslíte, 
může někdy virtuální realita se všemi svými krásnými možnost-
mi, ale i s řadou temných zákoutí, předčít tu pravou, i když ani 
ta ale není vždycky bezchybná? Možná se jednou už lidé spolu 
nebudou vůbec potkávat, ale budou se bavit jen před obrazov-
kami svých počítačů, já bych však v takovém světě žít nechtěla. 
Vy snad ano?

žákyně 8.B

Výběr středoškolského studia
Když jsem si vy-

bírala střední školu, 
tak jsem se snažila 
rozhodovat podle 
toho, které věci mi 
na základní ško-
le šly. Nikdy jsem 
neměla přílišný 
úspěch v předmě-
tech jako je mate-
matika, fyzika nebo 
chemie, zato jsem 
byla dobrá v jazy-
cích. Rodiče mi ne-
chávali svobodnou 
volbu a nejdůleži-
tější pro ně bylo to, 
aby mě další studi-
um bavilo. V sedmé 
třídě jsem chtěla jít 
na školu knižní kultury, ale pak jsem si uvědomila, že mě nej-
víc láká představa studia v zahraničí a cestování a k tomu že 
je potřeba perfektně zvládat cizí jazyky. Nakonec jsem si tedy 
podala přihlášku na obchodní akademii, obor cestovní ruch. 
Na školu jsem se dostala, ale už teď přemýšlím o tom, jestli 
ji zvládnu. Trošku se toho děsím, ale doufám, že když se budu 
poctivě připravovat, tak to půjde. Další věc, co mě maličko 
trápí, je to, zda bez větších problémů zapadnu do pražského 
prostředí. Oproti mým spolužákům budu mít tu výhodu, že se 
stěhujeme do Prahy, takže nebudu muset trávit svůj volný čas 
dojížděním. Toho, že bych si nenašla nové kamarády, se naopak 
vůbec nebojím, protože nemám problém v komunikaci s lidmi. 
Každopádně to bude v mém životě hodně změn, ale jsem na 
ně zvědavá, a dokonce můžu říct, že se na ně dokonce i svým 
způsobem těším.

žákyně 9.A  

Přijímací řízení na konzervatoř
V lednu tohoto roku jsem byl na talentových zkouškách na 

Pražskou konzervatoř, obor herectví. V prvním kole nás bylo 
celkem 170 a měli jsme si připravit tři básně a dva monology 
buď z knihy, anebo z divadelní hry. Druhé kolo pak bylo rozdě-
leno na dvě části – hudební a pohybovou, takže jsme nejdříve 
museli zpívat a udělat zkoušku z hudební nauky, zatímco v po-

hybové části jsme 
cvičili, tancovali 
a také dělali akroba-
tické prvky. Z obou 
těchto částí jsem 
postoupil až do 
kola třetího, tedy 
posledního, kde 
nás bylo 20. Toto 
kolo bylo opět roz-
děleno, tentokrát 
na tři části. Sólové 
herectví znamena-
lo přednést znovu 
tři básně a dva mo-
nology, herectví ve 
dvojicích spočívalo 
v  zahrání seznáme-

ní dívky s chlapcem v parku na lavičce a ve skupinovém he-
rectví hrálo vždy deset z nás uprchlíky na ostrově. Dojmy z ce-
lých talentových zkoušek jsem měl dobré, jenom jsem byl vždy 
nervózní, protože jsem mezi jednotlivými koly chodil do školy, 
kde mě čekaly různé testy, a tak jsem se na zkoušky musel při-
pravovat jen odpoledne nebo o víkendech. Když budu počítat 
do talentových zkoušek i čekání na výsledek po každém kole, 
trvaly zkoušky dohromady celý měsíc. V čekacích místnostech 
jsme po každém kole měli k dispozici pohovky, během polední 
přestávky jsme si mohli dojít na oběd a porota, která čítala de-
set až patnáct členů, byla velmi milá, hodná a nebyl důvod se 
jí bát. Tyto talentové zkoušky beru jako zatím největší krok ku-
předu v mém životě a všem, kteří mi v tomto období pomáhali, 
vděčím za to, že můžu od září žít svůj sen.

žák 9.A 
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Závěrečné práce žáků 9. ročníku
Již několik let je na naší škole tradice, kdy žáci 9. ročníku obhajují své závěrečné 

práce. Ve spolupráci s vedoucím práce si zvolí téma z okruhu svých zájmů, ode-
vzdají písemnou část a připraví si ústní prezentaci. 

Ve středu 30. května se uskutečnily obhajoby závěrečných prací žáků třídy 9. 
A ve středu 6. června třídy 9. B. Práce se týkaly nejrůznějších oborů, jako např. 
sport, historie, zeměpis nebo literatura. Většina měla velké obavy, neboť se jedna-
lo o jejich první zkušenost s  prezentací nejen před svými spolužáky, ostatními žáky 
školy, ale i členy komise. Všichni své práce úspěšně obhájili a mohou být na sebe 
hrdí, že zvládli svou první zkoušku dospělosti.

KOČKA
Matěj Skřivánek

Já mám malou kočku.
K obědu jí dělám čočku.
V zimě na ní spadla vločka
A lekla se toho kočka.

JAKUBŮV DEN
Petr Holý

Jakub našel v lese šišku,
vedle šišky houbu lišku.
Když šel Jakub domů,
viděl kostel, 
přitom myslel na svoji postel.
Když přišel domů,
viděl Alenu –
jeho mámu švadlenu.

ŠPRÝMY, RÝMY
Eliška Zmrhalová

Čočka nemňouká jako kočka
a pes není velký jako les.
To jsou ale šprýmy – rýmy.
A drak má vlastně svůj mrak.

KOČKA ČOČKA
Lukáš Křehnáč
Sousedova Hanička
sbírala vajíčka.
Kočka Čočka
Jedla očka. 
MŮJ DEN
Rozálie Syblíková

Ráno dělám zločiny,
pak si beru svačiny.
Umeju se dočista.
To je moje očista.

Když jdu do školy,
koukám na pošťáky,
jak roznáší letáky. 
Ve škole se učím – mučím
a občas i bučím.

K obědu mám čočku,
radši mám však kočku.
Kočka ta je lepší,
čočka zase hezčí.

Odpoledne zpívám rád,
zpěv to je můj kamarád.
Taky koukám na telku,
přitom koušu pastelku.

V noci skáču přes kostel, 
pak se zřítím na postel.
Spím, spím, spím,
už se vážně nevzbudím.

Loučíme se a přejeme  
jim úspěšný start v nové  
životní etapě…

Tak jako každý rok nás opouštějí naši deváťáci. Všichni byli přijati na školy, které 
si vybrali, a tak nezbývá než jim popřát, aby se jim dařilo nejen v dalším studiu, 
ale i životě. 
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A kdo se s námi letos 
rozloučil? 
9. A Mgr. PETRA JONÁŠOVÁ
Ondřej Běhan
Daniel Forman
Michal Hálek 
Vojtěch Korunka
Jakub Kos
Lukáš Lemeš
Michael Pavlík
Veronika Čermáková
Tereza Holečková
Eliška Chroustová
Veronika Ježo
Martina Pavla Junková
Tereza Klepšová
Dominika Maršíková
Kateřina Měchurová
Lucie Rašková
Kateřina Sedláčková
Kristýna Teplá
Nikol Weidemannová
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9. B Mgr. RENÁTA KYNCLOVÁ
Patrik Fryje
Tomáš Hart
Jiří Hlaváč
Matyáš Novák
Jakub Pozler
Matěj Rudl
Dominik Úředníček
Filip Vitásek
Daniela Barcalová
Yasmine Beaioui
Marta Bělohlávková
Sabina Cioleková
Nikola Dupáková
Michaela Heráková
Kateřina Hrušková
Tereza Morávková
Valentýna Mrázová
Veronika Mrázová
Julie Nykodýmová
Zuzana Francová
Markéta Melicharová
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Během dopoledne 25. 6. se deváťáci rozloučili s ostatními 
třídami, učiteli, paní ředitelkou i paními zástupkyněmi. Všich-
ni si poslední zvonění opravdu užili, žáci se převlékli do vese-
lých masek, připravili si závěrečnou rýmovanou říkanku 
a ostatní od nich odcházeli domů pěk-
ně pomalovaní. 

Poslední zvonění a slavnostní rozdávání vysvědčení
Vpodvečer posledního školního dne pak deváťáci byli ošer-

pováni a bylo jim slavnostně předáno jejich poslední vysvědče-
ní na naší škole. 






