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ÚVODNÍK 

 

Ahoj , 

máš v rukou další číslo Záškoláka, prvního v tomto školním roce. Bylo mi svěřeno ve-

dení školního časopisu a je to pro mne velká výzva. K ruce mám mé redaktorky a redaktory, 

kteří mají na starost jednotlivé rubriky. Začínáme a byli bychom rádi, kdyby se naše řady roz-

rostly. Chceš ovlivnit, jak bude vypadat školní časopis? Co se v něm bude psát? Pokud ano, 

rádi tě přivítáme na našich redakčních radách, každý čtvrtek od 7 15. Schází nám větší za-

stoupení 1.st., ale i osmák nebo deváťák. Máme neobsazenou sportovní rubriku, hodil by se 

nějaký grafik nebo IT machr. 

Náš časopis chce vycházet z dobré tradice předchozích čísel, z toho, na co jste byli 

zvyklí. Obsah čísla zatím tvoří příspěvky našich redaktorů, ale chceme, abys to byl  nebo byla 

spíše ty, kdo bude spoluvytvářet obsah a podobu časopisu. Svými texty a kresbami. K zasílání 

redakci bude sloužit schránka v přízemí u vestibulu. Časopis se nabízí i jako médium 

k prezentaci celoškolních nebo třídních témat, úspěchů a zážitků, jako místo k vyhlašování 

soutěží a jejich vyhodnocení, prezentaci anket nebo otevírání celoškolních diskuzí. Proto se 

obracím i na vás, učitele, mé kolegy: Budu rád, když budete takto časopis využívat. Mí redak-

toři nebo já rádi přijmeme vaše návrhy nebo požadavky. 

Pokud naleznete v našem časopise nějaké formální nebo věcné chyby, omlouváme se 

a budeme rádi za zpětnou vazbu. Nemáme odborného nebo jazykového korektora. Děláme 

to tak, jak nejlépe umíme. Cenu časopisu jsme ponechali – za 10 Kč k zakoupení u našich re-

daktorů. Každá třída však dostane jednou číslo zdarma.  

Toto číslo našeho občasníku jsme původně chtěli vydat dříve, ale nebylo to v našich 

silách. I tak zde ještě připomínáme mimořádné stoleté výročí trvání naší republiky a to, jak 

jsme to prožívali na naší škole. Do dalšího čísla vyhlašujeme soutěž o nejlepší autorskou po-

vídku nebo obrázek na volné téma a volného rozsahu nebo formátu. Své příspěvky prosím 

vhazujte do naší schránky nejpozději do 18. prosince – prosím vždy podepsané s uvedením 

třídy nebo posílejte na mailovou adresu  redakce: redakce@5zsmb.cz. 

Tento úvodník píši já, ale budu rád, když se stane putovním a zmocní se jej vždy ně-

kdo z mých kolegyň a kolegů z řad učitelů. Takže předávám pomyslné pero, 

kdo si jej pro další, tentokrát zimní číslo, vezme? 

Přeji hezké čtení a těším se na spolupráci! 

Váš Roman Král  
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 Ptali jsme se paní ředitelky:     

 

 

 

 

Jaké jsou plus a mínus naší školy a co se vám na ní líbí nebo nelíbí? 

Velkým plusem naší školy je to, že je školou v pohybu. Neznamená to jenom sport, 

tělocvik, ale také to, že se snažíme neustále vyvíjet, zlepšovat, pracovat na sobě. 

Přemýšlíme o tom, jak udělat školu lepší, jak být sami lepší (snad) učitelé, žáci a 

hlavně lidé. 

 

Co plánujete s naší školou do budoucna? 

Moje plány jsou jedna věc, ale bez spolupráce s ostatními – dětmi, učiteli a rodiči, 

zůstanou jenom sny.  Je třeba, aby ty plány byly našimi společnými plány. Aby-

chom se o nich bavili, sdíleli je a hledali kroky k tomu, jak je uvést v život. 

 

Vidíte nějaká rizika (ohledně rozvoje naší školy)? 

Vidím dvě velká rizika. Jedním z nich je nedostatek zapálených učitelů, který je způso-

bený jejich špatným ohodnocením a postavením ve společnosti. Tím druhým je 

skutečnost, že vnímám rostoucí agresivitu, netolerantnost a sobeckost mezi lidmi, 

která se samozřejmě projevuje také u mnoha dětí. A to už v raném věku. Patřím 

ke generaci, která byla vychovávaná k úctě a respektu a někdy tyto hodnoty moc 

postrádám. 

 

Co byste vzkázala žákům? 

Ve vašem věku to může být těžké, ale zkuste si někdy představit, jaké to je být učite-

lem. Buďte k nim více tolerantní, a když vnímáte problém, začněte s jeho řešením 

u sebe. 

 

Co byste vzkázala učitelům? 

Ve vašem věku to může být těžké, ale zkuste si někdy představit, jaké to je být žá-

kem. Buďte k nim více tolerantní, a když vnímáte problém, začněte s jeho řeše-

ním u sebe. 

 

 

 

 

Barbora Slivková 8.A 
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Ze školního života: 

 
ZPRÁVY: 

Na adaptačním kurzu byly třídy 1.A, 1.B, 2.B, 4.B, 6.A a 6.B. 

1.A  Ve dnech 12. září až 14. září byli na adaptačním kurzu, aby se seznámili spolu a hlavně s 

paní učitelkou. 

2.B 11. září až 14. září byli na adaptačním kurzu. 

4.B 5. září až 7. září byli na adaptačním kurzu. 

5.B 10. září a ž 14. září strávili na ozdravném pobytu. 

6.B 23. září byli na adaptačním kurzu v Nebákově. Moc se jim tam líbilo a povedlo se 

jim zdolat i Trosky. 

9. října se byli podívat v mladoboleslavském muzeu na výstavu o starověkém    

Egyptu. 

7.B 5. září se vypravili na kola. Ujeli 31 kilometrů a bylo to pro ně tak akorát. 

8.A a 8.B 5. září byli na výletě v Prachovských skalách. 

9.A 4. září byli na cyklovýletě. 

12. září se v Mladé Boleslavi uskutečnila akce Teribear. Akce se zúčastnilo žáci naší školy. 

Ve dnech od 1. října do 5. října proběhl na škole sběr starého papíru a kartonu. 

Ve dnech od 22. října do 26. října byla vytvořena výstavka od vestibulu k jídelně. Tam pro Vás 

byly přichystány jednotlivé aktivity. Byla tam vystavena časová osa, která vyprávěla, jak šly 

jednotlivé události za sebou a vedly tak ke vzniku naší Československé republiky. Dále jste 

se tam setkali s tehdejšími státními symboly nebo nejrůznějšími dokumenty. Z výstavky 

jste se dozvěděli, kdo všechno podepsal první zákon státu (tedy zákon o vzniku republiky). 

V týdnu od 5. listopadu do 9. listopadu se některé třídy byly podívat na Dětskou notu. 

V pondělí 12. listopadu měly třídy, 4.A,B,C, 5.B, 6.A a 7.A,B, anglické divadlo. 

16. listopadu jely třídy, 4.B a 5.B, na Vlastivědné exkurzi do Prahy. 

 

OZNÁMENÍ 

 

Ve čtvrtek 29. listopadu se chystá školní jarmark pro rodiče, prarodiče, strýčky a tetičky…, no 

prostě pro Vaše příbuzné. 

20.12. bude  sportovní den. Budeme hrát přehazku a florbal. 

A blížíííí se Vááánoce! 

      Barbora Slivková 8.A 
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 Republika má sto let! 
      Jak jsme to slavili? 
 

Rozhovor s paní učitelkou Lefnerovou: 
 
 
Vedlo Vás k přípravě projektu něco jiného než 100 let republiky? 

Vždy jsem měla ráda historii a zrovna tato událost mi naznačova-

la, že ji nemůžeme opomenout. Cítím se jako vlastenec a myslím, 

že takových nás je na škole víc. K tomu všemu jsem byla ráda, že 

na škole máme víc takových nadšenců, kteří se zabývají historií. 

Proto bylo fajn, že jsme se spojili a společnou práci si užívali.  

 

Jak dlouho jste projekt připravovala? 
Nepřipravovala jsem ho já sama, ale společně s paní učitelkou 

Hýřovou, panem učitelem Suchánkem a panem učitelem Králem. 

Na projektu jsme pracovali od konce velkých prázdnin. Takže 

zhruba 2 měsíce.  

 

Kdo Vám s přípravou projektu pomáhal? 
Hlavně paní učitelka Hýřová :). Tímto bych jí chtěla moc poděkovat, za její nápady a zápal do tohoto téma-

tu. Byla to perfektní spolupráce. :)  

 

Co vše tento projekt obsahoval? 
Obsahoval jednotlivé aktivity, které si děti na prvním stupni každý den zkoušely a učily se tím něco nové-

ho. Na druhém stupni byl připraven projektový den. Hlavní byla vystava u vestibulu.  

 

Co se podle Vás nejvíce povedlo? 
               No přece celý projekt byl supr :D. Pro nás hlavním cílem bylo, aby se každý dozvěděl, proč toro  výročí 

slavíme a jak tvrdá byla tato cesta k samostatné republice. Nemůžeme zapomínat na lidi,  kteří se o to za-

sloužili a dneska se díky nim můžeme nazývat Čechy.   

 

Jaké z toho máte pocity? 
 No jasně že perfektní. Jen doufám, že si všichni celý tý 
den užili, něco 
si z toho vzali 
a jsou hrdí na 
 to, že 
mohou žít v 
České republi-
ce.  
 
 
 

Barbora Slivková 8.A 
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Anketa ke stému výročí naší země. 
 

Čtyři skupiny žáků 8.B uspořádaly anketu v ulicích Mladé Boleslavi. Oslovili jsme celkem 57 lidí. 

Otázky byly následující: 

 

1) Na co jste jako Čech/Češka pyšný/á? 

2) Co je největší předností Čechů? 

3) Je něco, za co se stydíte?  

4) Jaká je podle Vás nejvýznamnější osobnost za posledních 100 let a proč?  

5) Na co bychom se měli do budoucna jako Češi zaměřit?  

6)   Šel byste za Česko bojovat? 

 

Přehled, jak  lidé reagovali: 

         

 

      

Po končení ankety jsem se osmáků ptal na různé věci. Například: Jak vám to šlo, jakou jste zvolili 

strategii? Měnili jste ji během akce? Co se vyplatilo, co ne? Měli jste “čuch” na lidi? Bylo vám něco 

nepříjemné? Jaké jsou vaše celkové pocity z reakcí lidí, něco vás překvapilo?, cizinci…, jiné zajíma-

vosti, nečekané odpovědí…, další postřehy? Co byste napříště změnili? 

A tady jsou jejich odpovědi: 

Šlo to dobře, lidé byli mnohdy vstřícní. Volili jsme osamocené lidi ve věku mezi 18-58 lety. 

Vyplatilo se mluvit s ženami, které nešly rychle. Ve většině případů jsme měli čuch a trefili jsme se. 

Překvapilo nás, jak někteří lidé dokáží myslet nad zbytečnostmi, které jsou pro republiku velmi dů-

ležité. ,,Neznám” a ,,Nevím” byly nejzajímavější odpovědi- Chtělo by to více času a případně, aby 

byli u nás i jiné týmy pro prohození pozic... 
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Odpovědi na výše uvedené otázky: 

1) Na co jste jako Čech/Češka pyšný/á?         2) Co je největší předností Čechů? 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Je něco, za co se stydíte?    4) Kdo je nejvýznamnější osobnost století?             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Na co bychom se měli jako Češi zaměřit?          6) Šel byste za Česko bojovat? 
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     Rozhovor s paní učitelkou  

Barborou Kadlecovou Kavanovou 

 

 

Kde jste se narodila? 

V Mladé Boleslavi. 

 

Jste jedináček, nebo máte nějaké sourozence? Po-

případě kolik? 

Mám starší sestru o pět let a o čtyři roky mladšího 

bratra. 

 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Herečkou a později učitelkou. Obojí se mi vlastně 

splnilo. 

 

Byla jste vzorný, nebo nevzorný žák? Dostala jste někdy nějakou poznámku? 

Abych mohla odpovědět na tuhle otázku, musela bych vědět, co znamená být vzorným žákem. Za tu 

dobu, kdy jsem chodila na základní školu, se toho hodně změnilo, hlavně v přístupu učitelů 

k žákům a k výuce jako takové. Pokud bych měla hodnotit, jaká jsem byla při tamních podmínkách, 

tak do páté třídy jsem byla vzorný žák. Potom jsem šla na osmileté gymnázium, kde jsem dostala i 

svoji první poznámku a rovnou důtku třídního učitele. Poškodila jsem totiž školní majetek lihovou 

fixou. Doma se mnou týden máma s tátou nemluvili a to pro mě byl největší trest. Moje maminka 

je také učitelka a já ji udělala takovou ostudu. Díky tomu mě malování po cizím majetku přešlo. 

 

Kde a co jste studovala? 

Studovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Liberci. 

 

Jaké jsou vaše zájmy?  

Hraji ochotnické divadlo. Miluji kulturu- výtvarné, divadelní umění. Ráda chodím na koncerty všech 

žánrů. Zbožňuji cestování a horskou turistiku. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? Chcete si nějakého pořídit? 

Mám boloňského bílého psa Vilíka, který je stejně kudrnatý jako já. A dokonce se narodil ve stejný 

den, jiného roku, jako já. 

 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Hraji na klavír a umím na flétnu. 

 

Je něco, za co jste na sebe pyšná? 

Jsem schopná sebereflexe a stále mám tendence na sobě pracovat a zlepšovat se. Dobře vařím a mám 

velkou schopnost empatie. 

 

Jaké předměty u nás na škole učíte? 

Učím všechny předměty, které se vyučují na prvním stupni. 

Barbora Slivková 8.A 
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Dáte to? 
Pro menší: 
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Pro větší: 

 

 

 

 

 

Zakroužkujte písmeno ve správném sloupku:          ano    ne 

 

 

 

 

 

 

        VTIPY 

LEV ŘÍKÁ OSTATNÍM ZVÍŘÁTKŮM :"ZÍTRA POJEDEME NA VÝLET".A ŽÁBA :"ZÍTRA POJEDEME NA VÝ-

LET,ZÍTRA POJEDEME NA VÝLET "."A VEMTE SI SEBOU SVAČINKY"."A VEMTE SI SEBOU SVAČIN-

KY A VEMTE SI SEBOU SVAČINKY"."A JESTLI TA ZELENÁ POTVORA JEŠTĚ JEDNOU KVÁKNE TAK 

NIKAM NEPOJEDE"."ALE CHUDÁK KROKODÝL A TEN SE NA TAK TĚŠIL". :) 

PEPÍČEK DE S BABIČKOU DO OPCHODU DOU DOU A PEPÍČEK UVIDÍ STOVKU A PTÁ SE BABIČ-

KY :"BABIČKO MŮŽU SI VZÍT TU STOVKU ?".A BABIČKA NA TO:"NE NÉ VĚCI ZE ZEMĚ SE NEZBÍRA-

JÍ".DOU DÁL A PEPÍČEK UVIDÍ PAJDU A PTÁ SE BABIČKY:"BABIČKO MŮŽU SI VZÍT TU PAJDU ?".A 

BABIČKA ZNOVU ODPOVÍ :"NENÉ VĚCI ZE ZEMĚ SE NEZBÍRAJÍ".DOU Z KRÁMU A BABIČKA 

UKLOUZNE NA SCHODECH A SPADNE  A ŘÍKÁ:"PEPÍČKU ZVEDNI MĚ ".A PEPÍČEK ."NENÉ VĚCI ZE 

ZEMĚ SE NEZBÍRAJÍ". :) 

JEDOU 3 BLONDÝNY VAUTĚ A STOJÍ NA SEMAFORU JE ZELENÁ A PRNÍ BLONDÝNA ŘÍKÁ:"TO NENÍ 

HEZKÁ BARVA NA TU NEPOJEDEM".JE ORANŽOVÁ A DRUHÁ BLONDÝNA ŘÍKÁ :"TAHLE BARVA SE 

MI NELÍBÍ NA TU NEPOJEDEM ".JE ČERVENÁ A TŘETÍ BLONDÝNA ŘÍKÁ :"JÉ TO JE KRÁSNÁ BARVA 

NA TU MY POJEDEM". :) 
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Správná řešení: 
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Vtipy  

 Přijde policajt do obchodu s obuví a prodavačka se ho zeptá: „Jaké máte číslo?“ Policista se podiví a řekne: 

„Vy ho neznáte? No přece 158.“ 

  

 Víte, kolik klokanů vyskočí výš než mrakodrap? Všichni, protože mrakodrap skákat neumí. 

 

 Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle čeho rozhodnou, kdo bude zavřený a kdo ne. Ře-

ditel odpoví: „No, napustíme vanu a dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a požádáme ho, aby vanu vyprázdnil.“ 

„Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“ „Ne, normální člověk vytáhne špunt……… Chce-

te pokoj s balkonem, nebo bez?“ 

  

 Dvě blondýnky stojí na zastávce tramvaje. První říká: „Kolikátkou jedeš? Já jedničkou.“ Druhá říká: “Já dvoj-

kou.“ První na to: „Hele, dvanáctka můžeme jet spolu.“¨ 

  

 Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají hezky k ženám v autobuse. „A co vy pane, jezdíte autobusem?“ 

„Ano skoro každý den.“ „A když nastoupí starší paní, pustíte ji sednout?“ „Ne.“ „Ani když je stará a slabá?“ „Ne.“ „A 

nepřipadá vám to nezdvořilé?“ „Ne.“ „Aha proč?“ „Protože jsem řidič autobusu.“ 

                            Bára Slivková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Děkujeme za zakoupení čísla ;) 


