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Něco na úvod 

Milí spolužáci, 

toto je první letošní číslo našeho školního časopisu s názvem Školtýn. 

Další číslo vychází vždy každý druhý měsíc (pokud nás nepotká zase 

nějaká pandemie). Časopis budou tvořit třídy IX. A a IX. B, které se 

budou střídat. Budeme také rádi, pokud i vy do našeho společného 

časopisu přispějete něčím zajímavým. Přejeme pěkné čtení a štěstí 

v tomto školním roce. 

(S. Gruzovský, L. Šašma IX. A) 

 

 

 

 

 



 

 

Zahájení školního roku 2022-2023 

 

Letošní školní rok jsme zahájili na školním hřišti, jak je již na naší škole 

zvykem. Úvodní řeč pronesl ředitel školy Mgr. Hynek Radouš. Z jeho projevu 

jsme se dozvěděli, co pro nás bylo během prázdnin připraveno a co nás v 

tomto školním roce čeká. Největší novinkou je asi zmodernizovaná cvičná 

kuchyňka. Následoval proslov pana starosty Dušana Žmolila, který všem 

popřál úspěšný školní rok. Všichni jsme byli také zvědaví na naše nové 

prvňáčky. Ti se ale na školním hřišti k našemu zklamání neobjevili. Zašli jsme 

se tedy zeptat třídních učitelek prvních tříd, jaký byl ten první školní den pro 

naše nové spolužáky. Letos nám přibylo 37 nových prvňáčků, ti se ráno sešli 

ve třídě a poznali své nové spolužáky, také je zde uvítaly nové třídní paní 

učitelky: Lenka Kučerová (1. A) a Petra Pánková (1. B). Pan ředitel s panem 

starostou rozdali prvňáčkům šerpy a srdečně je zde na nové škole přivítali. 

Všichni si do nového školního roku přejeme, aby tento rok proběhl v klidu, a 

těšíme se na spoustu dalších akcí, které krom učení neodmyslitelně patří ke 

školnímu vzdělávání. 

                                                           (T. Dubová, P. Myšková IX.A) 

 



Nové tváře na naší škole 

 
Rozhovor s paní učitelkou Lucii Kovandovou 

 

1) Jak dlouho už učíte? 

• Naplno učím od tohoto září, ale dříve jsem učila 6let po 

praxích na různých základních školách. 

2) Proč zrovna naše škola? 

• Je to škola, na které jsem vykovávala větší část svých 

praxí a také je to škola, na kterou jsem sama chodila. 

3) Kde jste pracovala předtím? 

• Předtím jsem především studovala, pracovala jsem jen 

po brigádách a na praxích. 

4) Jaké byly vaše první dojmy? 

• Neřekla bych, že bych úplně mohla mluvit o prvních 

dojmech, protože tuto školu znám již dlouho. Byla jsem tu 

i na praxích, takže učitelé ani žáci pro mě nejsou úplně 

novinkou. 

5) Co učíte? 

• Učím zde matematiku a informatiku. Matematiku 

momentálně vyučuji v 6. B a 6. C. Na informatiku učím 

třídy od 5. do 9. ročníků, různé skupiny. 

6) Na které škole jste se učila? 

• Základní školu jsem navštěvovala zde, jak jsem již říkala. 

Na střední školu jsem chodila v Kolíně na Obchodní 

akademii a vysokou školu na Univerzitě v Hradci Králové, 



kde jsem studovala matematiku a informatiku se za 

měřením na vzdělávání. 

7) Jak na vás působí pan ředitel, pan zástupce a obecně personál 

školy? 

• Všichni na této škole jsou ke mně velice sympatičtí, 

přátelští a ochotní, takže prostředí na mě působí velice 

příjemně. 

8) Jak dlouho zde chcete učit? 

• Doufám, že co nejdéle. 😂 Ale kdo ví, co se může 

stát? 🤷♀️ 

9) Jak na vás působí žáci naší školy? 

• Žáci na mě působí dobře. Nenarazila jsem na nikoho, s 

kým bych měla jakékoliv větší starosti a podobně. Spíš 

naopak, žáci spolupracují, snaží se, jsou zvídaví. Z mého 

pohledu mohu říct, že jsem zatím spokojená.  

10) S jakými žáky jste nejvíc spokojená? 

• To nemohu říct jednoznačně. Každá třída je odlišná, tak 

jako každý žák, a proto není možné to porovnat. Každý 

má prostě, jak se říká, něco do sebe.  

(J. Jarý, J. Pohořalý IX.A) 

Rozhovor s paní učitelkou Danou Zbíralovou  

 

1) Co vás přivedlo na tuto školu?  

• Chodila jsem na tuto školu už jako dítě a vždycky jsem tady 

chtěla učit.  

2)Co říkáte na školní jídelnu? Chodíte na obědy? Chutná Vám?  



• Ano, do školní jídelny chodím, chutná mi, jídelna mi přijde 

fajn.ׅ  

3)Na které škole jste před příchodem k nám učila a jak jste 

spokojena se standardy školy?  

• Učila jsem v Kolíně, Živanicích a Semíně. Se standardy 

školy jsem velmi spokojená.  

(M. Šteklová, N. Vančurová IX.A) 

 

 

 

 

 

1. A Třídní učitelka Mgr. Ing. Lenka Kučerová  

  

Rozhovor s prvňáčky:  

  

Jak moc jste se těšili do školy?  

Celá 1. A radostně vykřikla: „Hodně!“  

Na co jste se do školy těšili nejvíce?  

Niki: „Na učení.“  

Maruška: „Na úkoly.“  

Co se vám tady nejvíce líbí?  
Kristýna: „Výtvarka.“  
David: „Hudební výchova.“  

Jaký předmět vás nejvíce baví a který naopak nebaví?  

Tom: „Nebaví mě čeština.“  

Kristýna: „Mám ráda češtinu.“  

Čím byste chtěli být až vyrostete?  

Maty: „Chci být policista.“  
Eliška: „Chtěla bych být učitelka.“  
David: „Hasičem.“  

Už tady máte nějaké kamarády?  

Celá 1. A: „Ano, bavíme se všichni společně.“  
Pro paní učitelku - Jak jste s prvňáčky spokojená vy?  

„Jsou rychlí, hodní, šikovní, pořad by jenom jedli.“  



  

 

 

1. B Třídní učitelka Mgr. Petra Pánková 

  

Rozhovor s prvňáčky:  

  

Jak moc jste se těšili do školy?  

Celá 1. B: „Hrozně moc.“  

Na co jste se do školy těšili nejvíce?  

Terezka: „Na učení.“  

Teo: „Že budu umět číst.“  

Stázka: „Na učení a tělocvik.“  
Co se vám tady nejvíce líbí?  

Celá třída: „Všechno.“  
Jaký předmět vás nejvíce baví a který naopak nebaví?  

Kačka: „Baví mě všechny předměty, nejvíce matematika.“  
Róza: „Mám ráda tělocvik, ostatní předměty mě nebaví.“  

Čím byste chtěli být až vyrostete?  

Ema, Vašík, Terezka: „Učitel/ka.“  
Už tady máte nějaké kamarády?  

Celá 1. B: „Ano.“  
Pro paní učitelku- Jak jste s prvňáčky spokojená Vy?  

„Hezky se s nimi učí, jsou žíví, rádi hrají pohádky, hry, divadla, 

baví je kreslit. Jsou hodní.” 

(P. Krsková, N. Prausová IX.A) 

 

 

 

 



 

Vodácký adaptační kurz 

 

Na naší škole se již stalo tradicí, že šesťáci v první polovině září odjíždí na vodácký 

adaptační kurz do Chřenovic na řece Sázavě. Protože v 6. ročníku máme tři třídy, 

probíhal tento kurz pro každou třídu samostatně v týdnu od 12. 9. do 18. 9. 2022. 

Jaké zážitky si jednotlivé třídy z kurzu přivezly?  

V pondělí 12. 9. jsem vstal už v 6 hodin ráno, rychle se nasnídal, vzal tašku a vyrazil 

ke škole, kde jsme měli sraz a společně šli na nádraží. Naším cílem byly 

Chřenovice, středisko Meteor. Trénování na suchu, na vodě, měnění posádek a 

sjíždění úseků řeky. To všechno bylo před námi a já pořádně nevěděl, jestli to 

zvládnu. Když jsme vše natrénovali, mohli jsme vyrazit na výlet. Celou Sázavu 

obklopovala nádherná příroda, jel jsem v lodi s Janem Cicvárkem. Všichni jsme se 

snažili a až na jedno překlopení jsme úspěšně dorazili do cíle. Vodák se mi moc líbil 

a asi k tomu přispělo i to, že jsme měli pěkné počasí. 

                                                                                                (Lukáš Beránek , 6. A) 

Ve středu 14. 9. jela na svůj kurz 6. B, počasí bylo teplé, ale dost pršelo. Ubytování 

se nám líbilo, jídlo bylo také výborné. Když nepršelo, trénovali jsme na lodích a 

druhý den jsme sjížděli Sázavu z Ledče do Chřenovic. Večer za námi přišel vodník a 

dostali jsme ocenění za to, jak jsme to zvládli. Pokud pršelo, hráli jsme v klubovně 

s paní učitelkou různé hry. Třetí den jsme si sbalili a hurá domů! Tento kurz jsem si 

moc užila!  

                                                                                                 (Bára Dvořáková, 6. B) 

Ke konci týdne dost pršelo a také se ochladilo, 6. C čekal její adaptační kurz, 

vyrazili v pátek 16. 9.  První den jsme si říkali, co a jak se na lodi dělá. Vyzkoušeli 

jsme si to i na vodě. Všem nám to šlo. K večeři byly výborné špagety. Po večeři 

jsme v klubovně hráli s paní učitelkou hry. Další den jsme sjížděli na lodích 

z Podhrádí do Chřenovic. Cestu jsme zvládli úspěšně. Po příjezdu byl volný 

program. Hráli jsme přehazovanou a fotbal. Večer byly v plánu hry v klubovně. 

V noci byla některým spolužákům hrozná zima, a tak se přestěhovali nad 

klubovnu. V neděli nás už čekala cesta domů. Vše jsme zvládli a užili jsme si to. 



                                                                                                    (Anežka Holubová, 6. C) 

Naše druhé třídy 

Slavnostně do nového školního roku vypluli i piráti z 2. A a z 2. B. Čeká na ně 

pirátská plavba za pokladem. Z loňských benjamínků školy se již stali samostatní 

druháčci a všem jim přejeme příjemné proplutí školním rokem, kde získají spoustu 

nových vědomostí a zážitků.  

Šťastnou cestu a klidné moře!!!                                                           ( 2.A a 2.B) 

 

 

 

 



Pohár AŠSK 

20. září se žáci naší školy zúčastnili poháru AŠSK v atletice -  v soutěži jednotlivců. 

Některým žákům se opravdu dařilo a zaslouženě získali i medaili. Nejvíce úspěšní 

byly v mladších žákyních:  Nela Kobiánová – 1. místo ve skoku dalekém a 2. místo 

ve skoku vysokém, Eliška Brunclíková – 2. místo v hodu kriketovým míčkem. 

V kategorii starších žákyň obsadila krásné  2. místo v běhu na 800 m Veronika 

Beránková a v kategorii starších žáků Jiří Pohořalý -3. místo v běhu na 1500 

metrů. Další ,,bramborové medaile“ získali Matěj Hála a Ludmila Forštová – oba za 

skok vysoký. Zbylým závodníkům děkujeme za reprezentaci naší školy.                                                      

(R. Čermáková, uč. Tv) 

 

 

 



Ukliďme Česko 

Naše škola byla zaregistrována do úklidové akce Ukliďme Česko. Kvůli 

nepříznivému počasí byl vybrán náhradní termín – 24. září. Byl připraven 

informativní leták pro rodiče žáků – dobrovolníků, kteří se chtěli této akce 

zúčastnit. Tentokrát úklid proběhl v okolí fotbalového hřiště od 9 do 10.30h. 

Plastové pytle na odpad poskytla škola, pan starosta zajistil odvoz nasbíraného 

odpadu. Akce se zúčastnilo 38 dobrovolníků – žáci z 1. i 2. stupně, 5 pedagogických 

pracovníků – L. Kučerová, L. Horváthová, H. Holečková, A. Černá a L. Hrnčířová a 

rodiče některých žáků z 1. stupně.  

Zapojili se žáci z těchto tříd: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 5.A, 7.A, 9.B.  

Podařilo se uklidit okolí fotbalového hřiště, bylo nasbíráno 18 pytlů odpadu, který 

byl odnesen před fotbalové hřiště ke kontejneru. Všichni účastníci z řad dětí 

dostali malou odměnu – fairtradovou tyčinku nebo čokoládu.  

  (Přírodovědný kroužek) 

 

 

  

 

 

 



REVOLUTION TRAIN 

 

V úterý 4. října 2022 měli žáci sedmých ročníků příležitost se na 

kolínském nádraží zúčastnit unikátního protidrogového programu. Ten 

se uskutečnil ve speciálně utvořené multimediální vlakové soupravě 

sestávající se z 6 vagónů, 4 kinosálů a 8 interaktivních místností 

a skutečném příběhu o drogové závislosti. Cílem tohoto vlakového 

programu bylo prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů 

efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i 

nelegální drogy. 

 

A jak se přednáška líbila žákům?  

„V protidrogovém vlaku jsme zhlédli film o drogově závislých. Film 

byl pěkný a poučný.” 

„Film mě přesvědčil o tom, že nikdy nechci brát drogy.” 

„Bylo to super, hodně mě to ovlivnilo. Doporučuji!” 

„Dokonce jsme si tam mohli vyzkoušet i resuscitaci. O tom jsem 

vždy snila.” 

„Nejlepší byl strom života, výslechová místnost, vězení a také paní 

z Červeného kříže.” 

„Stěny měly podobu lidských orgánů, což mi nahánělo husí kůži.” 

„Bylo vážně fascinující vidět, co se dá vyrobit z obyčejného 

vagonu.” 

 

          (Žáci 7. ročníků) 

 

 



Zábava 

 
Učitelka řeší rvačku mezi dvěma žáky. 

„Tak mi tedy pověz, Jirko, jak to začalo,” vyslýchá jednoho z nich. 

„Začalo to, prosím, tak, že mi Matěj vrátil facku…” 

 

Pepíčku, proč jsi nakreslil tátovi zelené vlasy?” 

„Já totiž nemám plešatou pastelku…” 

 

Proč má gorila tak velké nosní dírky? Protože má tlusté prsty. 

 

Prohlíží si kočka andulku v kleci a říká si: „Ta barva se mi nějak nezdá. 

Asi ten pták ještě není zralý.” 

 

Maminka se na svahu zlobí na své dva synky: „Copak se nemůžete s 

těmi sáňkami střídat?” 

„My se ale střídáme.”, ohradí se ten starší. „Já jezdím z kopce a brácha 

do kopce!” 

 

„Jééé, támhle za sklem je opice,” raduje se dítě v zoo. 

Maminka se zarazí a zasyčí: „Tiše! Vždyť to je teprve paní pokladní!” 

 

Proč má datel zobák? Aby si nerozbil hlavu o strom. 

 

Učitelka se ptá žáků: „Bobík má 33 bonbonů, snědl jich 20, co má 

teď?“ Pepíček odpoví: „Cukrovku, Bobíček má cukrovku.“ 

 

Dědeček jde s Pepíčkem parkem a proti nim paní učitelka. 

„Pepíčku, schovej se, dnes jsi nebyl ve škole!“ 

„Ne, dědo, ty se schovej, dneska jsi měl pohřeb…“ 

 

Pepíček přijde domů a řekne: „Mami, představ si, že jsem dostal tři 

jedničky.“ 

„No to jsi šikovný!“   „Ale máš si to jen představit!“           



                              

                                

 Věc, v které nosíme tužky                        

  
Plod, který má velmi 

tvrdou zkořápku                        

  Plod dubu                        

  
Měsíc, v kterém začíná 

škola                        

  
Co padá na podzim ze 

stromů                        

  Čím si myjeme ruce                        

                                
(Š. Pospíchal, K. Horák IX.A)  

 


