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Projektový den - Houby

Houby se staly tématem podzimního projektového dne na 1. 
stupni. Přestože letošní počasí úrodě hub tady u nás vůbec  
nepřálo, v našich třídách se urodilo. Na výstavkách byly k vidění 
plakáty, výrobky a výkresy, podzimní dekorace a nechyběly ani ty 
opravdové houby. Součástí projektového dne byla i beseda s 
mykologem panem Malým.                              Mgr. Hana Zubíková

Září
Září ráda mám, 
vždy do lesa se podívám. 
Chodím tam a sem
rovnou za nosem.
Hříbky, křemeňáci, kozáci
stojí tam jak vojáci.
Houby hodně sbírám,
radost z toho mívám…
Adéla Tůmová,  2. B Michael Šigut, 2. B
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Zábava

VTIPY a OBRÁZEk s ROZDÍLY

Redakční rada
9. B - Eva Prchalová, Tereza Víšová, 

 9. A - Adam Štecha, Pavlína 
Voháňková, 8. B - Jana Kotingová,  8. A -   
Bára Chovancová, Adéla Polívková, 7. C - Aneta 
Běhounková, Jan Hubálek, David Kus, Martin Kus, Jan 
Skořepa, 6. B -  Eliška Šulcová,  5. B - Bára 
Bímová, Natálie Kurfürstová, Kateřina Čížková

Lukáš Hořínek, 
Honza Sedláček, Jana Pidmalivská, Kateřina 
Stejskalová, Ondřej Špes, 

Petra Benešová, 

Aneta Holcová,
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Ředitel blázince provádí kontrolu. Prochází 
pokojem, a tu si najednou všimne, že blázni visí na 
stropě. „Podzim,“ pronese, a blázni popadají dolů. 
Totéž se opakuje i v druhém pokoji. Ve třetím 
ředitel se sebevědomým úsměvem řekne: 
„Podzim“, ale nic se nestane. Chvíli je trapné 
ticho, poté se jeden blázen rozřehtá. „Ale pane, 
my jsme jehličnatí..“

Dva medvědi, než zalezou do brlohu, pozorují 
padající listí a jeden z nich říká druhému: „Rád 

bych jednou viděl toho maniaka, 
který všechny ty listy celou zimu barví 
na zeleno a zase věší na stromy.”

Vtipy vybral Adam Štecha, 9. A

Obrázek: Eliška Šulcová, 6. B

Jana Kotingová, 8. B

Přání na prázdniny
Redakční rada přeje všem 
žákům  i učitelům naší školy 
hodně úspěchů v novém 
školním roce, hezké podzimní 
p r á z d n i n y  a  p o h o d o v ý  
předvánoční čas, protože do 
Vánoc zbývají jen necelé dva 
měsíce, a těší se s vámi u 
dalšího čísla na shledanou.

B
L
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I
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T
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Učitel: „Pověz nám, Pokorný, jak 
dlouho byli Adam a Eva v ráji?“
„Až do podzimu.“
„Proč, až do podzimu?“
„Protože dřív nebyla jablka 
zralá.“

Víš, proč se blondýnky bojí 
podzimu? Protože se sbírají 
prázdné makovice...

Najdi sedm rozdílů a potom si draky vybarvi.

Najde čarodějnice 
svou kočku?
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Oblek do deště

Podzimní květina

Vyrábí se z ní ozodby na Hallowen

Nejchladnější roční období

Padá ze stromu

Kdo přijede na bílém koni? Ondřej Špes, 9. A

KŘÍŽOVKA

B L U D I Š T Ě
1. Jaký strom neopadává? modřín K

smrk V
javor I

2. Jaký strom opadává? smrk S

borovice M

modřín E
3. Jaký pták odlétá do teplých krajin? čáp V

vrabčák D
drozd K

4. Jaké zvíře upadá do zimního spánku? srna I

ježek E

zajíc A
5. Jaká houba je jedovatá? hřib satan L

mochomůrka červená R
růžovka I

6. Jak dlouho trvá podzim? od 8. 10. do 1. 1. W

od 21. 9. do 21. 12. J
od 23. 9. do 21. 12. K

7. Proč se na podzim barví listy? Listům: ubývá chlorofyl A

přibývá chlorofyl I
chybí vláha E

KVÍZ
Z výsledných správných písmen 
v odpovědi vyjde tajenka.

Eva Prchalová, 9. B

Eva Prchalová, 9. B

Budeme potřebovat: 
2 velká červená jablka
listové těsto
skořicový a moučkový 
cukr
džem (broskvový nebo 
meruňkový)
hladkou mouku na vál 
citrónovou šťávu

Jablečné růže

Začal podzim, který nám přinesl svou úrodu 
ovoce, například jablka, a proto vám přinášíme 
tento recept.                                                      
 Recept vybrala Pavlína Voháňková, 9. A, foto 
zdroj internet

 
Listové těsto rozválíme na tenký plát, který 
rozkrájíme na přibližně 5 centimetrů  široké 
proužky. Poté je potřeme džemem a posypeme 
skořicovým cukrem. Jablka přepůlíme, 
odstraníme jádřinec a půlky rozkrájíme na 2 
milimetry tenké plátky, jež pokapeme citrónovou 
šťávou, aby nezhnědly. Tyto plátky poklademe 
jeden za druhým na proužek listového těsta do 
jeho půlky. Volnou část proužku přehneme na 
jablka a následně je zarolujeme a vzniklou růži 
vložíme nejlépe do formy na muffiny (v případě, že 
nemáte formu, vyskládejte na plech). Dáme péct 
do předem vyhřáté trouby na 200°C na cca 20 
minut dozlatova. Po vychladnutí posypeme 
moučkovým cukrem. 
Nyní si už můžete vychutnat typickou podzimní 
náladu s hrnkem čaje a jablkovými růžemi, i když 
venku je už skutečně nevlídně. 

Postup:

L

O

Ý

M

I

R

Najde veverka oříšky?

Která čára 
je kratší?

Věřili byste, že je 
možné utvořit 
trojúhelkík z kostek?
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Pokračování na str. 3

Podzimní básnička
Skončilo léto, podzim začíná,
hurá děti do školy,
chceme lehké úkoly.
Příroda se k spánku chystá, 
pro sníh už je dosti místa.
Listí už se barví 
do červena, do zlata
a  je pro něj velké štěstí,
že nepadá do bláta.
Kuba Papírník,4. A

Podzim
Hurá, hurá, hurá,
podzim už nás volá.
Půjdem všichni na zahradu,
užijem si velkou srandu.
Budem pouštět draky,
vyletí až mezi mraky.
Budem hrabat listí,
co tak krásně šustí.
Těším se velice
na podzimní měsíce.
Denisa Tomsová, 4. A

Básnička o podzimu
V září, v září slunce září,
podzim bude v kalendáři.
Žlutou barví topoly,
děti jdou zas do školy,
ať se jim tam dobře daří.
V září, v září slunce září,
podzim bude v kalendáři.
Draky pustíme, 
jablíčka sklidíme,
všichni už se těšíme.
Nela Krejčíková,  4. A

Podzimní básnička
Když nám v sadě zlátne listí,
je tu podzim, to je jistý.
Léto končí, vzal ho ďas, 
severák teď fučí zas.
Draci lítaj na poli,
dávají si závody.
Prší, prší, jen se leje,
v holinkách se mi to směje.
Vendulka Fellerová, 4. A

Podzimní básnička
Venku už se barví listí
a jablíčka dozrávají.
Děti už se venku smějí,
že si je s chutí dají.
Z lístečků si vyrábějí
panáčky usměvavý.
Simča Michlová,4. A

Co se děje na podzim
Na podzim se obarvují stromy,
ale bývají i hromy.
Podzim je období draků,
ale i barev a mraků.

Pavel Komora, 4. A

Podzimní básnička
Podzim, podzim už je tady,
budem pouštět draky.
Hrabat listí bude bezva,
budem skákat do listí.
David Vajshajtl, 4. A

Podzim už je za dveřmi      
Byl podzim a foukal vítr. Mia se těšila, že si bude hrát s listím, ale onemocněla. Maminka s ní musela 
zůstat doma. Maminka dala Mie napít bylinkového čaje s citronem, aby jí bylo lépe. Druhý den Mia 
ležela v posteli a napadlo ji, že až bude zdravá, že si s kamarádkami budou hrát na bitvu s listím. 
Podívala se z okna ven a viděla, že si její kamarádky hrají samy. Miu to trochu mrzelo, ale v duchu si  
řekla, že až bude zdravá, že si bude hrát s nimi. Třetí den už Mie bylo dobře. Maminka šla do práce a 
Mia do školy. Odpoledne si Mia hrála venku s listím na velkou bitvu a byla ráda, že je zdravá. 
Karolína Šimáčková, 4. A
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Pokračování str. 2

Podzimní pohádka
Jednou byl jeden žalud a ten byl sám. Ale král 
strom mu říkal, at´ zůstane na stromě s kamarády. 
Jednoho dne, když všichni spali, tak šel ze stromu. 
Potkal veverku, a ta ho chtěla sníst, ale byla chytrá 
a měla plné břicho oříšků, tak ho nechala jít, ale po 
chvíli potkal medvěda a toho se tak lekl, že si 
vylezl na strom a už nikdy neslezl dolů. A viděl 
medvěda, jak se zachumlal do 
listí, potom ještě ježka, 
jak si zalezl do listí a 
usnul.  
Jiří Zbejval, 4. A

rád 

Podzimní báseň
Na podzim se vystrojíme,
do listí se zabalíme.
Rostou jablka jedna báseň, 
utrhnu si jedno hned.
Dědeček se na mě směje, 
sklízí svoje hruštičky. 
Jednu sladkou, jednu dobrou, 
obě vynikající.
Podzim každý miluje. 
Honza Hrubý, 4. A

Kouzlo podzimu
Podzim je tu zase znovu,
ožívají barvy stromů.
Tenhle čas má barvy rád
a je s nimi kamarád. 

Listy stromů obarvuje
a trochu je začaruje.
Jsou hned jako z pohádky,
barevné jsou zahrádky.

A až vítr zafouká,
všechno listí opadá.
Všude kolem nakonec
barevný je koberec.
Saša Vokálová, 3. B

Podzim
Podzim, to je krásný čas,
plno plodů dá nám zas.
Jablka, hrušky, brambory,
hned se plní komory.
David Holan, 4. A

Podzim
Léto končí, 
podzim začíná,
zbarvuje se krajina
a škola začíná.
Hrušky, jabka pro babičku
natrhám já do košíčku.
Matěj Sedlmajer, 4. A

Povídání o podzimu
Sluníčko na obloze se usmívalo a pohrávalo si s mráčky. A najednou vidí, jak k němu letí ptáček: „Stůj, 
ptáčku, ke mně nemůžeš, jsem tuze horké a mohly by tě moje paprsky popálit.“
„Sluníčko, já ti nesu zprávu, že na zem přišel podzim.“ 
A sluníčko říká: „Jé, to budou děti zklamané, že už nebude svítit sluníčko.“ Děti ale pouštějí draky a jsou 
spokojené. Děti nosí do školy podzimní výrobky, dědečkové s dětmi do lesa pochodují na houby. 
Jan Kovacs, 4. A

Obrázek: Eliška Šulcová, 6. B

Podzim
Na podzim vždy začne padat listí,
děti do něj šťastny skákají.
Ale pak všechno sníh očistí,
ze sněžných hrátek se smávají.
Ale máme ještě podzim, to je prima,
užijeme si listí, než zas bude zima.
Bára Válková, 4. A

Obrázek: Eliška Šulcová, 6. B

Odlet vlaštovek

Podzim
Fouká, fouká větříček,
venku běhá Petříček.
Pouští draka na poli,
jestlipak poletí?
Letí, letí nahoru
na tu modrou oblohu.
Nicol Landyšová, 2. B

Obrázky ovoce a listů namalovala Katka Gachová, 9. B Dokončení na str. 13
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Paní Oskarová píská

Autor a foto: Barbora Langrová, 9. B 

 Autor a foto: Kotingová Jana, Benešová Petra, 8. B

Jmenuji se paní Oskarová. Původně si totiž moji páníčci mysleli, že 
jsem kluk, a měla jsem se jmenovat Oskar. Ale já jsem je překvapila 
a byla jsem těhotná. Moje mláďátko bohužel po pár dnech zemřelo. 
Jsou mi tři roky. Na fotce vidíte moje krásné černo-hnědé zbarvení. 
Co ale vidět není, je moje bílá skvrnka mezi očima až k nosu. V kleci 
bydlím v domečku, který s velkou chutí koušu. Nechybí ani miska a 
napáječka. Pokud slyším nějaké šustění, začnu pískat, protože to 
může znamenat, že se mi nese jídlo, tak aby s ním nezabloudili a 
věděli, kde jsem. 

Ahoj, já jsem rybička jménem 
Majk. Jsem přímo betta rybička. 
Mám červeno-modoru barvu a 
na světle se stříbrně lesknu. Žiju 
v malém akvárku-Betta akvárku, 
které mi vystačí, protože jsem 
zvyklý žít i v pouhé skleničce. To 
ale neznamená, že ve skleničce 
žiju rád. V akvárku mám 
kamenitý písek a umělou 
rostlinu, umělé diamanty a teď 

Bojovník Majk má 
radši akvárko

novou sošku. U Báry jsem už od 10. února. Dává mi krmení přímo 
pro můj druh. Stačí mi opravdu málo, protože se hned nasytím. 
Když mi čistí můj „bejvák”, dá si mě zvlášť do skleničky a vše pečlivě 
vymyje. Potom dá trošku 
čističe na údržbu vody. Je 
skvělé, že nemusí čistit filtr, 
protože dokážu žít i bez něj. 
V akvárku bych asi dalšího 
kamaráda nesnesl. Je super, 
že je právě akvárko přímo pro 
můj druh, dá se do něj koupit i 
světlo a hned je to efektnější. 
Rád v akvárku skotačím. 
Přeji vám hezký školní rok a 
třeba se zase někdy přes 
Raflet uvidíme.

Ahoj, jmenuju se Eliášek a jsem 
kocourek. Moje nejlepší kamarádka se 
jmenuje Dita. Mám ji moc rád a ona mě 
taky, protože si mě moc přála k 
narozeninám. Bydlím v bytě s pejskem, 
který je také můj kamarád, ale pořád je 
moje nejlepší kamarádka Dita, která se 
o mě vzorně stará, krmí mě, češe mě, 
hraje si se mnou a mazlí se se mnou a 
taky se mnou někdy i spí, a to se mi moc 
líbí. Když jsem byl nemocný, šla se 
mnou Dita se svou maminkou k 
doktorovi a obě měly o mě starost, 
abych byl zase brzo zdravý.
Je mi tři a půl roku, jsem britský kocour 
s  neobvyklým zbarvením. Jsem velký 
pomocník, píšu s Didi úkoly a  poslouchám ji, když hraje na flétnu. Když přijde ze školy, přivítáme se a 
pohrajeme si spolu. Když odjede na dovolenou nebo na školu v přírodě, moc se mi po ní stýská. Když k 
nám někdo přijde na návštěvu, všem se líbím. Jsem prostě nejlepší KOCOUREK na světě.

Autor a foto: Dita Rychetská, 6. A 

Eliášek pomáhá s úkoly
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Dokončení str. 12

Podklady dodala Mgr. Pavlína Peřinová

Pohled z Chorvatska přišel od 
Aničky a Vendulky Hradeckých

V Národním parku Bavorský les 
v Německu byla dokonce na 
kolech Kačka Jupová

Trojrozměrný pohled (proto není 
kvalita kopie tak pěkná) poslal z 
Mikulova Kryštof Agh

Houby
Podzim ťuká na dveře,
máma křičí: „Večeře!
Dneska máme houby,
hned je vyndám z trouby.“
Eliška Šturmová, 3. B

Dokončení str. 3

„Víčko k víčku pro Mišičku“

Na konci minulého školního roku jsme se 
zapojili do sběru víček pro Michalku. Od 
Michalčiných rodičů jsme dostali dopis a 
fotografie. Rozhodli jsme se, že budeme ve 
sběru pokračovat i letos. Proto prosíme 
všechny  naše čtenáře, aby tuto akci 
podpořili. Moc děkujeme i za Michalku.

Chtěli bychom poděkovat všem studentům, dětem a lidem ze ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989, Nymburk, 
kteří se zapojili do sběru víček pro Michalku. Moc nás potěšilo, že  na Michalku myslíte a podpořili jste jí 
tak na cestě ke zdraví. Věříme, že nemoc, která Michalku trápí, brzy porazíme a bude se moct lépe 
pohybovat a třeba snad i chodit. Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat léčebnou rehabilitaci v 
Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních pomůcek, které pomáhají Míše lépe zvládat 
strasti nemoci. Každé víčko, které je v pytli, je pro nás nadějí, že se vše otočí k lepšímu. Nelze ani slovy 
vyjádřit, co pro nás Vaše pomoc znamená.
Děkujeme. Rodiče Michalky. 

Michalka je sedmiletá holčička, která má od 
narození neznámou nemoc připomínající 
dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální 
svalovou hypotonií. Tato nemoc má za následek 
celkové zhoršení hybnosti těla, která 
znemožňuje běžný pohyb zdravého člověka a 
naprosto vylučuje samostatnou chůzi. Přes 
veškeré překážky, se kterými se Míša musí 
potýkat, je to veselá chytrá holčička.

citace a foto z internetu

Draci
Na podzim pouštíme draky,
na obloze se honí mraky.
Děti si budou hrát,
větru se nemusí bát.
Natálka Dvořáková, 3. B

Je podzim
Je podzim,
sklízíme jablka a hrušky,
listy opadávají,
houby rostou.
Draci na nebi lítají
a zvířátka tloustnou.
Ema Drábková, 3. B

Viliam Döme, 8. B
Petra Benešová, 8. B
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Den v Adélce
V letošním roce jsme se rozhodli, že obohatíme 
některá čísla Rafletu o fotoreportáž z našich 
školek. Dozvíte se, jaké má školka aktivity a jak 
celkově tráví den. Do dnešního čísla vám 
přinášíme fotoreportáž z mateřské školky Adélky, 
protože začíná od „A“. A jak si děti užívají den ve 
školce? To už se podívejte sami. 

Ráno než se děti sešly v plném počtu, měly volný 
program. Hrály si s dřevěnými zvířátky, korálky, 
autíčky a se stavebnicemi.

Poté si děti 
paní učitelky 
s v o l a l y .  
Přivítaly se, 
spočítaly a 
ř e k l y  s i  
d n e š n í  
program.

Následovalo 
cvičení. Děti se 
převlékly do dresů a cvičení 
mohlo začít. Nejdřív se rozcvičily, 
zaběhaly a vše zakončily 
gymnastikou.

Po cvičení se 
děti přesunuly ke 

stolečkům na sváču, po které si 
šly prohlížet obrázkové knížky. Pokračování na str, 5

A cvičení 
j i m  j d e  
o p r a v d u  
skvěle.
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Den s dětmi ve školce strávily a fotoreportáž připravily: 
Eva Prchalová a Tereza Víšová, 9. B

Poté následovalo učení. Tématem 
pro září bylo ovoce a ZOO. 

V 1. třídě děti poznávali podle chuti ovoce.

V 2. třídě se stavěla ZOO.

A ve 3. třídě 
si děti zvířátka malovaly.

Když paní učitelky ukončily „hodinu” děti se 
přesunuly do šaten, kde se převlékly a vyrazily 
ven na zahrádku.

A když se děti vyběhaly, naobědvaly se a 
zachumlaly se do peřin. A ty, co nechtěly spát, si 
šly lehnout a poslechnout pohádku. 

Dokončení str. 4
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Foto: Mgr. Radek Procházka

David Šimko, 6. C

Pokračování na str. 13

Drakům se počasí líbilo

50. výročí Večerníčku
Výtvarná soutěž ŠD v termínu 14. – 18. 9. s 
vyhodnocením k 21. 9. : 
třída 1. B – 1. – 3. místo: Z. Andrejsová, A. M. Burian,  
Hoag Thuy Tuang
třída 2. A - L. Pištěková
třída 2. B - T. Karbanová, Z. Weiss, M. Sojka
třída 3. A – A. Frimlová, V. Šubr, A. Andrejsová
třída 2. C – V. Torn, N. Nováková, E. Hubuerová
Vyhodnocení provedly vychovatelky ve svém oddělení 
a předaly vítězům cukrovinky a drobné ceny.

Jitka Martincová, vychovatelka 

Projektový týden Jablko
Projektový týden ‚‚Jablko'' proběhl v termínu od 21. 9. – 25. 9. 
Sleduje schopnosti dětí v oblasti přírodovědného, pracovního, 
estetického, komunikačního, literárního, hudebního, 
poznávacího vyjádření. V průměru týdenního projektu a po 
zpracování pracovních listů budou v každém oddělení 
vyhodnoceni nejlepší účastníci projektu. Vítězům 
blahopřejeme.                           Jitka Martincová, vychovatelka 

V úterý 13. 10. se konala na školním hřišti Drakiáda a s ní 
spojené dračí létání. Zúčastnily se jí děti ze všech 
oddělení ŠD. Podpořit je přišli rodiče, prarodiče i 
kamarádi. Úspěšně rozlétaní draci zpestřili jinak chladné 
podzimní odpoledne. Děti obdržely sladkosti a zároveň se 
mohly občerstvit na hřišti teplým čajem a zákuskem. 
Poděkování patří školní jídelně za zajištění občerstvení. 
Těšíme se zase příští rok na dračí létání.

Jitka Martincová, vychovatelka 

Prázdninová pohlednicová soutěž

Z á m e k  H r a d e c  n a d  
Moravicí od sourozenců 
Lukáše a Honzy Lhotových

Na konci školního roku vyhlásila ŠD soutěž o nejhezčí pohlednici z prázdnin. 
Asi už jejich posílání v době mobilních telefonů není tak aktuální, protože jich 
mnoho nepřišlo, ale o to větší jsme z nich měli radost. A v dnešním čísle je 
otiskujeme, abyste si mohli vzít na příští prázdniny inspiraci.

Domažlice od Amálky Špárové

Lipno od Vojty Havliny
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V 1. B odpovídali žáci vždy jen 
na jednu otázku: Petra 
Klazarová, Václav Hendrich, 
Bára Kňavová, Míša Sukupová:
1. Výtvarka, ráda kreslím a 
tvořím.
2. Psát jedničky, číst slabiky.
3. Tělocvična…. Ale krásná je 
celá škola.

Anketa Asi po měsíci a půl jsme se vypravili do prvních tříd, abychom zjistili, jak se našim 
novým spolužákům ve škole líbí. Položili jsme jim následující otázky.

1. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
2. Co ses naučil nového?
3. Co se ti líbí na naší škole?

Tomáš Horák, 1. A
1. Výtvarná výchova, protože 
rád maluju auta.
2. Číst slabiky a počítat do 50!
3. Líbí se mi, jak je škola 
barevná.

Veronika Novotná, 1. A
1. Rozhodně tělocvik, hrozně ráda 
běhám!
2. Naučila jsem se číst a psát a 
hlavně počítat, to je skvělá zábava.
3. Líbí se mi ve škole, nejradši ale 

mám naši třídní učitelku! 

Honza Klicpera, 1. A
1. Strašně rád počítám.
2. Počítat, umím už počítat 
do 40.
3. Nejvíc obědy, skvěle tu 
vaří.

Veronika Doktorová, 1. A
1. Matematika, hrozně ráda 
počítám.
2. Už umím slabikovat, psát a 
počítat do 100.
3. Hlavně jsem ráda, že máme 
tak vtipnou paní učitelku.

Matěj Uhlář, 1. A
1. Tělocvik, rád cvičím a běhám.
2. Číst, asi nejlepší co jsem se 
naučil.
3. Hlavně paní učitelka, je milá a 
vtipná.

Amálka Křížková, 1. C
1. Tělocvik, velice ráda běhám.
2. Psát a počítat do 10, je to zábava.
3. Líbí se mi, jak je tu vymalováno.

Petr Kasal, 1. C
1. Pracovní činnosti, rád 
stříhám nůžkami.
2. Psát a počítat do 40.
3. Líbí se mi, jak je tu 
vymalováno.

Sára Pavlíčková, 1. C
1. Tělocvik, ráda hraji různé hry.
2. Psát a číst slabiky, už chci 
umět číst.
3. Mám ráda paní učitelku, je 
milá a vtipná.

Aneta Havránková, 1. C
1. Matematika, ráda počítám.
2. Psát a počítat do 50, to mě baví.
3. Líbí se mi tělocvična a její 
vybavení.

Šimon Klouček, 1. C
1. Čeština, baví mě číst 
dobrodružné knížky.
2. Psát a počítat do 50.
3. Družina a hlavně paní 
vychovatelka, je milá.

Vašek Hendrych

Bára Kňavová

Petra Klazarová

Míša Sukupová

Anketu připravili: M. a D. Kusovi, J. Skořepa, 7. C
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Rozhovor s novými 
učiteli  na škole
Anežka Procházková

Pokračování na str. 7

J m e n u j i  s e  A n e ž k a  
Procházková, bydlím ve svém 
rodném městě, v Nymburce. 
Vystudovala jsem gymnázium 
B o h u m i l a  H r a b a l a  v  
Nymburce. A nyní studuji 
pedagogickou fakultu v Praze. 
Mými obory je matematika a 
informatika. Mými koníčky 
jsou cestování, vaření a 
pečení, dračí lodě. 

1. Jak jste se dostala na naši 
školu?
Na školu jsem se dostala přes 
svého otce a výuka se mi počítá 
do praxe na školu, kterou studuji.

2. Kolik let pracujete jako 
učitelka?
V roli učitelky jsem první rok.

První rozhovor jsme připravily s paní učitelkou Anežkou 
Procházkovou, která přišla na naši školu letos v září. Představila se 
nám a řekla na úvod několik vět. Pak došlo na naše dotazy.

3. Jaké předměty u nás 
vyučujete?
Na škole vyučuji v 6. třídách 
matematiku.

4. Jak jste spokojena s 
organizací školy?
S organizací školy jsem zatím 
spokojena. Učitelský sbor je 
velmi vstřícný a snaží se mi 
pomáhat. 

5. Jak  byste vylepšila výbavu 
tříd?
Výbava tříd mi vyhovuje, jen by 
mohl být v každé učebně počítač 
s dataprojektorem.

6. Co vás na práci učitelky baví, 
co vám vadí?
Práce s dětmi mě velmi baví. 

Jediné, co mi vadí, je to, že děti 
stále žvaní. (směje se)

7. Chtěla jste být vždycky 
učitelkou?
Učitelkou jsem se chtěla stát už 
odmalička, ale chtěla bych 
jednou učit na střední škole.

J m e n u j i  s e  P a v l í n a  
Červinková. Jsem bývalá 
studentka této školy. Dále 
jsem vystudovala gymnázium 
Bohumila Hrabala v Nymburce 
a nyní studuji poslední rok na 
pedagogické fakultě v Hradci 
Králové. Mým koníčkem je 
sport a svůj volný čas 
n e j č a s t ě j i  t r á v í m  n a  
kolečkových bruslích. 

1. Jak jste se dostala na naši 
školu?
Když jsem měla na škole 
povinou týdenní praxi splnila 
jsem ji tady v první třídě. S tou 
samou třídou jsem také byla 
dvakrát na ŠvP.  A tak když měla 
opustit třídu paní učitelka 
Faltinová,  doporučila panu 
řiditeli mě, abych převzala třídu 
po ní. 

2. Kolik let pracujete jako 
učitelka?
Jeden  a půl měsíce. (směje se)

3. Jaké předměty u nás 
vyučujete?

Pavl ína Červ inková
Druhý rozhovor jsme připravily s paní učitelkou Pavlínou 
Červinkovou, která přišla na naši školu na první stupeň také letos v 
září. I ona nám řekla na úvod něco o sobě.
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Okénko ředitele

Dokončení str. 6

1. číslo - září, říjen 2015

Rozhovory připravily: Tereza 
Víšová a Eva Prchalová, 9. B

Součástí práce ředitele jsou i 
hospitace, tj. kontrola průběhu 
vyučování v jednotlivých třídách. 
První návštěvy většinou dělám u 
prvňáčků. Chci se podívat, jak si 
zvykají na povinnosti spojené se 
zahájením školní docházky. 
Navštívil jsem nedávno všechny 
tři první třídy, ve dvou případech 
jsem viděl matematiku a v 
jednom češtinu. Děti se snažily, 
hlásily, chtěly ukázat, jak jsou 
šikovné. 
Ale největší radost mi udělala 
atmosféra ve třídě. Děti a paní 
učitelky se na sebe usmívaly, 
paní učitelky měly připravené 
různé metody práce s dětmi. 
Právě u malých dětí je důležitá 
kreativita a nápaditost učitele. 
Mám velkou radost, že paní 
učitelky a děti odvádí dobrou 
práci. Návštěva prvních tříd mi 
předvedla, že i deštivý den může 
být vlastně docela hezký.

První třídyVzhledem k tomu že učím na 
prvním stupni, tak vyučuji vše, 
kromě angličtiny.

4. Jak jste spokojena s 
organizací školy?
Zatím nemám problém.

5. Jak  byste vylepšila výbavu 
tříd?

Výbava tříd mi vyhovuje, jen by v 
každé třídě měla být interaktivní 
tabule s počítačem.

6. Co vás na práci učitelky baví, 
co vám vadí?
Rozmanitost a vidět, jak se děti 
ve škole zlepšují a učí nové věci.

A je to tady znovu. Opět máme tři 
první třídy. Letos se jejími 
třídními učitelkami staly paní 
učitelka Havelková, Faltinová a 
Peřinová. Prvňáčky přivítala 
třídní paní učitelka společně s 
panem ředitelem a panem 
zástupcem. A jak se prvňákům 
po dvou měsících pobytu ve 
škole líbí? To se dozvíte na  
straně 11.

1. A - Mgr. Magdaléna Faltinová

1. B - Mgr. Věra Havelková

1. C Mgr. Pavlína Peřinová

Přeji Ti, ať je škola prima,
učitelka Tě ve škole vítá,

Tobě pomalu v hlavě svítá,
že už nebude „psina“,
ale práce a „dřina“. 
Mgr. Věra Havelková
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

 

Praha je úžasná
Výlet do Prahy byl úžasný. Jeli jsme 
vlakem z Nymburka do Prahy, poté 
metrem a tramvají do planetária. 
Hned na úvod nás ohromila spousta 
věcí, které nám pomáhají dozvídat se 
o vesmíru nové a nové informace. Ale 
než jsme je mohli všechny vyzkoušet, 
doprovodili nás do promítacího sálu 
na film o vzniku vesmíru. Protože 
promítací sál byl o patro níže než 
vstup do planetária, vyšli jsme 
schody nahoru, kde na nás čekaly 
věci, které jsme mohli vyzkoušet. 
Např.: černá díra, mohli jsme si koupit 
hopíky, které vypadaly jako planety, 
také jsme si mohli stoupnut na váhu, 
která nám ukázala, jak bychom vážili 
na jiných planetách. A pak jsme si mohli točit knoflíky a míchat světelné barvy. Potom jsme museli 
odejít, protože bylo hodně hodin a my jsme chtěli vidět pražské památky. Jednou z nich je Karlův most, 
po kterém jsme šli cestou na Pražský hrad. Na Pražském hradě jsme viděli spoustu věcí, třeba výměnu 
stráží. Poté jsme navštívili chrám Sv. Víta. Cestou zpátky jsme si chtěli vyfotit stráže, ale když jsme se 
je pokusili rozesmát, nepovedlo se. Šli jsme na metro a cestou potkali dvě osoby, které tvořily velké 
bubliny. Hned poté jsme nastoupili do metra, potom do tramvaje a nakonec vlakem domů. Tento výlet 
byl velmi naučný a zajímavý.                                    Barbora Bímová, Kateřina Čížková, Jan Bíma, 5. B

Dne 10. 9. se třída 5. B s paní učitelkou 
Sklenářovou vydala na výlet do Kutné Hory. Viděli 
jsme spoustu památek, např.:  chrám sv. Barbory, 
Jezuitskou kolej a Tylův dům. Poté nás paní 
učitelka vzala do Muzea stříbra a stříbrného dolu. 
Na začátku exkurze jsme dostali helmy a dlouhý 
bílý plášť, abychom si nezamazali oblečení a aby 
na nás nekapala ze stropu voda. V dole to bylo 
různé, jednou byl strop vysoko a podruhé nízko. 
Naštěstí se nikomu neudělalo zle. Došli jsme do 
malé chodby, kde jsme si sedli na kameny, a paní 
učitelka řekla, ať zhasneme na helmách světla. 
Abyste věděli, proč jsme si měli zhasnout světla na 
helmách, tak nám paní průvodkyně chtěla ukázat, 
při jakém světle pracovali havíři. Když už byl čas odejít, měla pro nás paní učitelka ještě jedno 
překvapení. Byl to bazén v Kutné Hoře. Sice jsme šli skoro přes celé město, ale stálo to za to. Vstoupili 
jsme a rovnou jsme všichni skočili do bazénu. Kdo chtěl hrát hry, šel do jednometrové hloubky, a kdo 
chtěl skákat ze startovních bloků, šel do třímetrové výšky. V bazénu jsme byli asi hodinu, ale užili jsme 
si to. Šli jsme na vlak, který nám ujel přímo před nosem, takže jsme čekali další hodinu. Ale štěstí se na 
nás usmálo a vlak přijel o půl hodiny dříve. Nastoupili jsme do vlaku a jeli opět do Nymburka. Rodiče si 
nás na nádraží vyzvedli, nebo jsme šli ke škole. Výlet do Kutné hory byl zajímavý a moc se nám všem 
líbil.                                                                                         Kateřina Čížková, Barbora Bímová, 5. B

V Kutné Hoře rovnou do dolu

Foto: Mgr. Kamila Sklenářová

Foto: Mgr. Kamila Sklenářová
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V zámecké jídelně

Ve středu 30. září vyjela třída 4. A a 2. A na výlet do 
Loučeně. Nejdříve jsme šli do nádherného zámku. 
Tam se nás ujala paní průvodkyně, která nám 
ukázala celý zámek. Řekla nám spoustu 
zajímavostí z historie, a že poslední panovníci byli 
Taxisové. A mimo to jsme viděli starou pošťáckou 
uniformu, do které se ustrojil spolužák Matěj. Dále 

nás dovedla do jídelny, v které jsme se mohli 
posadit na starožitné židle. Před zámkem jsme 
se nasvačili a později i vyfotili. Potom jsme 
vyrazili mezi labyrinty, které tvořily keře, kameny, 
lana, dřevo apod. Výlet jsme zakončili vycházkou 
po lese, kde jsme poznávali stromy, a dokonce 
viděli i loveckou noru.

Vendulka Fellerová a Bára Válková, 4. A

V červnu 2015 vyhrála Adélka Tůmová 1. místo ve 
výtvarné soutěži -  Ovoce a zelenina v barvách 
duhy. Krásným obrázkem ,,vymalovala'' pro celou 
třídu vstupenky do námi vybrané ZOO. Společně 
jsme se rozhodli pro exkurzi do ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem. 15. 9. 2015 třídy 2. B a 2. C 
navštívily zoologickou zahradu. Mezi zvířaty se 
dětem moc líbilo a vůbec se jim domů nechtělo.

ZOO Dvůr Králové - odměna za soutěž

Obrázek: Adéla Tůmová, 2. B

Opět sběr papíru
Ve dnech 9. 11 - 13. 11. se uskuteční 
sběr starého papíru (ne kartónových 
obalů). Kontejner bude umístěn u 
vjezdu do školní jídelny ve Zbožské 
ulici. 

Foto: Mgr. Zdena Červová
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Foto: Bc. Bianka Burianová

Horní Podluží

Adaptační kurz šestých tříd

Ve dnech 15. - 17. září jela 8. A na výlet a exkurzi 
do Horního Podluží, kde se ubytovala v bývalé 
chatě Spojařka, kterou škola navštěvovala již v 
minulých letech. V den odjezdu jsme se setkali 
před nádražím a společně odjeli do Horního 
Podluží vlakem. Po příjezdu nás ubytovali. Po 
obědě vyrazili všichni na prohlídku po okolí, kde 
jsme měli zjistit nějaké informace o městě od lidí, z 
nástěnek apod. Druhý den jsme navštívili místní 
les a našli docela hodně hub. Odpolední program 
vypadal tak, že každý pokoj vymyslel dvě hry, které 
se pak budou hrát u rybníka. A nakonec se hrála 
jenom jedna. Kluci si na chatě zaskákali i do 
bazénu. Poslední den jsme vyrazili na exkurzi do štoly. Kromě prohlídky jsme si  mohli vyzkoušet, jestli 
máme v sobě dost hořčíku a energie. Ze štoly jsme vyrazili na Jedlovou horu s  křížovou cestou. Výlet 
jsme ukončili procházkou městem. Po obědě už nám jel vlak domů. Bylo tam hezky, pořád nám svítilo 
sluníčko a moc se nám tam líbilo.                                      Barbora Chovancová a Adéla Polívková, 8. A

Foto: Mgr. Radek Procházka

Ve dnech 16., 17. a 18. září proběhl 
adaptační kurz šestých tříd. První den 
jsme plnili úkoly podle pracovních listů 
v Nymburce. Druhý den jsme byli v 
ZOO Chleby. Viděli jsme velbloudy, 
klokany, opice, pštrosa, kozy, lamy a 
prasátko Pepu a hlavní hvězdou ZOO 
se stal gepard. Paní, která toho 
geparda krmila, nabídla 
n ě j a k é  p a n í  a  
pánovi, aby 
se k němu 
šli podívat. 
T a k  m y  

jsme se zeptali, jestli můžeme také. V kleci jsme byli: já, Nikola, Milan 
a Bára. Potom nastal čas na hraní na obrovském hřišti. Celá třída 
tam lítala jak opice. Poslední den adaptačního kurzu jsme měli 

spojený s 6. A. Byli jsme na 
,,Vesláku“. 
Kluci hráli 
celou dobu 
f o t b a l  a  
ostatní se 
houpali na houpačkách. Den byl zakončen 
velmi osvěžujícím nanukem. Stejný 
adaptační kurz prožila i 6. A jen s jiným 
pořadím programu.

                       Eliška Šulcová, 6. B

Foto: Mgr. Mirka Bernardová a Bc. Bianka Burianová
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