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ednoho úterního odpoledne jsme si spokojeně hráli na hřišti 
Nezlobišti až do doby, než kamarád Adam spadl z prolézačky. JByl to děsivý pohled. Adam si totiž ošklivě poranil ruku. Všichni 

jsme z toho byli v šoku a brečeli společně s Adamem. Nikdy jsme nic 
takového neviděli. Boule na ruce a krev. Ihned jsme požádali paní, 
která tam byla s kočárkem, jestli by nezavolala záchranku. Paní 
nám nepomohla a řekla, aby zavolal nejstarší z nás. Byl to Milan. 
Ten ale zpanikařil a nemohl si vzpomenout na jméno ulice, kde se 
nacházíme. Telefonu se tedy ujala Alice a za pomoci ostatních 
nahlásila správné údaje. Po chvíli si Adama převzali záchranáři a 
my jsme viděli, že už je v dobrých rukách a vše dobře dopadne.                      

Žáci 5. B a 5. C

Může se to stát i vám

Ocenění dětí 
Děti, které pomohly kamarádovi, byly v pátek  
20. 4. pozvány k panu řediteli, který jim osobně 
poděkoval a předal diplomy s malou sladkostí. 
Na fotografii zleva: Dominika Bauerová, 5. B, 
Monika Karlová, 5. B, Alice Škochová, 5. C, Filip 
Šťastný, 5. C, Milan Uhlíř, 5. C, David Šmejcký, 5. C, 
při předávání nebyly ve škole: Pavlína a Kateřina 
Pánkovy, 5. Foto: Jaroslava Adamcová, DiS

Žáci Rafky pomohli kamarádovi
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Foto: Mgr. Radek Procházka
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ŠtěpánkaŠvadlenková, Veronika Mrňavá, 7. B

Velikonoční příběh 
Už budou Velikonoce. Eva s 
Jakubem se těší. Jakub s 
tatínkem šli natrhat vrbové 
proutky. Eva s maminkou barví 
vajíčka a pečou beránka. Mezi 
tím se Jakub s tátou vrátí. Táta 
jde plést pomlázku. Jakub se učí 
velikonoční koledu. Už je to tu! 
Jsou Velikonoce. Jakub s 
tat ínkem šl i  koledovat a 
maminka s Evou se připravují na 
koledníky. Když se Jakub a táta 
vrátí, mají plné košíky sladkostí a 
vajíček. Pro Evu s Jakubem to 
byly ty nejlepší Velikonoce.

Žaneta Vajshajtlová, 4. C

Redakční rada: 
9. C - Klára Hudecová, Petr 
Kán inský ,  Jan  Sko řepa ,  
Leontýna Veselá, 8. B - Veronika 
Jirásková, Bára Novotná, 8. A - 
Veronika Elišková, 7. B - Bára 
Bímová, Kateřina Čížková, 

Chico je malý čtyřměsíční 
kocourek z Nové Vsi. U nás je 
jen od 25. února a překvapuje 
mě, že si tak rychle na nás zvykl. 
Je hravý a velice mazlivý. Ale 
velmi vybíravý v jídle. Na mlíčku 
si pochutnává moc dobře. Je 
čistotný a opatrný. Někdy je však 
schopen něco rozbít i při své 
opatrnosti. Nejraději si hraje s 
malým míčkem a s bambulkou, 
na které je přivázán provázek. 
Sice není pes, ale dokáže si 
zaběhat i za vlastním ocáskem. 
Je velmi zvědavý a každou 

Mazlížek Chico novou věc, kterou před tím 
neviděl, musí očmuchat. Je 
neodolatelně roztomilý a je 
neodolatelné ho nepohladit. 
Jsem ráda, že ho mám.

Autor a foto: Daryna 
Pidmalivska, 6. B

LETEM SVĚTEM DVAATRICET DEVÁŤÁKŮ už 
30. dubna stoprocentně vědělo, 
že uspělo  v přijímacím řízení a 
dostalo se na svou vybranou 
střední školu. Z 9. třídy letos 
vychází 54 žáků (celkem ze 
školy 61, spolu se 7 žáky, kteří 
vycházejí ze 7. a 8. tříd). Při 
volbě povolání podali žáci naší 
školy celkem 106 přihlášek 
(většina z nich podala dvě), z 
toho 85 přihlášek mířilo na 
maturitní obory, 21 pak na obory 
zakončené výučním listem.

ZÁPISU DO 1. TŘÍD se 9. dubna 
zúčastnilo celkem 73 dětí v 
doprovodu svých rodičů. Do 
první třídy by mělo ve školním 
roce 2018/2019 nastoupit 63 
prvňáčků, kteří budou rozděleni 
do tří tříd. Mohou se těšit na 
třídní učitelky Evu Brázdovou, 
Pavlínu Peřinovou a Terezu 
Podneckou .  I n fo rma t i vn í  
schůzka pro rodiče budoucích 
prvňáčků se koná 6. června.

L u c i e  H á j k o v á ,  N a t á l i e  
Kurfürstová, Veronika Mrňavá, 
Zuzana Prchalová, Eliška 
Přesličková, Eliška Řeháková, 
Markéta Svobodová, Štěpánka 
Švadlenková, 6. B - Doan phan 
Tu anh, František Koníček, 

Daryna Pidmalivská, Markéta 
Sojková, Matěj Valtr, Vu Viet 
Tinp, Jan Zelenka, 6. A - David 
Holan, Lukáš Kos, Jakub 
Papírník, Jiří Zbejval, Mgr. 
Mi lena Zahrádková, Mgr.  
Zdeňka Léblová

NA OSMILETÉ gymnázium se 
za t ím  dos ta l i  t ř i  pá ťác i  
(informace k 30. dubnu).

ŘEDITELSKĚ volno na Rafce 
bude  7. května.

PROJEKTOVÝ den na 2. stupni 
nazvaný Krizový den proběhne 
16. května.

ZÁJEZDU do Říma se ve dnech 
5. až 10. května zúčastní 35 
našich žáků.       

1. Na Velikonoce dívky malují...

2. Mládě ovce...

4. Podlahová krytina...
5. Černý pták...

8. Chlapci s pomlázkou...

7. Smyslový orgán čichu...

6. Zapletené vrbové proutí...

3. Strom se srdčitými listy...

10. Velikonoční moučník...
9. Husitská zbraň...

KŘÍŽOVKA

Najdete šest 
rozdílů?

Nakreslila Zuzka 
Prchalová, 7. B

Školní časopis RAFLET Zábava
12
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Anastázie Pejchalová, 7. A
1. Maluji vajíčka a pečeme 
beránka.
2. Ano, první neděli po 
prvním jarním úplňku.

Vědí žáci druhého stupně, kdy se slaví Velikonoce?

Pohyblivé svátky slavené vždy první neděli po 
prvním jarním úplňku patří mezi nejvýznamnější 
křesťanské svátky. I s nimi se pojí spousty tradic. 
Jaké tradice dodržují žáci druhého stupně? Na to 
jsme se jich zeptali v následující anketě.

1. Jaké dodržujete velikonoční tradice?
2. Víte, proč jsou Velikonoce pokaždé jinak?

Tamara Mudrchová, 6. A
1. Doma barvíme vajíčka a 
s maminkou pečeme 
beránka.
2. Ne.

Simona Michlová, 6. A
1. Barvíme vajíčka, 
zdobíme si byt a pečeme 
velikonoční cukroví.
2. Ne.

Nela Holubová, 6. B
1. Barvíme vajíčka, 
pečeme beránka a 
mazanec.
2. Ano, první neděli po 
prvním jarním úplňku.

Silvie Bělinová, 6. B
1. Pečeme beránka 
a  m a z a n e c ,  
barvíme vajíčka.
2. Ano, vždy první 
neděli po prvním 
jarním úplňku.

David Lochman, 6. C
1. Chodím koledovat, 
pomáhám s výzdobou 
a pečením beránka.
2. Ne.

David Novák, 6. C
1. Chodím na pomlázku.
2. Ne.

David Janoš, 6. C
1 .  C h o d í m  n a  
pomlázku a barvím 
vajíčka.
2. Ne.

Matěj Červinka, 7. A
1. Chodím na pomlázku a 
s kamarády chodíme 
převlečeni za židy.
2.  Ano, první neděli po 
prvním jarním úplňku.

Klára Vodičková 7. B
1.  Barvíme vajíčka a 
zdobíme dům.
2. Ano, první neděli 
po prvním jarním 
úplňku.

Anketu připravily: 
Štěpánka Švadlenková, Lucie Janečková 7. B        
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Španělský den ve školní jídelně
Dne 22. března se na naší škole uskutečnil Den španělské kuchyně 
za přítomnosti Fermína Lópeze, obchodního rady španělského 
velvyslanectví, místostarostky Nymburka Adrieny Gabrielové, vedoucí 
odboru školství Markéty Tomčíkové, ale také ředitelek mateřských škol, 
ZŠ Tyršova a SZŠ v Nymburce a mnoha dalších. 
Úvodního slova se ujal pan učitel Douděra, který poté předvedl s paní 
asistentkou Annou Košťákovou typický španělský tanec. Proslov si také 

p ř i p r a v i l a  p a n í  
místostarostka, náš pan 
ředitel a pan López, který 
se zmínil o španělském 
jídle. 
Cesta školou pokračovala do 
třídy 1. A paní učitelky 
B r a n i s l a v y  
Batalové, kde 
s i  š i k o v n í  
p r v ň á č c i   
p ř i p r a v i l i  
č e s k o u ,  
anglickou a 
španělskou 
písničku a 
p ř e d a l i  
v y r o b e n é  
květ iny z  
papíru. 

Potom si delegace prohlédla výrobky dětí navštěvujících 
školní družinu na výstavce ve vestibulu školy. Nejlepším tvůrcům 
předal pan Lopéz tašky s upomínkovými předměty, např. tričky s nápisem 
Španělsko. Na výstavce prací s velikonoční a španělskou tematikou se podílely i  učitelky 

V 10:45 jsme se přesunuli do chodby k jídelně, kde si mohli přítomní 
prohlédnout na nástěnce slavné nymburské sportovce mezi které 
patří kanoista Martin Fuksa, hokejista Martin Ševc a také fotbalista 
Radek Bejbl. 
Před samotnou jídelnou na všechny čekal připravený raut s 
velikonočními pochoutkami a zdravým jídlem pro školy a školky, 
které si všichni chválili. Mimo jiné si mohli prohlédnout typické 
velikonoční zvyky – malování vajec voskem a pletení 
pomlázek. Pan López byl z těchto zvyků velmi nadšen a domů 
si odvezl pár zdobených vajíček a upletenou pomlázku. 
Kolem jedenácté hodiny se v jídelně uskutečnilo předání 
certifikátu vedoucí školní jídelny paní Kateřině Šibravové a 
hlavní kuchařce Aleně Jeníkové. V 11:15 se začalo 
podávat tříchodové menu. Andaluské gazpacho, tradiční 
polévka připravená z čerstvé zeleniny a podávána za 
studena. Hlavním chodem byla Valencijská paella. Typické španělské jídlo podobné našemu rizotu 
bylo podáváno s kuřecím masem. Konečným chodem se stal pomeranč s olivovým olejem a medem. 

výtvarné 
výchovy: Adamcová, Brázdová, Červinková, Podnecká a Nedbalová 
se svými záky.

Pokračování na str. 3
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Pan López si jídlo velmi chválil, ale od dětí jsme se 
dozvěděli, že jim nejvíce chutnal zákusek a hlavní 
chod, ale polévka je moc neoslovila. Po obědě se 
Fermín López rozloučil a vyrazil na prohlídku do 
nymburského pivovaru. 
Celý den se nesl v duchu španělském a bylo to 

příjemné zpestření pro všechny zúčastněné v 
předvelikonočním období.
Autor a foto: Veronika Jirásková, 8. B, Veronika 
Elišková, 8. A 

Pokračování str. 2

7. B v Národním divadle, na Hradě a v Tančícím domě se 7. A

Ve středu 25. 4. 2018 se třída 7. B vydala na 
exkurzi do Národního divadla. U vchodu nás 
přivítal velmi příjemný pán, který se stal naším 
průvodcem. Exkurzi jsme začali v šatně, kde nás 
pan průvodce seznámil s dějinami Národního 
divadla. Pokračovali jsme přes základní stavební 
kameny až k samotnému sálu divadla. Tam jsme 
se okouzleni atmosférou usadili do sedaček a 
napjatě poslouchali výklad. Potom jsme se 
přesunuli na galerii a sledovali bohatě vyzdobený 
strop a proslulý nápis „Národ sobě“. Odtud jsme 
pokračovali na terasu, ze které jsme pozorovali 
sluncem zalité Hradčany a Petřín. Na samém 
závěru jsme si prohlédli obrazy a bysty osob 
spjatými s Národním divadlem.

Z Národního divadla jsme zamířili na Pražský 
hrad. Před vchodem nás čekala kontrola od 
pracovníků Policie ČR. Zjišťovali, zda u sebe 
nemáme nějaké zbraně. Naštěstí jsme všichni 
kontrolou prošli a mohli pokračovat blíže k 
našemu cíli. (I když by si p. učitelka možná přála, 
aby si tam některého z našich spolužáků nechali.) 
Tím byla výstava Labyrintem dějin českých zemí. 

Této exkurzi předcházela 28. března společná 
výprava obou sedmých tříd za Sedmičkami 
Josefa Lady. Navštívili jsme výstavu obrazů v 
Tančícím domě. Připomněli jsme si postavu 
k o c o u r a  M i k e š e  a  
pohádku Hrátky s čertem. 
Mohli jsme se vyfotit s 
p a n e m  L a d o u  i  s  
kocourem Mikešem. Tuto 
exkurzi jsme zakončili 
prohlídkou velikonočních 
trhů na Staroměstském 
náměstí.

Autor a foto: Štěpánka 
Švadlenková, Katka 
Čížková, 7. B

V Císařské konírně jsme si postupně prošli 
dějinami našeho státu od Přemyslovců až do 
současnosti. Výstava byla zpracována velice 
pěkně. Zaujaly nás interaktivní prvky jako např. 
retro křeslo s 
televizí, ve které 
běžely zprávy z 
období Sametové 
r e v o l u c e .  
Poměrně velká 
č á s t  b y l a  
věnována oběma 
světovým válkám. 
P o c h o p i t e l n ě  
jsme nezapomněli alespoň zvenku kouknout na 
Chrám svatého Víta. 
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Jára Jelínek,  
1. Ano
2. Sušenky, bonbóny, žvýkačky, pití, 
vajíčka a čokoládového zajdu
3. Dvacet

1. B

 Jiří Dudek,  
1. Ne
2. Čokoládu, vajíčka a zajíce
3. Čtyři

1. C

Filip Černý, 
1. Ne
2. Vajíčka, zajíce, žvýkačky a pití
3. 

2. B 

Osm Jára Karban,
1. Ne, koupili jsme ji u Kauflandu
2. Vajíčka, čokoládu, zajíce
3. Hodně

2. C 

Aleš Zoubek, 
1. Ne, koupil jsem ji na náměstí
2. Čokoládového zajíce, 
kraslice a Toffife
3. Osm

3. A 

Petr Kasala, 
1. Ne
2. Vajíčka, čokoládu a sladkosti
3. Šest

3. C

Jakub Havlík, 
1. Ne
2. Čokoládu, bonbóny, 
vajíčka

4. A 

Mikuláš Havelka, 
1. Ne, pletl ji táta
2. Vajíčka a sladkosti
3. Patnáct

4. A 

Véna Šubrt, 
1. Ne
2. Vajíčka, čokoládu
3. Dvacet

5. A 

Marek Jeník,
1. Ano
2. Hodně věcí
3. Osmnáct

5. B 

Matouš Hájek, 
1. Ne
2. Vajíčka a sladkosti
3. Čtyři

5. C 
Anketu připravily:
Leontýna Veselá, 

Linh Chi Hoangová, 9. C

Ohlédnutí za Velikonocemi

Chlapci z  prvního stupně nám prozradili, 
jak o Velikonocích koledovali. Odpověděli 
na následující tři otázky.

1. Vyráběl sis pomlázku sám?
2. Co všechno sis vykoledoval?
3. Kolik vajíček? 
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

Jarní den s Hoblinkou Ve dnech 26. 3. - 28. 3. se na 1. st. uskutečnil projektový den - 
Jarní den. Nesvítilo sluníčko, ale dětem to nevadilo - lepily, 

stříhaly, doplňovaly, malovaly, kreslily, 
vyráběly šnečka ze dřeva - přijela se na 
nás podívat „Hoblinka“. Všechny děti si 
to užily i s paními učitelkami.  

Měli jsme projektový den, 
nikdo z nás nešel ven, 
vždy se na tyto dny těšíme, 
co nového si uděláme a dozvíme.
Jaro je nejkrásnější čas, 
vše rozkvétá a probouzí se včas.
Autor a foto:       Mgr. Věra Havelková 

Jaro v Kersku 
Den po jarní rovnodennosti, 21. 
března 2018, jsme vyrazili na 
poznávací exkurzi po okolí 
Nymburka. Jako cíl jsme si 
vybrali Kersko a skanzen v 
Přerově nad Labem. Autobus 
nás vysadil před obcí Kersko, 
poblíž menhiru - mezního 
kamene. Odtud to byl jen kousek 
cesty k přístavišti na Labi. Dále 
jsme pokračovali Hrabalovou 
stezkou k nejstarším borovicím 
Kerska. Bohužel největší Švarná 
Tonka byla vichřicí před 25 lety 
poražena a zbyl z ní pouze 
trouchnivějící kmen. Blízko stojí 
též nádherná Krásná Pepina, 
vysoká 35 metrů a stará 230 let. 
Od borovic vedla naše cesta k 
pramenu sv. Josefa, kde jsme se 
posilnili svačinkou a minerálkou 
zvanou Kerka a pokračovali 
jsme autobusem do Přerova nad 

Labem na výstavu Jaro na vsi. Ve skanzenu jsme si prohlédli 
chaloupky, jejich vybavení a výstavky. Poučili jsme se minulostí 
našich předků. Čas zbyl samozřejmě i na nákup upomínkových 
předmětů. Počasí bylo lehce mrazivé, ale slunečné. Sluníčko 
přispělo k pohodové atmosféře naší jarní exkurze.

Autor a foto. Mgr. Hana Zubíková

Velikonoční 
veršování

Velikonoce
Velikonoce už se blíží,
kluci vrbové proutky sklízí, 
pomlázky si splétají,
na holky se chystají.
Do košíčku vajíčka skládají.
Babičky se usmějí, 
Beránka jim nadělí.
Alenka Karolínka
 Svobodová, 4. C

Velikonoční básnička
Velikonoce už jsou tu,
běžím, běžím do koutu,
leží tam ta pomlázka
zítra bude procházka.
Za dobrot plný koš
nezaplatím ani groš.
Terka Havelková, 4. C

Velikonoce
Maluji, maluji vajíčko,
bude na něm sluníčko.
Pletu, pletu pomlázku,
vyšlehám s ní holčičku.
Beránka si nakrájíme
a na talíř rozdělíme.
Eliška Hubnerová, 4. C

Pomlázka 
Vajíčka já barvím rád, 
pomlázka je můj kamarád. 
Holky ráno vyšlehám, 
na beránku si pochutnám. 
Vajíček mám plný košík, 
jsem to ale pilný hošík. 
Pavel Červenka, 4. C

Foto: zdroj Internet



04

Školní časopis RAFLET Hlavní téma číslaŠkolní časopis RAFLET Hlavní téma čísla
04

Pokračování na str. 5

Pestrý svět kolem nás -

Dne 11. 4. 2018 se na naší škole uskutečnil 
projektový den Pestrý svět kolem nás. Druhý 
ročník projektových dnů národnostních menšin 
byl tentokrát věnován Židům. Pro žáky šestých 
tříd byla připravena exkurze Židé v Nymburce pod 
taktovkou pana starosty Pavla Fojtíka. 

projektový den na téma Židé

Autorka plakátu: Anežka Procházková

Stejně jako minulý rok  v atriu a v poschodích 
druhého stupně probíhaly výstavy. Tentokrát s 
židovskou tematikou. Žáci se na instalovaných 
panelech seznámili s životem několika židovských 
dětí během války a po ní. Součástí výstavy byly i 
básničky, úvodníky a časopisy, které vytvářely děti 
za pobytu v ghettu Terezín. Výstavní panely nám 

zapůjčilo Židovské muzeum v Praze a 
Gymnázium Přírodní škola. Informace o osudech 
Židů mohli žáci čerpat až do konce dubna.

6. B na vycházce s panem starostou

První stupeň se zaměřil také na židovskou kulturu. 
Předčítali si z knížek, povídali a především tvořili. 
Z druhého patra pavilonu U3 se celý den linula 
vůně tradičního židovského pečiva, které vyráběla 
třída 5. B s paní učitelkou Adamcovou. 

Krásné výrobky žáků zaplnily nástěnky u recepce. 
Moc se povedly a děti si za ně zaslouží velikou 

pochvalu. 
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Pokračování str. 4

Ke kultuře neodmyslitelně patří i písně a tance. 
Pro první stupeň si program připravila paní 
učitelka Podnecká. Děti se zde hodně vydováděly. 
Písničky i tance je moc bavily.

Pro druhý stupeň si stanoviště připravili učitelé 
tělesné a hudební výchovy. Program byl  v 
podobném rázu jako pro žáky prvního stupně, ale 
tanec a hudba byly o něco těžší. 

Do projektu se zapojil i školní psycholog s 
tématem „Každý jsme jiný” a lektorky Semiramis si 
připravily hru s balónky o tom, že nelze soudit 
člověka, aniž bychom ho dobře znali. 

Druhý stupeň se stejně jako minulý rok vydal spíše 
po stopách židovské historie. Byla pro ně 
připravena přednáška od lektorů z Židovského 
muzea a film Smrt krásných srnců pojednávající o 
životě židovsko–české rodiny v období před 
válkou a ve válce. Třídní učitelé měli na výběr z 
pracovních listů s názvem Cizí a naši. Ty se 
zaměřovaly mimo jiné i na to, co všechno Židé ve 
válce nesměli.
Projektový den se moc povedl a těšíme se na 
příští rok.                   Štěpánka Švadlenková, 7. B

Takhle vznikal golem. 

Foto: Štěpánka Švadlenková, Katka Čížková, 7. B

Žáci tvořili židovské symboly i  žlutou hvězdu.
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Vzpomínka na ZOH

A ještě pár veršů: 
V Korei skákali, lyžovali, běhali, 
z pušek stříleli! 
Byli jsme z nich nadšení, 
protože byli výborní. 
Jednou i veverka do tratě vběhla, 
ale závodnice se jí nelekla! 
Ledecká už zase září 
na sněhu i v kalendáři, 
ať má snowboard nebo lyže, 
už ji nikdo nepřemůže... 
Hokejisti cítí radost, i když byli čtvrtí,  
ale je to velký úspěch, my jsme přesto na 
ně hrdí.                        Žáci a žákyně 3. B 

Foto: Mgr. Věra Havelková

Tak tedy - I my jsme sledovali olympiádu, ať jsme byli ve škole nebo 
na prázdninách, rozdělili jsme se do skupin a každá skupina si 
vybrala sport, který je jí nejbližší a tady je náš výsledek... 

Dne 17. 4. 2018 se třída 4. B vydala 
poznat město Olomouc. Prohlídku 
jsme započali na náměstí u Sloupu 
nejsvětější trojice, který je od roku 
2000 zapsán jako památka 
UNESCO. Na olomoucké radnici 
mají druhý orloj v České republice. 
Je jiný než v Praze, ale je moc 
zajímavý a krásný. Prošli jsme Horní i 
Dolní náměstí. Obdivovali jsme 
Ariónovu kašnu se sochami želv. O 
největší olomoucké želvě se říká, že 
když ji pohladíš po krunýři, tak ti 
přinese štěstí, když po ocase, tak 
peníze a když přední levou nohu, tak 
cestování. Další památkou, kterou 

Poznáváme Olomouc

jsme navštívili, byl náderný kostel sv. 
Michala. Pak jsme viděli, že po římse budovy 
muzea leze zloděj. Nebyl skutečný, byla to 
jen pohyblivá socha věnovaná muzeu. 
Gotická stavba katedrály sv. Václava nás 
ohromila. Dóm sv. Václava má tři věže, jedna 
měří 100 metrů a 60 centimetrů a je druhou 
nejvyšší věží v České republice. Zde byl 
zavražděn v  roce 1306 pos lední  
Přemyslovec šestnáctiletý Václav III. 
Poslední zastávka bylo Arcibiskupské 
muzeum. Viděli jsme zlatočervený kočár, 
který muselo táhnout osm párů koní. Pak 
jsme se vydali přes řeku Moravu k nádraží. V 
Olomouci se nám moc líbilo.

Autor a foto: PaedDr. Eva Říhová
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Bílá zima v družině

Ani v druhém pololetí se děti z ŠD 
n e n u d í .  V  l e d n u  s e h r á l y  
celodružinovou soutěž v pexesu. Při 
soutěži si procvičilo postřeh a paměť 
150 zúčastněných dětí.
V zimě též pamatujeme na zvířátka a 
ptáky. Dne 23. 1. se děti vypravily k 
potoku Liduška krmit ptáky a nutrie. 
Někteří nesly nejen tvrdé pečivo, ale 
i mrkvičku a jablka. Všem se 
vycházka líbila, a tak jsme ji ještě 
zopakovali.
Za co půjdeš? Já za princeznu a já za 
piráta. Takové otázky si děti 
pokládaly před družinovým karnevalem (28. 2.). Letos proběhl ve dvou třídách – prvňáčci + jedno 
oddělení třeťáků v oddělení u paní Bartošové a druháci a třeťáci v oddělení u paní Hradecké. Akce byla 
plná her, tanců a soutěží. Přišli se podívat a fandit i rodiče, prarodiče a kamarádi. Moc náš potěšila i 
svačinka (perník a čajík), kterou nám připravily paní kuchařky. Děti se už těší na příští karneval.

Zelené jaro  -  družina zdobí školu
A už je tady jaro. Děti ve školní družině začaly zdobit 
družinu i chodby jarními motivy. Velikonoce se přiblížily a 
vše bylo hotovo: vajíčka, sluníčka, přáníčka, zajíčci z 
keramiky (keramický kroužek „Masožravka“ (Šikulka).
V soutěži o „Nejkrásnější jarní výrobek“ se utkalo za 
velké pomoci maminek a sourozenců. Všechny výrobky 
byly vystaveny a dělaly nám parádu ve výstupní chodbě 
ve škole. Zde si také výstavu a výzdobu nástěnek a celé 
chodby, kterou vytvořila paní vychovatelka M. Hradecká 
a ostatní, prohlédl španělský velvyslanec. Pan 
velvyslanec naši školu navštívil 22. března u příležitosti 
španělské kuchyně, připravené ve školní jídelně.

Už se těšíme na budoucí spolužáky - Předškolák v družině

Ve středu 4. 4. se naši budoucí 
prvňáčci seznámili se školní 
družinou. Paní vychovatelky J. 
Zichová a Z. Bartošová provedly 
děti v prostorách školní družiny, 
kde pro ně měly připravený 
program. Děti doplňovaly a 
vybarvovaly obrázky a hrály 
pohybové hry na koberci. Za 
odměnu dostaly razítko do 
„Zápisníčku předškoláčka“ a 
malou sladkost. V pondělí 9. 4. 
se zúčastnily zápisu a po 
prázdninách se na ně budeme 
všichni těšit.

Podklady pro stranu ŠD připravila Ludmila Bartošová, ved. vych.
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Rozhovor s vedoucí 
kucha řkou v  naš í  
školní jídelně Alenou 
Jeníkovou

1. Proč jste se rozhodla být kuchařkou?
Toto povolání za mě vybrala moje maminka i přes to, že jsem chtěla 
být cukrářkou. Kráčela jsem ve stopách své sestry a díky skvělé 
paní mistrové, která mi ukázala kouzlo kuchyně, jsem tomu přišla 
na chuť.

2. Jak dlouho vaříte?
43 let.

3. Věnujete se vaření i mimo školní jídelnu?
Vaření se věnuji dennodenně a o víkendech většinou připravuji 
rauty a pohoštění na svatby.

4. Podle čeho vybíráte jídelníček?
Snažíme se vybírat jídla, které jsou mezi dětmi oblíbené, ale občas 
musíme zařadit jídla, která nepatří mezi oblíbená, kvůli předpisům a 
hygieně. 

5. Jak jste přišli na to přihlásit se do projektových dnů?
Naše škola byla vybrána mezi 25 škol v České republice, které se 
tohoto dne mohou zúčastnit. Už třetím rokem jsme stálými 
účastníky a příští rok nás to také nemine. Tentokrát se přesuneme 
až do dalekého Mexika.

6. Jaké dny už na naší škole proběhly?
Před třemi roky to byl Thajský den, poté Norský a tento rok 
Španělský.

7. Který den se vám líbil nejvíce a proč?
Nejlepší byl Thajský, poněvadž dětem jídlo připomínalo čínu a bylo 
jimi nejlépe hodnoceno. 

8. Už jste někdy vařila španělské jídlo?
Ne, zkoušela jsem to poprvé.

9. Která kuchyně je vám nejblíže a proč?

Po skončení Španělského dne, který se na naší škole 
uskutečnil 22. března, jsme se rozhodli položit pár otázek naší 
vedoucí kuchařce Aleně Jeníkové, která nás svými jídly nikdy 
nezklamala. Pracuje v naší školní kuchyni od roku 2012.  Před 
tím vařila pro sportovce na Tyršáku.  

Nejradši mám českou, protože je 
obohacena o velice dobré 
recepty, ale v dnešní době se na 
ni velmi zapomíná.

10. Jaké jídlo máte nejraději z 
české kuchyně?
Rizoto a šunkofleky. A kdybych 
měla vybírat za děti, tak je to 
rozhodně kuřecí  ř ízek a 
svíčková omáčka. 

11. Pro kolik škol a školek letos 
vaříte a jak  to zvládáte?
Letos vaříme pro dvě školy, 
jednu velkou mateřskou školku a 
jednu soukromou školku.  
Celkem nás to vyjde na 1200 
obědů denně, ale s vypětím 
všech sil to všechno zvládáme.

12. Je rozdíl mezi vařením pro 
sportovce a žáky?
Vaření jako takové je stejné. V 
dnešní době se nedbá tolik na 
počty hodnot a váhu sportovce 
jako kdysi. Největší rozdíl mi 
přijde v dochucování, hlavně 
kořenění.

V závěru bych chtěla poděkovat 
všem, kteří byli nápomocni při 
organizaci Španělského dne, 
dětem za účast a za krásné 
vyzdobení školy.

Rozhovor připravily: Veronika 
Jirásková 8. B, Štěpánka 
Švadlenková 7. B  

Foto: Veronika Jirásková, 8. B


	1: Strana 1
	2: Strana 12
	3: Strana 11
	4: Strana 2
	5: Strana 3
	6: Strana 10
	7: Strana 9
	8: Strana 4
	9: Strana 5
	10: Strana 8
	11: Strana 7
	12: Strana 6

