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Datum bul let inu  

Uvnitř tohoto čísla: 

 Tipy na letní výlety 

 Prvňáčci 
„zhodnotili“, co jim 
přinesl první rok 
ve škole 

 Svatba pana uči-
tele Juna 

 Školní výlet do 
Německa do 
Drážďan 

 Zážitky ze škol-
ních výletů 

 Sportovní úspěchy 
našich žáků 

ŠKOLNÍ  NOVINY  
ŠKOLÁČEK  

T I P Y  N A  L E T N Í  V Ý L E T Y  

Z Š  J .  A .  K O M E N S K É H O  

Čer ven 2019  

Polabská nížina 

Polabská nížina leží podél toku Labe mezi 

městy Jaroměř a Lovosice. Jedná se o 

úrodnou oblast s dobrou půdou. Je tu 

dobré podnebí a někdy se této oblasti říká 

Zahrada Čech. Nížina je dobrá na jízdu na 

kole a kolečkových bruslích. Navštívila 

jsem pramen Labe v Krkonoších a plavila 

se po něm až do Německa. 

Eliška Poláková, 4. B 

Farmapark v Soběhrdech 

Myslím, že děti z třetího ročníku a 4. C by vám určitě doporučili Farmapark 

v Soběhrdech. Vyrazili tam na školní výlet a moc se jim to líbilo. Dozvíte se tam 

totiž něco o všech možných zvířatech, okouknout i jejich mláďata, pokud máte štěstí, 

některé z nich si můžete i nakrmit a nakonec se vyřádit na množství atrakcí, které 

park nabízí. V areálu je i obrovská zastřešená herna, to kdyby vám náhodou pršelo a 

nechtělo přestat  :-) 
„… Každý z nás dostal náramek, to aby průvodce věděl, že můžeme krmit vybrané 

druhy zvířat. Nejdřív jsme se nasvačili. Potom jsme šli krmit poníky, oslíka, kozy a 

pštrosa…Odtud jsme šli na hřiště. Bylo horko, tak jsem si koupila nanuka…“  

                Markétka Toužimská 
„…Když jsme krmili pštrosa, trochu nás štípnul do ruky. Taky jsme skákali na tram-

polínách a lezli v provazovém centru a za 40,-Kč jsme mohli jezdit tubing…“  

                Hanka Polívková 

Mumlav-

ské vodopády 

Navštívila jsem s mamkou a dě-

dou Mumlavské vodopády. Mu-

mlavský vodopád je studený i 

přes léto, měří 10m. Nachází se u 

města Harrachov. Jedná se o pří-

rodní zajímavost, která se nachází 

v ochranném pásmu.        

Viktorie Kratinová, 4.B 



Asi je zbytečné se vás 

ptát, zda se těšíte na 

prázdniny. Zaznělo by jistě 

jednohlasé „ANO“. Všichni 

se na prázdniny moc těší-

me. Už jen pár dní zased-

nout do školních lavic,  

napsat pár posledních 

písemek, vylepšit znám-

ky, hurá na školní výlet, 

vyzvednout vysvědčení a 

dva měsíce volna, zážit-

ků, nových kamarádů a 

radosti jsou tu.  

Toto číslo Školáčka je 

t a k é  l a d ě n o 

„prázdninově“, přináší 

články radosti z toho, co 

se povedlo, ať už jde o 

výlety, soutěže nebo žá-

kovské výtvory.         H.F. 

Ú VO D N Í K  
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NAŠ E  ŠKOL N Í  N OVI NY  B YLY  Ú SPĚ Š NÉ   
V  S OUT Ě ŽI  ŠKOLN ÍC H  Č AS OPIS Ů  A  N OV I N !   

 

AKTUALITY 

 V únoru 2019 jsme se rozhodli, že 
přihlásíme naše školní noviny Školáček do 
soutěže školních časopisů a novin. Soutěž 
je v programu „Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání“ zařazena do skupi-
ny soutěží doporučených MŠMT k účasti. V 
roce 2019 se uskutečnil již třináctý ročník 
soutěže. Vyhlášení výsledků krajského kola 
se konalo 24.5.2019 v Praze a my jsme se 
na tento den netrpělivě těšili. A jak jsme s 
našimi školními novinami dopadli? V kraj-
ském kole soutěže Školní časopis roku 
2019 jsme obdrželi zvláštní cenu poroty. 
Toto ocenění udělila porota našim novinám 
Školáček, protože se významně odlišovaly 
od ostatních publikací. Budeme i nadále  
pokračovat v redakční práci, abychom snad 
i příští rok mohli pomýšlet na nějaké oceně-
ní. 

L Í H E Ň  K U Ř Á T E K  V E  3 . A  

Aktuálně vám přinášíme novinku ze třídy 3. A, kde mají malou „porodnici„! Ve třídě mají opravdovou 

líheň kuřátek. První kuřátka se vylíhla v 

pondělí  3.6. a mají se čile k světu! Cel-

kem se vylíhlo 15 kuřátek. 



 

Výlet do Drážďan a na Popelčin zámek Moritzburg 
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Na zpáteční cestě 

jsme se zastavili 

na podvečerní ro-

mantickou pro-

cházku na zámku 

Moritzburg. Jen 

Popelku jsme tady 

nepotkali. Celý 

den byl velice pří-

jemný a všichni 

jsme si z Německa 

odvezli krásné zá-

žitky.        Ing. Hana Fröhlichová 

 

Dne 29.5.2019 jsme se vypravili s 

žáky osmého a devátého ročníku na 

výlet do Drážďan. Návštěvu města 

jsme začali domluvenou prohlídkou 

s průvodkyní Steffi Uhlig. Steffi se v 

Drážďanech narodila, ale studovala 

na Slovensku, proto mluví plynně 

"čechoslovensky", což ocenili přede-

vším žáci při prohlídce města.  

Během dvouhodinové prohlídky 

jsme si prohlédli nejvýznamnější pa-

mátky Drážďan jako např. Frauenkir-

che, Vysokou školu umění, Al-

bertinum, Semperovu operu, 

Rezidenční zámek, stavovský 

dům, knížecí průvod a také 

Zwinger.  

Po krátkém odpočinku a obědě 

jsme se do Zwingeru vrátili a 

navštívili světoznámou Obra-

zárnu starých mistrů. Odpoled-

ne jsme ještě "vyšplhali“ na 

věž Hausmannturm a den v 

Drážďanech zakončili náku-

pem v obchodním centru Pri-

mark. 
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PAN UČITEL TOMÁŠ JUN SE OŽENIL !!! 

Srdečně oznamuje všem přátelům, kolegům, žákům a žákyním, že  

v sobotu 8.6.2019 si na romantickém statku v Mezí u Manětína řekli 

Ať je váš život naplněn radostí 
a štěstím, láskou a porozumě-

ním, tolerancí  

a vzájemnou důvěrou. 

Co je manželská svo-

boda? To je volnost, 

která dovoluje manže-

lovi dělat všechno to, 

„Pane doktore, co mám dělat, 

když můj manžel mluví každou 

noc ze spaní?“ „Dejte mu příle-

žitost, milá paní, aby mohl pro-

PÁR MANŽELSKÝCH VTIPŮ K POBAVENÍ 

„Včera večer jsme se s 

manželkou pohádali, ale 

stejně jsem měl poslední 

Mladá žena v knihovně se ptá: „Kde najdu knihu o manželském štěstí?“ „Zkuste 

oddělení pohádek…“ 
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C O  M I  D A L A  1 .  T Ř Í D A ?  

1 .  ROČN ÍK  

Filip: Že toho teď víc umím a umím psát.  

Káťa: Hodně dalších kamarádů a už umím číst a 

psát. Už jsem trpělivější a mám radost, že umím více 

věcí. 

Kamilka: Přinesl mi hodně štěstí, spoustu nových 

kamarádů a už toho umím víc. 

Soňa: Přinesl mi moc kamarádů. 

Lucka T.: pracuje se na zahradě, létají motýlci, stří-

hají se stromky  

Hynek: Naučil jsem se psát psací písmena a věty. 

Jáchym: Přinesl mi to, že už umím číst, to jsem před 

rokem ještě neuměl, a spoustu kamarádů.  

Anička: Už umím číst a konečně mohu s maminkou 

číst knihu. 

Sárinka: Naučila jsem se počítat, protože, když jsem 

šla do 1. třídy, uměla jsem jen dva příklady.  

 

C O  M I  P Ř I N E S L  1 .  R O K  V E  Š K O L E ?  

Michaela: Naučila jsem se číst. Našla nové 

kamarády. 

Lukáš: Naučil jsem se cvičit. Moc se mi to líbilo. 

Jaroslav Č: Naučil jsem se psát psace. Udržuji pořá-

dek. Našel jsem si nové kamarády. Poslouchám pa-

ní učitelku. Ve škole se mi líbilo. 

Dominik B.: Naučil jsem se vyrábět. Naučil jsem se 

házet míčem. 

Mája.: Naučila jsem se počítat do 20. Naučila jsem 

se číst. Mám nové kamarádky. Jezdili jsme na výle-

ty. 

Adrianka: Naučila jsem se číst a psát a počítat. Ve 

škole je prima a máme rádi paní učitelku. 

Lucinka T.: Naučila jsem se číst a psát a vyrábět. 

C O  M I  D A L A  1 .  T Ř Í D A ?  

Tobík: Naučil jsem se dávat pozor. 

Kuba: Našel jsem si kamarády 

Týnka: Naučila jsem se doma učit.. 

Vašík: Naučil jsem se číst a skládat.  

Naty: Naučila jsem se psát.  

Martin: Naučil jsem se držet pusu. 

Ela: Naučila jsem se podepsat. 

Lucka R.: Naučila jsem se rozkládat. 

Anička: Naučila jsem se psát psace. 

Terka: Naučila jsem se číst. 

Vojta Š.: Naučil jsem se poslouchat. 



 2.  ROČ NÍK   

                    PIRÁTSKÁ NOC 
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 Žáci 2. A navštěvují již druhým rokem třídu s posílenou výukou tělesné výcho-

vy. Po dvou hodinách tělocviku s nimi na hřišti a po krátkém rozhovoru s touto třídou jsem zjistila, 
že mají sport opravdu „v krvi“, jednoduše, 
že považují sport jako součást svého živo-

kostýmech, plnili spoustu 

zajímavých her a úkolů, 

aby se nakonec probo-

jovali k pirátskému 

pokladu, který byl oprav-

du sladký J K večeři si 

malí piráti objednali 

pirátskou pizzu a 

po pirátském filmu 

a po náročném dni 

spokojeně usnuli. 

Ráno proběhlo 

vylodění a malí 

mořeplavci se 

vrátili do svých do-

movů. 

7.5.2019 se žáci 2.B a 2.C 

nalodili na palubu školy a 

zažili tak svou první pirá-

tskou noc. Během plavby, 

kdy přišli v pirátských 

Máme rádi naši sportovní třídu 

Vojta B.: Protože rád běhám. 

Filip V.: Protože rád běhám.  

Zuzka N.: Baví mě florbal a vytrvalost  

Lucka Č: Mám ráda házení a florbal.  

Adéla B.: Baví mě všechen sport. 

Ema E.: Baví mě florbal a vytrvalost. 

Kryštof R.: Protože mě baví kolo. 

Kája Ch.: Mám ráda házení a bad-

minton.  

Andrea Š.: Mám ráda všechny sporty.  

Oliver B.: Mám rád fotbal. 

Kája R.: Mám tady dobré kamarády. 

Karolína P.: Protože mám ráda flor-

bal a badminton.  

Zdeněk M.: Protože mám rád fotbal a 

sprint na 50 metrů.  

Dominik L.: Mám rád běhání. 

Anička N.: Baví mě sport.  

Michal S.: Rád chodím na fotbal a mám rád sport. 

Péťa K.: Rád sportuji.  

Radim Š.: Mám tu maminku a její tělocviky mě baví.  

Lucka P.: Protože mě baví házení a mám tady dobré 

kamarády. 

Kateřina K.: Mě baví lezení a hry s míčem.  

Matěj M.: Protože chci hodně sportovat.  
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… Šli jsme si obarvit svíčky. No, spíš 

vypadaly jako párek, teda aspoň ta 

moje. Byla tam i mini ZOO. Byla tam 

zakrslá prasátka a velký bílý kůň. 

Úplně jsem ho neviděl, protože na 

nás vystrkoval hýždě. Po 20 minu-

tách jsme si šli vyrobit voskovky ve 

tvaru auta a lebky – takhle jsem si 

to udělal já. V půl dvanácté jsme 

odjížděli… (Tom Pospíšil) 

Výlety třetích ročníků 

3 .  ROČN ÍK  

Na začátku května vyrazily třetí třídy na výlet do svíčkárny a čokoládovny RODAS do 

Šestajovic u Prahy. Že to bylo prima, o tom Vás jistě přesvědčí následující úryvky. 

Výlet do Žihle 

 

 

Vyráběli jsme si voskovky a namáčeli jsme svíčky do barevného 
vosku. Svíčka se mi nepovedla, ale voskovky ano. Koupila jsem si 
čokoládu, čokoládového jednorožce pro kamarádku, vykrojila jsem si 
mýdlo ve tvaru delfína pro tetu. A pak jsem se šla podívat na zvířa-

… Nejdřív jsme se nasvačili a pak jsme si prohlíželi napůl farmu, napůl 

mini ZOO. Před 14dny se tam narodila malilinkatá selátka a byla tam i 

tří a čtyřletá prasátka. Potom jsme si obarvovali svíčku a dělali jsme si 

voskovky, které nejsou chemické a nádherně kreslí. Koupila jsem Elišce 

Jirsové svíčku s koněm, protože vím, že je miluje (Markétka Toužimská) 

… V pondělí jsme jeli do Šestajovic do 

svíčkárny RODAS. Bylo to tam super, 

protože jsme si obarvovali svíčky a 

vyráběli vlastní různobarevné voskov-

ky. Já jsem si tam koupila koupelovou 

sůl a taťkovi jsem koupila lodičku na 

Vánoce. Měli tam také hodně zvířat, 

ale nejvíc mě zaujaly kozičky, ovce a 

malincí vepříci. Pohladila jsem si kozu 

a jehně, ale prase né. Měli tam i per-

níkovou chaloupku a pohádkový dům, 

v tom domě byla Sněhurka a 17 tr-

paslíků… (Anička Rubličová) 

Když jsme přijeli, nečekal jsem, že to tam je tak hezký, už jsem se těšit, 

když jsme si vybalili a šli jsme si to s paní učitelkou prohlédnout, co tady 

je. Když jsem si to prohlédl, šel jsem na hřiště. Jak jsem tam viděl ten le-

sík, chtěl jsem stavět domečky pro skřítky. Líbilo se mi, že tam je ringo, 

těšil jsem se na turnaj v ringu. Když byla noc, tak jsme si vyprávěli straši-

delné ale i vtipné příběhy. Další den jsem hrál jenom ringo, večer jsme si 

znovu povídali o Pánovi prstenu a ještě mi bylo líto toho slepýše. Líbila se 

mi ta pevnost Boyard.       Marián Táborský 

První věc, která mě překvapi-

la, byly obědy a večeře a 

ubytování. Super bylo hřiště 

vedle lesa. Líbilo se mi, jak 

jsme si měli zapamatovat 

přísloví. Ringo, fotbalové 

hřiště a tenisové hřiště, 

všechno to bylo super. Pěk-

ná byla také pevnost Boyard. 

Nakonec bylo dobrý, jak 

jsme stavěli domečky  

p r o  z v í ř a t a .  

Bylo to supeeeeer!  

 Filip Macháček 

Velmi mi chutnala jídla, dala bych 

10 z 10. Bavilo mě, jak jsme hráli 

ringo. Jsem ráda, že jsme měli tak 

hezké počasí, a ta hra, která byla 

tak super, nesměli jsme říkat ano, 

ne, jo. Moc se mi to líbilo, akorát 

cesta byla dlouhá.  Eliška Ryšavá 
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Velikonoční zajíček 

 

Dnes jsou Velikonoce. Těšila jsem se na moje spolužáky a kamarády. Najednou nikdo 

nepřišel kromě jednoho. Byl to nějaký malý hoch. Neznala jsem ho, nějak mě nezají-

mal, byla jsem naštvaná, protože nikdo nepřišel z mých kamarádů. Řekla jsem mu, že 

nemám náladu a zavřela jsem dveře. Když jsem šla za mojí nejlepší kamarádkou Ne-

lou, ptala jsem se jí, jestli jí někdo přišel vyšupat. Ona vyjmenovala skoro všechny klu-

ky ze třídy. Byla jsem naštvaná, mrzelo mě to. Ona se mě taky zeptala, jestli mě také 

přišel někdo vyšupat. Odpověděla jsem jí „jenom nějaký malý kluk převlečený za za-

jíčka“. Moje kamarádka Nela mi skočila do řeči a řekla mi: „Ten taky za mnou přišel.“ 

„A co jsi mu řekla?“ Zvědavě jsem se zeptala. Řekla mi, že ho přijmula s plnou náručí. 

Dala mu vajíčka a on jí řekl: „Děkuji ti moc a na oplátku ti splním jedno přání.“ Udive-

ně jsem se zeptala: „Co sis přála?“ Ona mi řekla: „Abych měla samé jedničky na vy-

svědčení.“ Řekla jsem si, že to je nějaká hloupost. O 2 měsíce později na konci červ-

na bylo vysvědčení a já poslouchala jména spolužáků. Paní učitelka řekla Nela Nováč-

ková. Pozorně jsem poslouchala. Paní učitelka řekla Nele, že jí blahopřeje, že má sa-

mé jedničky. Mě to vrtalo hlavou, pořád jsem přemýšlela „jak to?!“ Potom mi to káplo. 

Velikonoční zajíček existuje! Šťastně na to vzpomínám. A na Velikonočního zajíčka se 

těším příští rok.  

                                                                                                                             

Anna Pospíšilová 4.B 

 

Malá vzpomínka na Velikonoce 

Labuť velká 
Labuť je nádherný pták, ale bohu-

žel i velmi nebezpečný, obzvlášť s 

mláďaty. Labuť označuje lásku. 

Labuť je sice nebezpečná, ale sa-

mec je větší hrozba. Dokáže způ-

sobit velká zranění. Jsou velice 

opatrní na svá mláďata. Když sa-

mec přijde o samičku, jinou si už 

nenajde.  

Ondřej Froněk, 4.B 

Labuť velká 
Labuť velká (Cygnus olor) 

může dosáhnout rozpětí křídel až 

dva metry. Váha je do dvaceti kil. 

Díky své velikosti nemá u nás přiro-

zeného nepřítele kromě člověka. V 

České republice hnízdí přibližně pět 

set párů. Labuť velká je též symbol 

vznešenosti a věrnosti. Pro vzlet 

vyžaduje dlouhou startovací dráhu 

kvůli své mohutnosti. 

Antonín Mikulka, 4.B 

Další tip na letní výlet ... 

Prachovské skály 
Prachovské skály se rozkládají SZ 

od Jičína. Je to přírodní rezervace, 

která je součástí českého ráje. 

Prachovské skály tvoří pískovcové 

skalní město. Na výlet jsme vyrazili 

od Turistické chaty, která tvoří zá-

kladnu pro Klub českých turistů. 

Na tomto území se nacházejí růz-

né druhy lišejníků, mechy, vřes, 

kapradiny a jiné vzácné rostliny. 

Skály se stávají příbytkem mnoha 

druhů ptáků (vzácných dravců). 

Bohatě se zde vyskytuje zvěř jako 

divoká prasata, srny, ale i liška a 

jezevec. V Prachovských skalách 

je jeskyně, která patří postavám z 

hezké pohádky Rumcajs, Manka a 

Cipísek. Viděli jsme naši českou 

vlajku na špičce jedné skály. 

Viktorie Kratinová, 4.B 
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V dubnu tohoto roku 

jsme jeli vlakem do Os-

travy na finále Čeps cup 

2019, kam jsme se pro-

bojovali mezi šest nej-

lepších týmů. Ještě než 

jsme hráli své finále, 

byli jsme se podívat na 

Mistrovství republiky – 

finále žen i mužů. U žen 

jsme fandili Chodovu, 

protože tam hraje Marti-

na Řepková, která také 

hrála za ZEBRY. Další 

den jsme hráli my. Po 

každém vyhraném zápase jsme věděli, že jsme dobré a vyhraných zápasů bylo dost. 

V posledním zápase šlo o první nebo druhé místo. U kterého si myslím, že si pan ředitel 

a pan učitel Hartman využívali hlasivky nejvíce. Nakonec jsme byli druhé. Byla to škoda, 

ale zároveň to byl ohromný úspěch. Minulý rok jsme byli páté a tento rok jsme chtěli být 

lepší a povedlo se nám to. Pan ředitel se vsadil s Ivetou, jestli budeme na stupních ví-

tězů, že jí ponese na zádech k tramvajové zastávce, a stalo se tak.   Viktorie Seilerová  

Také v tomto školním 
roce se žáci 5. ročníku 
připravovali na tradiční 
turnaj ve vybíjené. Ko-

nal se 26. března v Ra-
kovníku. 

Družstvo žáků (Bažant 
Dominik, Nikodým Ma-
rek, Nikodým Ondra, 
Vaic Jakub, Štáfek Jaro-
mír, Froněk Štěpán, 
Kleidienst Adam,  

Rašman Tomáš, Novák 

Jakub, Křeček Matouš, 
Mikeš Jiří, Videman Bo-
houš) vybojovalo pěkné 

třetí místo. Všem žákům děkujeme 

za vzornou reprezentaci školy. 

Družstvo dívek bohužel nenašlo v okresním kole soupeře. Pokračuje dá-

5 .  ROČN ÍK  

Bronzový turnaj ve vybíjené 

Florbal – ČEPS cup FINÁLE 



DEN  S  MÉDII  

6. ročníky—Návštěva archivu a Raportu 
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 Ve středu 9. dubna jsme se jako vždy všichni sešli ve škole na osmou hodi-

nu. Pak bylo ale všechno jinak.   

 Do třídy přišli Magda a František, kteří nás později provázeli celým dnem. 

Abychom se po ránu trochu rozmluvili a nestyděli se, zahráli jsme si na začátek 

pár „zahřívacích her“. Jednou z nich bylo udělat sousoší. Nejdříve na slova jako je 

svatba, rvačka, zabijačka a později na slova související s komunismem. Měli 

jsme ztvárnit, jak se představujeme, lístky, frontu nebo kulaka a potom jsme si je 

a ještě některá další vysvětlili.  Následně začala hlavní část programu. Každý do-

stal papír se svojí rolí. Dozvěděl se z něj své jméno, minulost, rodinné vztahy a 

názory. Utvořili jsme skupinky podle rodin, namalovali si grunt a prožívali osudy 

nám přidělených postav v době nástupu komunismu. Po zřízení JZD ve vesnici, 

kde jsme bydleli, začaly problémy u rodiny Jehlíků. Jako některé další rodiny do 

JZD nevstoupili, a proto museli odvést většinu dobytka, mimo jiné i ovce, které ale 

nikdy neměli. Jelikož nebyli schopni neexistující ovce odevzdat, byli za trest vyhoš-

těni do Jeseníků. Nemilý osud potkal i protikomunistickou rodinu Mastných, kteří 

skončili ve vězení. Na závěr jsme měli shrnout naše dojmy z celého workshopu.  

Věděla jsem zhruba, jak lidé za komunismu žili, ale vždy mi to bylo vzdálené. Nyní 

si ještě více vážím doby, ve které žiji.  

Barbora Behotová, 8.A   

Workshop „Den, kdy se mlčelo“ 

 Na den s médii jsme jeli do Rakovníka do Raportu a do Archivu. Jako 

první jsme šli do Raportu, kde nám vyprávěli o tom, jak Raport vznikl, kolik 

je tam pracovníků atd. Poté jsme se šli kouknout, jak se noviny tisknou. 

Když nám to všechno vysvětlili, tak jsme se rozloučili a šli jsme do Archivu. 

Zde nám vysvětlili, co je to archiv a 

ukázali nám i některé fotky Nového 

Strašecí - jak vypadalo dřív a jak vypa-

dá dnes. Také nás zavedli do místnos-

ti, kam můžou pouze pracovníci. Tam 

jsme se s Ellou procházely a našly 

jsme staré fotky z Rynholce. Některá 

místa na fotkách jsme poznali, ale ně-

která ne. Nakonec nám ještě ukázali 

pár kronik.  

Karolína Drábková, 6. B 
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DEN  ZEMĚ  

na hřiště, kde jsme si na ohni 

opekli špekáčky. Když už někdo ná-

hodou měl dojedeno, tak se ještě 

párkrát mohl svést na lodi. Po 

všem jsme zase jeli zpátky do No-

vého Strašecí. Tentokrát jsme jeli 

jinou cestou. Jeli jsme přes velký 

kopec. Když jsme zvládli kopec a 

dojeli do Nového Strašecí tak ně-

kteří jeli na oběd do jídelny.  

Vojtěch Habeš, 6. B 

 

 

Dne 30. 4. 2019 byl den země a my 

jsme byli na s naší třídou na výletě 

do Mšece na kolech. Myslím, že to 

byl moc hezký výlet. 

Jeli jsme z Nového Strašecí přes obo-

ru Libeň, Mšecké Žehrovice, Loděnici 

a až do Mšece. Občas jsme někde 

zastavili a chvilku jsme si odpočinuli. 

V Mšeci jsme nechali kola u hřiště a 

kluci šli pro kánoe. Šli jsme je dát 

k vodě. Potom se všichni sešli u vody 

a nasedli jsme do kánoí. Když jsme 

se projeli po vodě tak jsme šli zpět 

6. B a Tour de Nové Strašecí 

 

  Deváťáci a DEN ZEMĚ 

Letos poprvé žáci 9. ročníku vyrazili na úklid města a jeho okolí. Díky 

projektu „Ukliďme Česko“ se nám podařilo zdarma získat pracovní ruka-

vice pro všechny žáky a 

pytle na odpad. Zejména 

ve vnitřní části města 

měli žáci plné ruce prá-

ce. Nakonec všechny čty-

ři třídy dohromady naplni-

ly 15 pytlů odpadu. Věří-

me, že se tato školní ak-

ce osvědčila a bude po-

kračovat i v příštím roce. 

 

Mgr. G. Raichová 
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Výlet 6.A do Hvězdárny Františka Krejčího, 30.-31.5. 
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V 9.15 jsme se všichni 

setkali u pošty a vydali 

se na nádraží. Po asi 4 

minutách cesty vlakem a 

3 minutách na přestup 

jsme se dostali na vlak 

do Chomutova. Odtam-

tud už vesel do Karlo-

vých Varů. Šli jsme měs-

tem kolem budovy filmo-

vého festivalu v Karlových Varech. Tam jsme měli hodinový rozchod na oběd. Poté 

jsme se prošli kolonádou asi 1,5 km. Cesta stoupala a my jsme se vyškrábala až 

k naší hvězdárně.  

Přivítal nás tam milý pán. Rychle jsme se ubytovali. Jako další program si pro nás 

připravil přednášku o Slunci a jeho soustavě. K večeři jsme měli svůj opečený 

buřt. Do 23.hodiny jsme měli další přednášku o souhvězdích a hvězdách.  

Protože se zatáhlo, pozorovat jsme nešli. Další den ráno přišel ještě jeden pán, 

který nám přednášel o ionosféře. Kolem půl desáté jsme se sbalili a odjeli stejnou 

cestou zase domů do Strašecí. Pozorování máme slíbené na začátek 7. třídy. Výlet 

se nám všem líbil, děkujeme paní učitelko!                                              

 H. Kozlíková a A. Baslíková, 6.A 

  Energilandia 

Energialandia je malá země ve střední Evropě, velikostí se rovná mému 

rodnému městu Novému Strašící. 

Hlavním městem je Hipério. Hipério je největší zábavní atrakce z celé Evro-

py a zároveň řídící centrum celé Energilandie. Celá země byla stvořena pro 

zábavu dětí i dospělých. Pravidlo všech návštěvníků je se dobře bavit a je 

zakázáno se nudit. Jediná dan je vstupné. Pro každého návštěvníka bez 

rozdílu věku je 699 korun. Po obvodu celá země je vystavěna velká horská 

dráha, která slouží jako hranice. Z ptačí perspektivy připomíná země usmí-

vajícího se medvěda, tento symbol je státním znakem. Vlajka vypadá jako 

vlajka Japonska, akorát místo kruhu mají balonek. Všichni občané jezdí 

s auty z autodromu, hlavní práce je celník nebo pokladní.  Prezident ani vlá-

da tam není., je tam pouze Hyper, po kterém se pojmenovalo hlavní město. 

V této zemi bych chtěl žít. 

     Jakub Fejtek, 6.B 
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Výlet do Kutné hory 

Třemi slovy— Mirákulum rozhodně nezklamalo. Jedná se o zábavný park s 

mnoha atrakcemi a pohybovými aktivitami. Počasí bylo parádní. Dokonce 

tak moc, že se všichni neohro-

ženě vrhli do plavek a vyřádili 

se ve vodním světě. Park se roz-

prostírá na velké ploše bývalých 

kasáren a velmi vhod tak přišla 

i jízda parním vlakem. Domů se 

nechtělo asi nikomu, ale nebylo 

zbytí, cesta autobusem trvala 

takřka dvě hodiny…  

 

                                          T. J. 

Zde se žáci ve vozících 

vozili po lanovce nahoru 

a po plechové dráze kli-

katě dolů. 

Všem se vožení velmi 

líbilo, a tak jim bylo líto, 

že všichni se nemohli 

svést třikrát. 

Mimo jiné byl z dráhy 

pěkný výhled na chrám 

svaté Barbory a kostel 

svatého Jakuba.       

Pak se třídy celé utaha-

né z dlouhého výletu 

vrátily zpět do Nového 

Strašecí. Oběma třídám 

se výlet moc líbil a bu-

dou rády, když se zase toto cestovní 

zpestření bude opakovat. 

Metoděj Slavík, 7.B 

Díky dějepisnému výletu 

do Kutné hory mohl se 

každý žák dozvědět ně-

co více o našem nejbo-

hatším městě v ČR. 

Dvě třídy 7.A a 7.B zde 

navštívily Chrám sv. Bar-

bory, kde mohly zhléd-

nout tuto gotickou stav-

b u  p a t ř í c í 

k nejkrásnějším v EU. 

Mohly také navštívit 

mincovnu Vlašský Dvůr, 

ale to se kvůli vysoké 

návštěvnosti nepodařilo. 

Na náměstí pak žáci do-

stali rozchod, kde se 

mohli najíst a koupit si suvenýry. 

Potom se třída vydala zpět do autobusu a 

vyjela vysoký kopec na nejdelší bobovou 

dráhu v naší republice. 

7. C a 6. D navštívily Mirákulum 
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V pátek 10. května byl pro žáky 8. A připraven vzdělávací workshop „Kudy ve-

dou cesty migrantů“. Ten měl za cíl více žákům přiblížit v současné době tolik disku-

tované téma světové migrace, které v rámci socioekonomického zeměpisu právě probí-

ráme. Lektorky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Lenka Pavelková a Kristýna 

Janurová nejprve teoreticky žáky seznámily s fakty, pojmy a čísly vztahujícími se 

k migraci. Poté žáci pojali téma migrace více prakticky a vžili se do rolí migrantů. O to, 

jak workshop vnímali samotní žáci, se s námi podělila žákyně 8. A Kačka Vajcová. 

„Zpestřením pátečního odpoledne byla přednáška o migraci. Konala se poslední 

dvě hodiny místo angličtiny a zeměpisu.  

Ze začátku jsme si říkali, jaké máme my sami zkušenosti se stěhováním, případ-

ně kam a proč se odstěhovali naši příbuzní. Poté jsme již přišli k samotnému tématu. 

Jelikož jsme se o migraci učili, stala se pro nás přednáška spíše zopakováním. Vysvětlili 

jsme si například pojmy emigrace a imigrace, také jsme si řekli, odkud utíká nejvíce 

uprchlíků a kde hledají svůj nový domov. Dostali jsme se i k tomu, jak je to s migrací 

v České republice. Mě osobně překvapilo, že naše země za jeden rok přijme pouze 33 

lidí. Druhou hodinu jsme se měli vžít do situace uprchlíků a představit si, že se chceme 

přestěhovat do Mírostánu, tedy zcela odlišného státu s opačnou kulturou oproti té naší. 

Byli jsme rozděleni do sedmi skupin, každá skupina dostala svou otázku, na kterou mě-

la za úkol odpovědět. Poté jsme společně otázky prodiskutovali. 

Přednáškou jsme si zopakovali věci, které jsme znali, ale zároveň jsme se dozvě-

děli i nové informace.“                                                                               

Mgr. G. Raichová 

8 .  ROČN ÍK  

Ztroskotal jsem na ostrově, hned jsem si pomyslel, když jsem otevřel oči a vy-

kašlal trochu slané vody, která mi připomíná takzvaný “tatínkův” vyprošťovák. 

Zvedl jsem se, sundal své značkové boty a zabořil se do teplého, příjemného 

písku. Pokračoval jsem v chůzi a mé oči s údivem koukaly na krásně modrou 

oblohu s poletujícími barevnými ptáky, kteří tak nádherné vyzpěvovali. Připo-

mínalo mi to domov. Po úžasu ze slunečného nebe jsem viděl další. Velký, ze-

lený les, na kterém prosvítaly tenké bílé pavučinky s neznámými trochu větší-

mi, a hlavně zarostlejšími pavoučky. Velkých balvanů okolo a uvnitř lesa se 

nedalo přehlédnout. Čapnul jsem zbytky svého pádla a vrazil jsem do lesa. Te-

da myslím si, že to je les, jelikož jsem džungli nikdy neviděl. První mé pocity, 

když jsem tam vkročil, byly takové, jako nikdy před tím. Měl bych být smut-

ný, že jsem tady, ale ta nádhera? Už nikdy odsud nechci! Ty barvy, které tady 

hrají, ta vůně anebo ta zvířata. Okamžitě jsem se rozeběhnul a začal trhat žlu-

tou květinu, červenou, bílou, oranžovou a tu nejkrásnější fialovou. Přivoněl 

jsem si a sladší, exotičtější vůni jsem nikdy necítil. Květiny jsem nesl v levé a 

pádlo v pravé ruce a šel jsem dál. Tak šťastný jsem nikdy nebyl, nikdy jsem 

neviděl takovou nádheru, takový svět by měl být všude. Miluji to tady!   

Téma migrace v 8. A 
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Exkurze do Mořiny 

Žáci 9. B se v úterý 14. května 

vydali na exkurzi do lomů Mořina 

na Berounsku. Tato oblast, spíše 

známá jako oblast Velké a Malé 

Ameriky, není veřejnosti zcela 

zpřístupněna. Měli jsme tak jedi-

nečnou možnost nahlédnout do 

příliš neprozkoumaných tajemných štol. 

Vybaveni helmami a čelovkami jsme si 

prohlédli podzemí, kde se těžil vápenec, 

vyslechli jsme si informace o způsobu 

těžby, dozvěděli jsme se historické zají-

mavosti spjaté s tímto územím. Součástí 

exkurze byl průzkum dvou štol, dále pak 

návštěva muzea, které se věnuje těžbě 

vápence. Po skončení této části exkurze 

vedené průvodcem, jsme se sami vydali 

po žluté turistické trase celé území obe-

jít a prohlédnout si ho tak i shora.                                     Mgr. G. Raichová 

Deváťáci budou středoškoláky! 

Závěrem tohoto čísla bychom chtěli 

popřát mnoho štěstí a nejen studij-

ních úspěchů „našim“ deváťákům, 

kteří již budou příští školní rok pře-

kračovat prahy středních škol. Ať 

se Vám jenom a jenom daří! 

Celá škola, do jednoho 
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Na konci školního roku 2018/2019 bychom chtěli prostřednic-

tvím naší malé redakce poděkovat všem pedagogům a žákům, 

kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě čísel školních 

novin Školáček. Vždy je to mravenčí práce než se „narodí“ no-

vé vydání, ale pevně věříme, že naše práce má smysl, proto se 

těšíme na příští rok na vaše další příspěvky, články, fotografie, 

obrázky, vzpomínky a vše další, co do správných novin patří. 

Krásné prázdniny! 

Hanka Fröhlichová a Tomáš Jun 

zsnovestraseci.cz 


