
 

 

 

  
Drogový preventivní program 

 

Na svátek svatého Martina k nám nepřijel Martin na bílém koni, ale hudební smíšené 

duo s preventivním programem ‘‘Drogy, média a (rocková) hudba‘‘. Žáci byli seznámeni  

o životě slavných hudebních hvězd, jejichž životy byly poznamenány drogami. Poslechli si tak 

písně z repertoáru AC&DC, Beatles, Nirvana, Rolling Stones nebo Deep purple. Obecenstvo se 

dozvědělo něco o životě rockových zpěváků a účincích drog. 

Frolíková Sabina  

 

Cvičení Jogínků v družině 

 

 Každý pátek se žáci ve 

školní družině věnují cvičení 

s vychovatelkou Jiřinou 

Lintymerovou. A podle názvu 

kroužku „Jogínci“ jistě sami 

poznáte, jakému cvičení se 

návštěvníci věnují. Mezi malé 

„Jogínky“ patří také Adélka 

Podráská, kterou prý cvičení moc 

baví. Pozvali nás na jedno ze 

svých cvičení, kdy děti na základě 

čtení knížky předváděly různá 

zvířátka. „Děláme veverku, ježka, 

berušku nebo kočku,“ popsala 

Adélka, podle níž prý vše nacvičili 

během tří dnů. 

 Sabina Frolíková, Vašek Topka  
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 Vánoční číslo 

  
Milí čtenáři, 

přinášíme Vám druhé číslo našich 

školních novin. I tentokrát 

přinášíme našim čtenářům 

aktuality z naší školy, trochu 

zábavy a luštění. A jelikož 

Vánoce jsou opravdu za dveřmi, 

přinášíme také Vánoční témata. 

Přejeme Vám krásné prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší 

do nového roku 2017!  

Vaše redakce   

 

 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MŠEC  II. číslo     občasník 

Výlet do pražské ZOO 

 

Paní učitelka Šerá vzala  

8. Třídu a své děti do Pražské 

ZOO. Jeli jsme tam vlakem. 

Sraz byl v Novém Strašecí na 

nádraží. Když jsme přijeli, do 

Prahy vydali jsme se do metra 

koupit lístky na tramvaj. Po 

náročném přestupování šla paní 

učitelka koupit vstupenky. 

V ZOO jsme dostali rozchod  

a pokyn v jaký čas se máme 

vrátit. Měli jsme za úkol si 

zjistit informace o zvířatech, 

která jsme do té doby 

v přírodopise probírali. Den 

jsme si hezky užili. 

Sabina Frolíková 

 

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem 

 

Ve středu 7. prosince k nám přijel z Moravy 

spisovatel Jan Opatřil. Je autorem osmi knih, jeho 

nejznámější kniha je Kapřík Metlík  (první díl se 

jmenuje Nový domov, druhý se nazývá v Řece, třetí je 

ve Sportovním rybníku a čtvrtý se jmenuje Útěk). Také 

napsal Hororové povídky, Děsuplné povídky, 

Hrůzostrašné povídky a Na rybách. Psaním knih se 

zabývá od šestnácti let.  

Jan byl s malým stupněm dvě hodiny. 

Představoval nám svou knihu Kapřík Metlík, také si  

s námi povídal, co nás zajímá, hlavně o knihách, také 

nám četl dvě kapitoly.  Na konci jsme si mohli koupit 

knihu, kterou nám podepsal, také jsme si mohli koupit 

záložku a placku.  

Viktorka Machková, Bára Mrázková, Kuba Charvát 



 

 

 

 

 

Ředitelské křeslo obsadil začátkem července nový ředitel školy Milan Dvořák. Zajímal nás 

jeho dosavadní profesní život i to, co naší školu čeká a nemine. A plánů má opravdu hodně… 

 

Jak se vám na škole líbí? 

Na škole se mi 

líbí moc, ale je tady co 

zlepšovat. Určitě jste si 

všimli nových skříněk, 

odstranili jsme palety z 

chodeb, plánujeme 

výměnu koberce dole. V 

příštím roce bychom rádi 

získali dotace na nové 

sportovní hřiště, zajistili 

lepší autobusové spoje 

pro žáky. Je hodně toho, 

co už je za námi, a ještě 

více úkolů, které nás 

čekají.  

 

Jaký byl začátek 

školního roku? 
 Začátek roku byl 

hektický, protože jsme potřebovali akutně sehnat šest nových učitelů, dvě kantorky do Tuřan a dvě 

učitelky do školek. Školník oficiálně nebyl, takže jsem jím jmenoval pana Malce. Je tady spousta 

mladých lidí, spousta nových tváří a myslím, že se všichni zhostili svých povinností velmi dobře a 

zodpovědně. Doufám, že nás i vy žáci a vaši rodiče podpoříte v našem snažení.  

 

A co nový kolektiv? 
  Nový kolektiv se tvoří hlavně z mladších a perspektivních lidí. Některé z nich jsem i učil, 

například paní učitelku Skleničkovou. Věřím, že kolektiv učitelů bude kvalitní a funkční i v rámci 

kolegiálních vztahů.  

 

Byl jste ředitelem i na jiné škole?  

 Ne, předtím jsem učil 18 let v Novém Strašecí a 13 let v Lánech.  

 

Je to jiné, přesunout se z města na vesnici? 
 Novostrašecká škola je samozřejmě větší, mívali jsme přes osm set žáků, ale také jsem tam 

byl v pozici učitele, takže ta práce na vesnici nebo v malém městě je dost podobná.  Ale 

pochopitelně je úplně jiná práce ředitele a učitele, to se nedá srovnat. 

 

Co se vám líbí víc, práce učitele nebo ředitele? 

 Pokud jde o tu práci samotnou, tak mě bavilo a baví vlastně oboje.  Je pravda, že v nové 

práci se cítím spokojený, je mnohem více organizační. Denně mám 25 až 30 e-mailů, denně to je 15, 

20 telefonátů, od nesmyslných až po ty, co člověk prostě musí řešit a odpovídat na ně, ať písemně 

nebo ústně. Přichází také nepříjemné zprávy a problémy…tak se je snažím řešit, nejlépe hned. Tím, 

že máme pracoviště Srbeč, Tuřany, Mšec, tři školky, tři jídelny a zámeckou budovu, tak není jeden 

den, aby se někde něco nestalo, někdy je to opravdu velmi náročné. Ale také pestré a naplňující. 

 

 

 

    ROZHOVOR 



 

 

 

 

 

Jelikož se Štědrý den nezadržitelně blíží, navštívili jsme děti ve školní družině a vyzpovídali je, 

co si přejí pod stromeček a jak doma pomáhají s přípravami. Ostatní děti nám pak nakreslily 

pěkný obrázek s vánoční tematikou. 

 

Jméno: Patrik  

Příjmení: Valeš 

Třída: 1. 

Jak se těšíš na Vánoce: Hodně! 

Na co se o Vánoce těšíš: Na dárky, Ježíška a perníčky. 

Chystáte něco pro Ježíška: Ne, jen pošleme dopisy. 

Co si přeješ k vánocům: Lego Ninja go . 

Jaké máte doma zvyky: Pouštíme lodičky. 

Slavíte vánoce všichni dohromady: Ne, jezdíme za babičkami a pak 

jedeme domů navečeřet se a rozbalit dárky. 

 

 

Jméno: Tereza 

Příjmení: Lintymerová 

Třída: 4.  

Jak se těšíš na Vánoce? Docela ano.  

Co si přeješ pod stromek? Klec pro domácího mazlíčka, mobil, neocube 

(magnetky), a lego. 

A jak doma pomáháš s přípravou na Vánoce? Zdobím s rodinou 

stromeček, pečeme cukroví. 

Jaké dodržujete zvyky? Jíme kuřecí řízky s bramborovým salátem, 

zpíváme u stromu, pouštíme písničky v televizi, a fotíme se. 

 

 

Jméno: Honza  

Příjmení: Trachta  

Třída: 4.  

Jak se těšíš na Vánoce? Moc se těším!  

Co bys chtěl pod stromeček?  Nejsem ještě rozhodnutý. 

Na co se těšíš nejvíc? Na vánoční atmosféru. 

Jak pomáháš s přípravou na Vánoce? S úklidem domácnosti. 

Zdobíš také stromeček? No samozřejmě! 

 

 

 

     
   

 VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ… 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

             

zeměpisná křížovka 
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             1. název rakety, která letěla s kosmonauty k 
měsíci 

2. městem prochází nultý 
poledník 

 

 
 

 

 

3. planeta s nejvýznamnějšími 
prstenci 

    4. největší měsíc 
Saturnu 

      5. nejdelší 
rovnoběžka 

      

 

tajenka: bývalá planeta 
        

 

 

 

Mami, můžu mít na Vánoce psa? 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra 

jako ostatní.“ 

 

 ZÁBAVA           HRY        RADY 



 

 

 

 

 

Jaký jste měl pocit, když jste poprvé vešel sem do školy? 
 Můj první dojem byl, že má škola zvenku hezký kabátek, ale uvnitř by to chtělo pár úprav. 

V areálu zámku jsem postrádal sportovní hřiště, ale celkové prostředí na mě působí příjemně a 

vybízí: s chutí do práce! 

 

Co dalšího ve škole plánujete? 
 Nově jsme již zavedli studovnu, aby žáci nemuseli čekat v nepříznivém počasí venku. 

Plánuji také změnu autobusové dopravy, ale je otázka, jestli se mi to podaří, protože i bývalé vedení 

školy chtělo dopravní obslužnost zlepšit a nezdařilo se. Kromě žádosti o granty na sportovní hřiště 

nás čeká v průběhu dvou let totální rekonstrukce elektroinstalace a malování ve mšecké škole, ve 

dvou učebnách chceme parkety nahradit linem. V srbečské školce se budou měnit plastová okna, v 

Tuřanech jsme požádali o dotaci na přístavbu nové učebny, šaten a kotelny. Další nutné opravy 

určitě vyplynou během roku.   

 

Kde by mělo v budoucnu sportovní hřiště být? 

 Ideálně v areálu zámeckého parku, problém je ale s pozemky, s přesným určením místa. Pan 

starosta Loskot má v plánu rozšířit kulturní dům směrem ke škole o tělocvičnu a dobré by bylo 

doplnit tento sportovně-rekreační areál právě o menší multifunkční hřiště. Představuji si hřiště s 

rozměry pro klasické sporty: házenou, tenis, volejbal, nohejbal, florbal či basketbal, a atletickou 

dráhu, která by se mohla vinout po areálu parku s povrchem vhodným i pro in-line bruslaře a 

s lavičkami na posezení podél trasy. 

   Sára Lidická, Denisa Suchodolská 

________________________________________________________________________________ 

 

Nové skříňky 

 
Po ředitelském volnu čekalo na žáky v šatně velké překvapení v podobě plechových skříněk. 

Mají různé barvy, jsou na zámek a rozdělené podle tříd. Žáci jsou rádi, že si mají kam dávat věci, 

skříňky by však mohly být o trochu širší. Nahradily dřevěné lavičky s věšáky, které se přesunuly na 

chodbu, alespoň mají žáci na čem sedět o přestávkách. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ROZHOVOR 


