
Velikonoční jarmark je na naší škole pravidelnou akcí. Víte, jaké jsou přípravy nebo co se 
dělá s utrženými penězi? Ptali jsme se paní učitelky Landové.

Jak dlouho je na naší škole velikonoční jarmark?
Velikonoční jarmark se na naší škole pořádá už hodně let, odhadem asi devět až deset let. Pořádá se 
týden před Velikonocemi a pravidelně v úterý.
Co děláte s utrženými penězi?
Utržené peníze zůstávají žákům jednotlivých tříd. A je na rozhodnutí paní učitelky třídní, jak s nimi 
naloží. Někdy se použijí na výlet, nebo se přispěje na spaní ve škole či na sladkosti. 
Jak dlouho trvají přípravy?
Zhruba dva měsíce dopředu se mezi sebou paní učitelky domluví. Ale jinak děti na výrobcích 
pracují asi jeden měsíc.
Jaká je průměrná návštěvnost?
Mně se zdá, že se rok od roku zvyšuje. Letos přišlo opravdu hodně lidí, byli to rodiče, prarodiče 
nebo příbuzní a doopravdy nakupovali výrobky.
O jaké zboží je veliký zájem?
Velký zájem je především o sladké nebo slané dobroty jako jsou různé buchty, muffiny nebo taky 
velikonoční hlavička. Dobře se prodává taky osení nebo takzvaní traváčci (silonka naplněná 
hoblinami či pilinami s travním osivem).
Poděkování:
Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili, což jsou všechny paní učitelky, paní vychovatelky, 
samozřejmě jednotliví žáci, protože vyráběli výrobky a taky pomohli s úklidem a také 
návštěvníkům, kteří dorazili a něco si koupili.
                                                                                                                                               Petr Pagač
________________________________________________________________________________

Pod povrchem Vinařic
Máte  ponětí,  jaké  je  to  být  až  700

metrů  pod  zemí?  Čeští  horníci  v  dole

Mayrau to věděli, protože do roku 1998 zde

těžili černé uhlí. A abychom viděli, jaké je to

být  horníkem,  tak  jsme  se  tam  vydali  na

výlet. Po příjezdu do dolu nás uvítali dva hodní páni průvodci. Jako první nám ukázali druhy uhlí

nebo modely strojů. Když jsme si vše prohlédli, přesunuli jsme se k televizi, abychom se koukli na

video  s  písní  o  dolu  a  o  hloubení  jámy,  která  byla  pojmenována  Mayrau.  A důl  Mayrau  byl

pojmenován právě po této jámě. Poté jsme se přesunuli do řetízkové šatny horníků, kde jsme si

mohli všimnout pověšeného oblečení na řetězech. Další část naší prohlídky byla věž, kde na sebe

narážely vozíky, nebo výtah pro horníky a právě kvůli tomu se jí říká „nárazová věž“. Taky jsme se

šli kouknout do dolu Homole, kde jsme si mohli prohlédnout model pravého dolu. A nakonec jsme

se šli kouknout na vozíky s uhlím, které byly jako poslední vyvezeny do nárazové věže. Já osobně

si myslím, že je to hodně nebezpečná práce. Petr Pagač

 ROZHOVOR          



       

 

3. OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

V úterý 21. 5. jsme jeli na třetí olympiádu, na kterou se všichni těšili. Olympiáda se konala

na stadionu v městysi jménem Lány. Na zahájení byl i mšecký starosta Jiří Loskot. Jakmile starosta

domluvil,  Míša  Krupka řekl  slib  sportovců.  Po něm ho řekl  i  jeden z  vedoucích  a  zapálila  se

pochodeň.  Pak  jsme  obešli  dvakrát  celé  hřiště  a  mávali  vedoucím,  učitelům  a  starostovi.  A

olympiáda mohla začít. Mohli jsme si vybrat stanoviště:

skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, který nebyl pro

5. třídu, sprint, překážkový běh a vytrvalostní běh, který

byl  před  koncem  olympiády.  Na  závěr  se  rozdávaly

odměny třeba za fairplay nebo za statečnost. Druhý den

byla olympiáda ve škole tématem číslo 1.

Vítek Březnovský

Vážení čtenáři,
právě  držíte  v  rukou
poslední  číslo  školních
novin tohoto roku. Jsme
rádi,  že  jste  svědomitě
splnili  zadaný  úkol  a
téměř  každá  třída  si
připravila  nějaké  ty
články,  křížovky,
rozhovory,  ankety  a
nakreslila  obrázky.
Třeba  se  příští  rok
přidáte  do  našich  řad.
Poděkování  patří
redaktorům  Petrovi,
Vítkovi  a  Filipovi  za
vzornou  docházku  a
hlavně práci, kterou celý
rok  odváděli.  Krásné
prázdniny všem.

Mgr. Petra Chytrá
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20. května – Exkurze:  Čabárna – záchranná stanice

Markéta: Moc se mně líbilo, že jsme mohli být na Čabárně. Že jsem si mohla hladit koně, který se 

jmenuje Majda.

Dan: Moc se mi tam líbila vydra a krkavec.

Vojta P.: Moc se mně líbil krkavec.

Sára: V pondělí jsme byli na Čabárně. Mně se moc líbila vydra a sovy.

Radim: Jeli jsme na Čabárnu autobusem. Líbila se mně vydra.

Nelča D.:Líbila se mně vydra a taky krkavec. Na kleci měl napsáno: Milé děti, nesahat na krkavce.

Matěj: Pršelo tam. Líbila se mně tam sova.

Péťa: Líbilo se mně, jak jsme obcházeli zvířátka. Našel jsem klacík – vypadal jako pero.

Eliška: V pondělí mně bolelo bříško, proto jsem nebyla ve škole.

Valerie: Líbila se mně sovice sněžná a kočka divoká.

Radek: Moc se mně tam líbil krkavec, sova a veverka.

Vojta K.: Čabárna se mi nejvíc líbila. Byl to nejhezčí výlet se školou. Zajímal mě krkavec a kočka 

divoká.

Olympiáda Lány

Adriana: Líbil se mně skok do písku a vytrvalost.

Nikola: Líbilo se mně, jak jsme sportovali. Já jsem

závodila ve skoku do písku, v běhu a také jsem

házela.

Kristýna: Líbil se mně hod míčkem. Vyhrála jsem

první místo.

Dominika: Byla jsem na olympiádě a skákala jsem

do písku.

Čti věty:

Še3 síly. Bra3 svačí. Me2d v dou5i. Pepa p8rkává. Krásná 7ikráska.
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Výlet na Čabárnu         Jak jsme žonglovali
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Pilné VČELKY ve 3. třídě

Ve třetí třídě máme mezi sebou jednoho zapáleného včelaře, Denise Stropka, který nám o hodinu 
prvouky povykládal o včelkách, přinesl nám ukázky spoustu zajímavých včelařských pomůcek a 
dokonce i ochutnávku medu. Vše se nám moc líbilo, a tak jsme se rozhodli včelkám věnovat více 
času.

Patrik Valeš s Vojtou Čepelákem pro vás připravili s Denisem
rozhovor.
PV: Kolik máte doma včel a jak dlouho je chováte?
D: Máme doma deset včelstev a včelky chováme 2 roky.
PV: Jak dlouho žijí včely?
D: Běžné včelky jeden  měsíc.
PV: Z čeho se dělá med?
D: Z pylů, nektarů a včelích slin.
PV: Už se ti někdy dostala včela pod včelařskou čepici?
D: Naštěstí ne.
PV: Jak včela spí?
D: Včelky spí v buňkách, mají zavřené oči jako my.
PV: Co se stane, když včela zmokne?
D: Když včelka zmokne, tak umře.
PV: Jak včely vykonávají potřebu?
D: Včelky dokáží vykonávat potřebu za letu.

DENIS PRO VÁS TAKÉ PŘIPRAVIL PÁR ZAJÍMAVOSTÍ
Víte, že včelky mají 5 očí? Mají 2 oči složené a 3 jednoduché.
Víte, kdo jsou to trubci? Jsou to včelí samci, které často, když je včely nepotřebují, vyženou.
A víte, že včelky si dokáží samy „vyrobit“ královnu? Jednoduše krmí vajíčka mateří kašičkou.

Básnička o včelkách Včelí básnička
Vanessa Videmannová Tereza Šáfrová

Včelka ráno seděla a večer odletěla Včelky, včelky, včeličky,
když ráno slunce svítí,tak včelky letí, mají pilné nožičky.
na louku opylovat kvítí. Opilují květy hned,
A pak letí do úlu, královna je pošle zpět.
doplnit si zásobu. Pošle je tam do úlu,

dělat medu zásobu.
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Při přípravě těchto stránek jsme hodně přemýšleli, o co se s Vámi podělíme. Na tabuli jsme
vypsali všechny akce, které jsme v průběhu školního roku společně prožili a zjistili jsme, že je těžké
zmínit se jen o některé z nich. Na každé bylo něco zajímavého a hezkého. 

Začali jsme vycházkou do lesa,  následovala návštěva v České televizi,  Den s Lesy ČR a
projekt ke Dni evropských jazyků. Při exkurzi na Kavčích horách jsme viděli, jak vypadá natáčení
Kouzelné školky, moc se nám líbilo vyzkoušet si moderovat televizní zprávy a vše sledovat přes
televizní kamery. U loveckého zámečku Svatý Hubert jsme strávili moc pěkný den s myslivci, kteří
si pro nás připravili řadu stanovišť. Měli jsme radost, že jsme toho hodně věděli a byli od nich
chváleni.

V říjnu k nám přijelo divadlo Karavana s představením k 100. výročí založení republiky,
které jsme v dalším týdnu oslavili zpěvem a tancem s Inkou Rybářovou. Shodli jsme se, že nejméně

záživnou  a  zdlouhavou  akcí  pro  nás  byly  etické  dílny,  kdy  jsme  se  učili,  jak  být  dobrým
kamarádem. V listopadu jsme se vypravili  do muzea v Novém Strašecí na výstavu o Keltech a
archeologickou přednášku.  Paní průvodkyně nás naučily uplést opasek, vyrobit náramek a někteří
se oblékli do keltských šatů. 

V době adventní k nám jako každoročně přišli  žáci 9.  třídy s paní  učitelkou Holečkovou
převlečeni za anděly, čerty a Mikuláše. Všichni jsme si přáli, aby nás odnesli v pytli. K naší smůle
potěšili jen některé z nás. Vánoční čas ve škole jsme trávili povídáním o vánočních zvycích, z nichž
jsme některé vyzkoušeli. Ozdobili jsme stromek ve třídě i v lese zvířátkům, nadělili si dárky a těšili
se na prázdniny.  

Nový rok zahájila většina z nás na bruslích ve Slaném. Začal plavecký výcvik o délce deseti
lekcí  dlouhých 75 min.  Plavali  jsme až  do března,  kdy jsme zašli  do místní  knihovny,  dostali
doporučení na zajímavé knihy a z pěti z nás se stali stálí čtenáři.  Zájemci se zúčastnili oblíbené
Noci  s Andersenem.  Při  ní  jsme  si  vyrobili  své  vlastní  knihy a  tak  na  ni  budeme mít  velkou
památku.  Během  projektového  dne  Voda  jsme  odebrali  několik  vzorků  z místních  stojatých  a
tekoucích vod.  

Poslední  tři  měsíce  byly  akcemi  nabité.  Uklidili  jsme  okolí  školy  a  viděli,  že  největší
množství odpadků tvoří nedopalky z cigaret. Proto jsme vyrobili cedulky s prosbou o odhazování
nedopalků do koše, ale brzy nám je poničil déšť. Přijelo k nám divadlo s představením o Leonardu
da Vinci,  prohlédli  jsme si  a  vyzkoušeli  modely jeho vynálezů.  Řada z nás  považuje  návštěvu
Hornického skanzenu Mayrau za velmi vydařenou. Další se předhánějí, že lepší byl Den s armádou
ČR, při kterém jsme se seznámili s tím, jak se chovat při mimořádných událostech a prohlédli si
řadu věcí k tomu zapotřebí. Druzí říkají, že nejúžasnější byla olympiáda v Lánech. V den odevzdání
tohoto zápisu jsme zkoušeli  žonglovat,  jezdit  na malých koloběžkách, chodit na chůdách a jiné
dovednosti. Zase to bylo nejlepší.  

Školní rok rychle utekl. Už se těšíme a přejeme Vám hezké prázdniny. 4. třída
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ANKETA 5.TŘÍDY - ŠKOLNÍ AKCE

Jsme rádi, že jsme mohli do školního časopisu přispět. A tak nás kromě zpráv ze zajímavých akcí, 
napadlo, že zjistíme, jak se Vám tento školní rok líbil a co byste si přáli v novém školním roce.
Zvolil jsme krátkou anketu.
Vymysleli jsme 13 otázek (nakonec jsme jich realizovali ale jen 8), s každou jsme oslovili 10 žáků, 
ptali jsme se rovnoměrně kluků i holek napříč 1. - 9.třídou naší školy ve Mšeci.
A tady jsou výsledky:

1. Které letošní akce byste chtěli příští rok zopakovat?
(Favority se staly: Den s Armádou ČR, Noc s Andersenem, Protidrogový vlak, Olympiáda, 
Tématické-barevné pátky, Halloween)

2. Jaký máš zážitek z Exkurze do České televize?
(Nejvíce se líbilo: Vyzkoušení si práce s kamerou a Natáčení Kouzelné školky)

3. Líbilo by se ti zase Mobilní planetárium ve škole?
(100% ANO)

4. Chtěl(a) bys příští rok na výlet do Techmanie v Plzni?
(80%ANO, 20%NE)

5. Jakou novou akci bys příští školní rok uvítal(a)?
(40% Jumping Aréna, 20% Česká televize, po 10%: Laser-game, ZOO, Dinopark, 
Fotbalový turnaj)

6. Chtěl(a) bys vyjet se školou do kina?
(90%ANO, 10%NE)

7. Jseš pro uspořádání další Školy v přírodě?
(90%ANO, 10%NE)

8. Kterou z letošních akcí bys příští rok nechtěl(a)?
(20%Den naruby, Tématické pátky a Čabárna, 10% Bubnování, Protidrogový vlak, Důl 
Mayrau, Školu v přírodě)

________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 25.dubna k nám přijela Armáda České republiky. Připravili si
pro nás pět stanovišť: zbraně, zdravotnictví, vojenské maskování, chemie a na
závěr prezentace. Na stanovišti u zbraní nás seznámili různými druhů zbraní.
Například: granátomet, slavnostní šavle atd. Na druhém stanovišti nás čekala
první zdravotní. Tam nás seznámili s tím co dělat, když někdo zkolabuje. Učili
nás umělé dýchání a masáž srdce. Na třetím stanovišti jsme byli seznámeni
s maskováním vojáků,  ukázali  nám zmenšeninu  tanku  a  jejich  výbavu.  Na
dalším stanovišti jsme získali nové zkušenosti o zdravotnictví, zkoušeli jsme
probouzení  lidí  při  kolapsu  a  jak  správně  zastavit  krvácení.  Předposlední
stanoviště  bylo  o  chemii.  Ukázali  nám různé  látky  a  obleky,  když  unikne
nějaká škodlivá látka. Na konec jsme se přesunuli do budovy na prezentaci. Prezentaci si pro nás
připravil pan Duben a povídal nám o různých druzích stráže. Moc se nám den s Armádou líbil.

Anička Topková
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SUDOKU pro malé i nemalé :o))))

HLEDAČKA
postup:
- najdi slovo podle popisu a vyber z něj písmeno určené číslem
- písmena napiš za sebe a máš tajenku

slova:   
lán obilí 1   -   skla, která nosíme na nose 2   -   první část dne 2   -   máme je v ústech 1  -   opak 
noci 1   -   je mezi očima 1   -   řežeme s ní dříví 2   -   v zimě padá  2   -   v rybníce lovíme 2

OSMISMĚRKA
 
vyškrtej:  zvíře, vedro, trs trávy, stín, Slunce, píce, palác, napajedlo, lov, lev, hříva, hon, had, 
gepard, gazela, ara, Afrika
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MATEMATICKÉ HÁDANKY

zadání ber trošku s nadsázkou…..

co je to:

1. Má to tři rohy a netrká. Má to 180 ° a nepálí……

2.  Tři různě velké studené koule stojí na sobě a jejich středy leží na stejné přímce…….

3.  Vosa, která ztratila začátek……….

4.  Kruh, který má v pupíku horní končetinky………….

5.  Známka, na které neradi sedíte…….

6.  Dvě kolmé pomlčky se stejným středem………

7.  Dvě dlouhéééé rovnoběžky, které umí zatáčet, na jejímž konci tě bába poleje…….

Co nám bude chybět na základní škole?
Nám, jakožto deváťákům, bude na téhle škole, kde jsme strávili část života, chybět několik věcí. I 
když na to moc nevypadáme a do školy moc s nadšením nechodíme, přeci jen se něco najde.

Aminka: Asi nic…
Sára: Určitě ne jídlo. Pohádky od paní učitelky Holečkové.
Matěj Č.: NIC! 
Honza: Určitě spolužáci.
Míša: Hodiny dějepisu a literatury.
Kája: Mně budou určitě chybět mí spolužáci,

kamarádi, učitelé a různé školní\třídní výlety.
Denča: Pravděpodobně spolužáci a někteří učitelé.
Rosťa: Asi spolužáci.
Kolja: Rozhodně spolužáci.
Vašek: Paní učitelka Holečková.
Dan: Nic.
Matěj D.: Nejvíc mi bude chybět paní učitelka 

Holečková a Skalková. 
Naty: Spolužáci, pan učitel Vrána a zástupkyně

Kvapilová.
Martin: Budou mi chybět spolužáci.

Anketa o středních školách.
Každý… tedy skoro každý z nás jde na nějakou střední
školu. Podělíme se s vámi o důvod, proč zrovna tyto
školy. Třeba náš výběr zaujme pár nižších ročníků
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Aminka: Střední odborná škola, Praha, Drtinova, Právní a diplomatické služby
Důvod: Protože ze zdravotních důvodů nemůžu na sportovní školu.

Sára: Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný
Důvod: Protože mě tam vzali.

Matěj Č.: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Mechanik a 
elektrotechnik

Důvod: Protože základní docházka je povinná.
Honza: Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Opravář zemědělských strojů 

Důvod: Protože mě tam vzali.
Míša: Střední škola obchodní, Belgická, Praha

Důvod: Protože mě zajímá obchodní právo.
Kája: Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném

Důvod: Nejsem ještě rozhodnutá, co budu v budoucnosti dělat.
Denča: Střední škola designu a řemesel, Kladno, návrhář

Důvod: Protože jsem se na tuhle školu připravovala už na zušce a je to něco, co mě baví.
Rosťa: Integrovaná střední škola, Slaný, truhlář

Důvod: Protože mě to baví.
Kolja: Integrovaná střední škola, Slaný, Mechanik opravář motorových vozidel.

Důvod: Protože chci být automechanikem.
Vašek: Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky

Důvod: Protože mě to baví a chci být lesníkem.
Dan: Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Opravář zemědělských strojů

Důvod: Protože jsem tam chtěl.
Matěj D.: Integrovaná střední škola, Slaný, Mechanik opravář motorových vozidel

Důvod: Protože chci být automechanikem po tátovi.
Martin: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Obráběč kovů

Důvod: Protože mě to baví.

Co si přejeme dělat po škole střední\vysoké?
Pro někoho snadná odpověď, pro někoho těžká. Někdo si už od malička přeje být lékařem a někdo 
do této chvíle nemá představu, čím by chtěl být až bude dospělý. Jak jsme na tom my?
Aminka: Popravdě patřím do té skupiny lidí, která neví, čím by chtěla být.
Sára: Ráda bych byla učitelka v mateřské škole stejně jako moje babička. Práce s dětmi mě baví.
Matěj Č.: Já opravdu nevím. Vždyť já ani nevím, co budu dělat dneska po škole.
Honza: Chtěl bych dělat práci, ze které budu mít hodně peněz a pokud možno nemít hromadu
práce. A pokud by mi to nevyšlo, tak dělat tělocvik ve školách.
Míša: Chtěla bych být učitelkou dějepisu nebo právničkou.
Kája: Mé přání je si otevřít vlastní knihkupectví propojené s kavárnou. Nebo pokud by se mi
nepoštěstilo tohle, tak přemýšlím nad psychologem a když nevyjde ani tohle, tak pak už nevím.
Denča: Pokud mi nevyjde kariéra módního návrháře, tak můj plán bé je být tatérkou.
Rosťa: Truhlář. Chtěl bych být truhlářem.
Kolja: Chci být automechanikem.
Vašek: Budu hajný a chtěl bych být revírníkem . 
Dan: Opravář zemědělských strojů.
Matěj D.: Princeznou. Ne, dělám si srandu, chtěl bych být automechanikem.
Naty: Já se po škole odstěhuje za bráchou do Německa a tam si najdu práci. 
Martin: To je jasný, že zámečníkem. 

Tak a tohle je závěr našeho velkolepého díla. Náš první a také poslední společný článek do 
školních novin.


