
Den s     Indiánskou stezkou

Na  den  otevřených  dveří
jsme měli kroužek Indiánské stezky
spojený s družinou a připravili jsme
si pro děti vědomostní soutěže.  Děti
se  rozdělily  na  čtyři  skupiny  a
vyrazily  na  stanoviště.  A  jejich
úkolem  bylo  získat  písmena
Morseovy  abecedy.  Na  prvním
stanovišti  si  děti  mohly  vyzkoušet
vázání uzlů s panem Bartošem, který
se přišel podívat na den otevřených
dveří.  Na  dalším  stanovišti  děti
přiřazovaly  stopy  ke  zvířatům.  Na
třetí zastávce u Ríši si zkusily poznat
houby.  A na  závěr  si  pro  ně  Vítek
připravil poznávačku stromů. Nejlepší luštitelé našli tomahawk. 

Vítek Březnovský, Filip Vágner

________________________________________________________________________________

Tříkrálové divadlo

Družina nás pozvala
na  představení  o  Třech
králích.  Příběh  byl  podle
skutečnosti,  ale  autorem
scénáře  byla  paní
družinářka  Lintymerová.
 Většina  z 19  herců  se  na
premiéru těšila. „Nejvíce se
mi  tam  líbila  zvířata,  ale
vystupovali  tam  i  král
s vojákem,“ řekl nám Vašík
Vacínek  z první  třídy.
,,Nejvíc  se  mi  tam  líbila
Marie,  ale  i  ostatní  zvěř,’’
řekla nám Tereza Pagačová
z  třetí  třídy.  ,,Mně  se  na
tom líbilo všechno,’’ shrnula Anička Lukášová z druhé třídy. ,,Hraje tam Marie, ale i ostatní herci a
proč zmiňuji zrovna Marii? Protože se mi tam líbila nejvíce spolu s velbloudem,’’ odpověděla nám
Bára  Štiková z  druhé třídy.  Takto  hodnotili  herci  svůj  výkon.  I  přes  onemocnění  dvou dětí  to
s malou nápovědou sehráli. A na závěr společně zazpívali píseň Tři králové.

Petr Pagač



„Zlobílky je třeba stále usměrňovat,“ říká družinářka

Paní Zemanová dělá jako paní družinářka ve školní družině v naší 
škole velmi důležitou práci. Mnozí z vás jí určitě dobře znají. 

Jak dlouho tu pracujete? A
baví vás to?

Ve školní družině pracuji už 17 let. A samozřejmě mě to baví, protože bych tady tak dlouho nebyla.

Jaké jsou zdejší děti, jsou hodné?

No, to je taková záludná otázka. Můžu říct, jak kdy. Někdy jsou dětičky hodné, některé skoro pořád,

ale máme tu nějaké zlobílky, které musíme občas trošičku usměrňovat a snažit se, aby nebyli tak

hluční nebo nezlobili a vysvětlovat jim, že musí respektovat určitá pravidla.

Děláte tu v naší svazkové škole něco jiného kromě vychovatelky v družině?

Ne, pracuji pouze jako vedoucí vychovatelka tady ve družině.

Pořádáte tu nějaké pravidelné akce, smím se zeptat jaké?
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Vážení čtenáři,
čas letí jako voda, a tak
jsme  se  přehoupli  do
druhéh o  pololetí.  V
tomto čísle se věnujeme
akcím  novějším,  ale
připomínáme  i  akce
lednové.Péťa  Pagač  pro
vás  připravil  hned  dva
rozhovory  –  s  paní
uklízečkou  a  vedoucí
družinářkou.  Vítek  zase
zjišťoval,  jak  jste
pracovali  v  prvním
pololetí, a co jste dostali
na  vysvědčení.  Tak
přejeme hezké čtení.  

Vaše redakce

Iveta Zemanová ve svém království.



Ano, pořádáme je v průběhu celého školního roku. Zmíním třeba ty nejoblíbenější, třeba kaštanová
olympiáda na podzim, Halloween, taneční a pěvecká soutěž, na Vánoce třeba Slavíček. Také máme
tradiční družinový karneval, ten je velmi oblíbený, a v únoru soutěž kadeřník. Pořádáme i různé
výtvarné a pracovní soutěže. 

Můžete  nám  popsat  libovolné
odpoledne ve družině?

Takové  odpoledne  ve  školní  družině
vypadá asi takto:

Děti přijdou po čtvrté vyučovací hodině
na  oběd,  kde  si  je  buď  já,  nebo  druhá
paní vychovatelka vyzvedne, a jdeme do
družiny.  Tady  následují  odpočinkové
činnosti,  aby  si  děti  po  škole  trochu
odpočinuly,  takže  si  mohou  volně  hrát.
 Máme tu tři místnosti, kde si mohou hrát
a relaxovat. Nejoblíbenější je „pokojíček“, kde můžou hrát různé námětové hry nebo si tam stavět
bunkry. Na koberci si děti mohou stavět z kostek nebo si hrají s vojáčky. A potom máme velkou
místnost,  kde  si  děti  mohou  u  stolečku  vybarvovat  omalovánky,  a  velmi  oblíbená  každodenní
činnost je stavění z lega. Když přijde po páté vyučovací hodině i druhá skupina dětí, věnujeme se
zájmovým a rekreačním činnostem, při  kterých pracujeme třeba ve skupinkách, nebo pořádáme
sportovní odpoledne a chodíme ven na vycházku. Ve tři čtvrtě na tři jdeme na svačinu a pak už
pomalu děti odchází domů, a ty, co zůstávají nejdéle, odchází v půl páté.

________________________________________________________rozhovor připravil Petr Pagač

Bruslení

První  stupeň  jel  hned  po
vánočních prázdninách bruslit do
Slaného.  Odjezd  byl  těsně  před
otevřením  školy,  takže  časně
ráno.  Autobus  nečekal  na
opozdilce,  a  tak  se  jelo  přesně
v domluvený  čas,  a  to  v sedm
hodin  a  osm  minut  ráno.  Po
příjezdu  jsme  se  šli  převléct  do
šaten a potom jsme šli na ledovou
plochu,  kde  jsme  si  užili  hodně
legrace  třeba  slalom nebo  různé
honičky. Po dvou hodinách jsme
odjeli zpět do Mšece na poslední
vyučovací hodinu. 

Petr Pagač

V únoru se prostory promění v jeden velký kadeřnický 
salon.



Paní uklízečku Janu Fuchmanovou určitě všichni znáte, uklízí po nás všechnu špínu nebo zdobí 

naší školu. Petr Pagač se ptal na otázky ohledně úklidu a jejího zaměstnání.

Děláte tu něco jiného kromě úklidu?

Jednou do roka jezdím jako dozor na akci Ekologická soutěž v Rakovníku. Také mám na starosti 

výzdobu oken v době Vánoc a Velikonoc.

Jak dlouho tu pracujete?

Od roku 2015.

Co zdejší děti, jsou čistotné?

Děti jsou hodné, ale jsou také děti, které musím žádat o

přezutí.

________________________________________________________________________________

Těšil/a ses na vysvědčení? Jaké jsi měl/a známky? 

Tomáš Valentin 4. třída

Ne, protože jsem nechtěl vidět známky. Mám dvojky z češtiny, přírodovědy a

vlastivědy, jedničky z tělocviku a výtvarky. 

Valča Bartošová 3. třída

Ano, myslela jsem, že budu mít jednu dvojku a myslím si, že budu mít dobré

známky. Z angličtiny jsem měla dvojku, z tělocviku jedničku. Můj nejoblíbenější

předmět je čeština. 

Alenka Vágnerová 2. třída

Ano, protože jsem dostala samé jedničky. Můj nejoblíbenější předmět je čeština, protože tam občas 

i malujeme. 

anketu připravil Vítek Březnovský

 MINIROZHOVOR          

 ANKETA          



Ochutnávka evropské kuchyně

Před  Vánoci  se  konal
gastronomický projekt s názvem Kulturní
a  historické  pojetí  národní  i  světové
gastronomie  (gastronomie  je  nauka  o
vaření,  přípravě  různých  jídel  a
stravování).  Cílem  projektu  bylo  žáky
naučit, jaká jsou jídla v různých zemích a
zjistit  různé  zajímavosti.  Někteří  žáci
vařili,  jiní  dělali  výzdobu  a  vyhledávali
informace.  Ve  čtvrtek  každá  třída
předvedla svůj projekt. 

Maďarsko mělo za jídlo polívku a
langoše a na závěr nám holky zatančily. V
Rumunsku jsme mohli  ochutnat  šneky z listového těsta.  V československé  kuchyni  jsme mohli
slupnout například halušky, jitrnice, mozeček, tlačenku a pivo. Řecko si připravilo krevety a řecký
salát a ve Španělsku jsme si mohli dát tortily a sladké churros. Na závěr byly skupiny odměněny,
všem se projekt líbil.

Filip Vágner

Československá kuchyně
Před  Vánoci  jsme  vařili

halušky,  které  byly  buď  s brynzou
anebo  bez  brynzy,  ale  byly  tu  i
dokonce  uzeniny,  které  nám  všem
chutnaly.  Mohli  jsme  ochutnat
jitrnice (snědl  jsem jednu a z  mého
pohledu  super  jídlo),  tlačenka  byla
jako  vždy  dobrá  a  snědl  jsem  3
plátky.  V nabídce  byly  i  mozečky,
které  jsem  neochutnal,  ale  ostatní
říkali, že byly dobré. Někdo přinesl i
pivo,  bohužel  nealkoholické,  ale
Lukáš Duben hned vypil jednu plechovku ze dvou, takže ochutnal pan ředitel, někteří učitelé, ale já
jsem se napít nestihl. Ode mne jste si mohli dát na závěr perník a cukroví, které chutnalo dobře.

_________________________________________________________________Vítek Březnovský   

Narostou nám ploutve?

Od čtvrtého ledna čtvrtá a pátá třída v pátek jezdí na výuku plavání do Slaného. Během
hodiny se děti mohou naučit kraul, prsa, znak a jiné plavecké způsoby. Na hodinách si děti užijí
spoustu  zábavy.  Výuka  trvá  hodinu  a  půl.  Plave  se  po  pěti  skupinách.  Na  konci  plavání  děti
dostanou diplom a paní učitelky zapnou tobogán, vířivku a vodní vír, kde se můžeme vyřádit.

Filip Vágner 



Doplňte věty:

V této škole se učí dva jazyky_________ a _________. Zaměstnance školy tvoří: ředitel, učitel, 

_________, účetní a školník. První člověk ve vesmíru byl_________. Lidské tělo se skládá z hlavy, 

_________, horních končetin, _________. Praha má hodně památek od Karla IV., například Karlův most, 

_________, Karlova univerzita, _________. Tento rok slavíme den matek v neděli _________ května. 

Oblečení se pere v _________. Bruslí se na _________.

pomůcka: dolní končetiny, pračka, Jurij Gagarin, orloj, dvanáctého, němčina, trup, uklízečka, angličtina, 

Hladová zeď, brusle

Vítězové výtvarné soutěže družiny o nejpodivuhodnější zvíře

 ZÁBAVA          

Vojta Koudelka, 1. třída

Josef Fejfar, 3. třída

Karolína Beschier, 2. třída

Michal Krupka, 5. třída


