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 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MŠEC I. číslo občasník

 ZAČÍNÁME!
 
Milí čtenáři,
dostalo se Vám do rukou první 
číslo našeho školního časopisu 
„Naše cool Škola“. Náš 
redaktorský tým se skládá z žáků 
naší školy. Své články o dění ve 
škole, postřehy, zábavu i rady pro 
vás vytváří: Viktorka Machková, 
Bára Mrázková, Kuba Charvát, 
Sára Jílková, Deny Suchodolská, 
Sára Lidická, Vašek Topka, 
Sabina Frolíková a Petr Kindl. 
Přejeme hezké čtení a těšíme se 
na spoustu věrných čtenářů.

Vaše redakce  

 

Světový Den jazyků

Mezinárodní Den světových jazyků se každoročně koná 26. září. Také naše škola si 
připomněla tento den poslední čtvrtek v měsíci.

V poměrně větrný den vyšli žáci druhého stupně základní a mateřské školy Mšec v šesti 
různých skupinách k chmelnicím směrem na Srbeč. Deváťáci si pro nás připravili na šesti 
stanovištích různé úkoly týkající se světových jazyků.

Ve Francii jsme se učili čísla a vzpomněli si na skvělé francouzské víno a sýry. V Itálii jsme 
hádali a objevovali jsme krásu italské pizzy. V Číně nás uchvátili jejich krásné čínské znaky a to, že 
jsme si vytvořili vlastní čínská jména. Krásná slovenská křížovka ukázala, že si jsme opravdu hodně 
podobní. Německá slova odůvodnila, proč jsou tak těžká. Dozvěděli jsme se, že Severní Korea není 
zas tak podobná čínštině, že mají spoustu krásných názvů pro různá zvířata a mají překrásnou vlajku.

Za jediné dopoledne jsme procestovali hodný kus světa a prožili jsme něco, co ve škole ještě 
nebylo…

 Sára Lidická



Den Evropských jazyků  

Den Evropských jazyků probíhal také na prvním stupni, kde se žáci seznamovali se šesti
státy.  Každá třída měla jednu zemi, výjimku tvořila pátá třída, která si jako nejstarší třída připravila
země dvě. Děvčata měla Rakousko a chlapci Německo. První třída měla Českou republiku, druhá  si
zvolila Polsko, třeťáci si vybrali Slovensko. Čtvrtá třída měla Holandsko. Pátá třída si připravila  o
každé zemi základní informace. Páťáci ostatním třídám předváděli rozhovor Rakušanky a Němce.
U obou dvou byli překladači, aby jim například v první třídě rozuměli. Čtvrtá třída si připravila
fotbalový zápas. Třetí třída uvařila halušky.  Druháci na ostatní mávali polskými vlajkami.  A naši
nejmladší nám vyprávěli o naší vlasti. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí. 

Bára Mrázková

Preventivní program

V září a říjnu se konal 
preventivní program, který 
vedly zaměstnankyně ze 
Střediska výchovné péče 
Slaný, speciální pedagog Ilona 
Dušánková a psycholožka Iva 
Křečková. SVP Slaný  se 
zaměřuje  na zlepšení vztahů 
ve třídě. Žáci sedmé třídy se 
zábavnou formu hry dozvěděli 
něco o svých spolužácích, 
zkoušeli sehranost a 
vzájemnou loajalitu a 
předváděli své školní erby 
s vysvětlením, co si o své třídě 
myslí. Díky tomuto programu 
se lépe poznali mezi sebou.      
                       Václav Topka

Na rakovnickém úřadu práce započali žáci osmých a devátých 
ročníků nelehké rozhodování o svém dalším vzdělávání. Při besedě s 
Jitkou Lužnou, poradkyní pro volbu povolání, se seznámili s 
nabídkou škol našeho okresu, co by měli při rozhodování zvážit a 
zkusili také osobnostní testy. V říjnu pak žáci navštívili v Kladně 
burzu středních škol, kde mohli sbírat cenné informace a vybírat z 
pestré nabídky středních škol a učilišť.    

Vycházka za Semínkem

Šestá třída se vydala s třídní učitelkou Janou Šerou na farmu Uchované semínko do Mšeckých 
Žehrovic, kde jim ukázali mnohé druhy ovoce, zeleniny a stromů, o kterých neměli žáci ani zdání. 

Na této farmě, která funguje již od roku 1993, společně žije 30 rodin. Kromě pěstování ovoce 
a zeleniny se věnují také pletení košíků, nebo pečení kváskového chleba, většinu svých produktů poté 
prodávají na trhu. Ne každý si dokáže představit žít jako člen 30 rodin, ale ti, jimž statek patří, ano, 
vychází spolu a vzájemně si pomáhají. Vše vybudovat jim trvalo skoro 20 let, většinu toho, co 
vypěstují, také sní, a v tom případě ani nemusí chodit do obchodů.  

Šesté třídě ukázali, jak tam žijí a, jak vše zpracovávají. Šesťáci si poté mohli sami vyzkoušet 
oloupat zvláštní druh česneku.

Sára Jílková

 
 



    

   
      (zdroj: https://www.facebook.com/Partickavtipy/?fref=ts)

    ZÁBAVA    HRY RADY

Nováku, na vaší lavici je 

7 much. Když zabijete 

jednu, kolik jich tam 

zbude?

Jedna, ta mrtvá. Ostatní 

uletí.

Baví se spolu dvě studentky MFF a ta jedna povídá:
„Tak jsem Ti tuhle šla večer na kolej, bylo už nejmíň půl dvanáctý,a tam pod tou lampou, co nesvítí, stál nějaký chlap. A když mě viděl, tak semlsně olízl. Dovedeš si představit, jak jsem utíkala?“

A ta druhá povídá:„A dohonilas ho?“

Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor.
Kolem jde pocestný a říká: "To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce?"
"To není západ slunce. To hoří škola!"

Ve školce si p
ovídají tř

i chlapečci o tom, jak přišli
 na svět.

"Mne přinesl č
áp," svěřuje se první.

"Mne zase vrána," objasňuje tajemství sv
ého zrození druhý.

"Hmm my jsm
e chudí," pokrčí rameny třetí. "

Náš táta si v
šechno 

musí u
dělat sám."

Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 
Žádný, sedíš, a nevíš za co!

KŘÍŽOVKA



Návštěva mšeckého lesa

V pátek  21.  října  se  konal  menší  výlet  do místního  lesa,  první  hodina se ale  (bohužel)
konala. Naším průvodcem byl tamější hajný Ladislav Zíta.

Některým žákům se les a bláto zalíbili, ale někteří byli mokří, zmrzlí a mrzutí. V lese jsme
se dozvěděli několik informací (i když jsme několik věcí věděli, tak to stejně bylo zajímavé)
například, že pokud je nějaký strom vyšší než ty okolo něj, musí se pokácet, protože by ty menší
nedostávaly živiny, vodu a sluneční záření.

Po tříhodinové procházce lesem jsme se vydali zpátky ke škole, kde na nás čekalo ne moc
dobré, ale syté jídlo. V jídelně jsme potom sice čekali, ale byla sranda a teplo.

Denisa Suchodolská

Jak to chodí na dopravním hřišti

Na dopravní hřiště jezdíme objednaným 
autobusem do Rakovníka. Musíme tam mít 
cyklistickou helmu a sportovní oblečení. Kola 
nám půjčují.  Když vejdeme dovnitř, tak se 
seřadíme na chodník a přijdou dva instruktoři, 
kteří nám řeknou pravidla. Poté jdou dívky do 
garáže, kde si vezmou kola a seřadí se k jízdě, a 
chlapci přestoupí na protější chodník. Pán 
zapíská na píšťalku a dívky se rozjedou. Za 
chvíli si kola dívky s chlapci prohodí, přitom si 
vyberou vhodné kolo, zajezdí si, a tak se 
prostřídáme celkem dvakrát. Čtvrťáci ale chodí 
do „Autoškoly“, kde se seznamují s jízdním 
řádem. Jedna lekce trvá půl hodiny a pak se 
vystřídáme s třídou před námi. Když je na konci 
čas, můžeme jít do krámu. Autobus na třídy čeká 
a pak společně jedeme zpět do školy. 

Viktorka Machková

Žáci třetí třídy po jízdě na dopravním hřišti. Cyklistická 
helma je nezbytností. Druhá skupinka je v tuto chvíli v 
autoškole. 


