PROSINEC 2018
Základní a Mateřská škola Klecany, Praha - východ

Rozhovor s paní ředitelkou
Mgr. Jaroslavou Barešovou
V pondělí 19.11. jsme se zeptaly
paní ředitelky na pár otázek
ohledně ředitelství a jejích pocitů
v nové funkci ředitelky.

Jaké jste znamení?
Kdy jste se narodila?
Já jsem se narodila 9.9. ve znamení Panny.
Kde bydlíte? Za jak dlouho jste v práci?
V Horních Počernicích v Praze 9. Cesta do školy autem je celkem
rychlá a trvá pouze 39 minut.
Co se plánuje za změny při přestavbě školy, která nás čeká?
Hlavně přístavba pro zvětšení školy a také zpříjemnění prostor mezi
pavilony. Možná i venkovní učebna :O)
Jaký máte názor na školní jídelnu?
Celkem mi tu chutná, moc vybíravá nejsem. Je dobré, že máme jako
jedna z mála škol na výběr ze tří jídel. Netěší mě fronty, které vedou
až ven, ale myslím si, že se to dá vydržet.
Kolik přišlo nových dětí?
Otevřeli jsme tři nové třídy pro prvňáčky a přišlo 71 dětí.
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Jak jste se těšila na funkci ředitelky?
Je to velký posun a hlavně pro mě velká výzva a zodpovědnost. Můžu
ale říct, že jsem se těšila a také se snažím dělat svou práci co
nejlépe.
Jaké učíte předměty?
Učím angličtinu na prvním stupni.
Děkujeme a za celou školu přejeme hodně úspěchů ve Vaší nové
funkci.

Adélka a Anička z 9.A
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Ptaly jsme se v 1.A a v 1.B ...
Výhody:
-

úžasné paní učitelky
spousta nových věcí
noví kamarádi
spolupráce s většími dětmi
čeká nás plavání
naučíme se číst, psát a počítat
budeme konečně umět hodiny
baví nás kroužky v družině
o přestávce si můžeme hrát s legem
nemusíme po obědě spát
líbí se nám celá družina
líbí se nám učení
užili jsme si adapťák
čekají nás školy v přírodě a výlety
navštěvujeme i jiné třídy v mašince
Nevýhody:
-

není tu velká zahrada
nemůžeme si kreslit, kdy chceme
nemůžeme si hrát, kdy chceme :O(
ve třídě nemáme koberec
někteří z nás šlapou až do 2. patra
fronta v jídelně
přechody mezi pavilony
Lucka a Kája z 6.A
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Otec na třídní schůzce: „Proč má můj syn samé pětky?“
Učitel: „Já bych mu dal i jinou známku, ale nic horšího než
pětka není.“

Učitel dějepisu se ptá třídy: „Co víme o lidech, kteří
žili v pravěku?“
Žáci odpoví: „Že už všichni umřeli.“

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy celý špinavý a paní
učitelka ho za trest poslala domů!“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišli do školy špinaví
všichni.“
Kája z 6.A a Matěj z 5.A

5

Nová kamarádka z 5.B
S novým školním rokem přišla k nám do
školy i nová kamarádka a jmenuje se
Pepi.

Jaké jsi znamení?
Jsem Vodnář.
Bydlíš v Klecanech?
Ne, dojíždím autobusem z jedné ze sousedních vesnic.
Která škola je lepší? Ta, do které jsi chodila předtím, nebo ta
naše?
Tahle škola je lepší, protože je tu mnohem hezčí jídelna a
přátelštější spolužáci.
Jaký máš názor na školní jídelnu?
Líbí se mi její vzhled, ale když jsem zjistila, že místo ovocné šťávy
teče občas jen voda, trochu jsem změnila názor.
Máš nějaké sourozence?
Mám mladšího bráchu, kterému je pět.
A co domácí mazlíčci?
Těch máme hodně. Máme dva psy a čtyři kočky. Ale protože náš
soused se o své kočky vůbec nestará a nekrmí je, tak se o ně staráme
my. To znamená, že koček máme dohromady třináct.
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Co děláš ve svém volném čase?
Nejraději maluju. Taky se někdy starám o mladšího bráchu.
Co patří k tvým oblíbeným věcem?
Moje oblíbené zvíře je kočka. Oblíbená barva je pro mne rozhodně
světle modrá a oblíbená hra je Five Nights at Freddy´s.
Děkujeme a přejeme Ti hodně kamarádů a spoustu hezkých
školních zážitků.
Anička a Adélka z 9.A
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Ptali jsme se učitelů, kterým sportům se věnují …

paní Barešová: cyklistika, tenis, lyžování, volejbal, plavání
paní Vejražková: turistika, cyklistika, volejbal, plavání, aerobic
paní Pechová: turistika, lyžování, cyklistika, procházky se psem
pan Rychlý: softball, lyžování sjezdové i běh, cyklistika, turistika a
vodáctví
paní Michnová: lyžování, cyklistika, aerobic
paní Blailová: lukostřelba, cyklistika, turistika
paní Vulterinová: cyklistika, turistika
paní Staňková: fotbal, volejbal
slečna Polčáková: házená, atletika
paní Jeřábková: aerobic, cyklistika, plavání
paní Kulštrunková: plavání, aerobic
paní Knorová: turistika, lyžování, plavání
paní Tonarová: squash
paní Šiklová: plavání, volejbal
pan Carda: hokej, volejbal

Matěj a Vojta z 5.A
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Ptali jsme se v 6.A …
Výhody:
- vlastní skříňka
- záchody v lepším stavu
- v létě a na jaře můžeme být venku
- jsme blíž k jídelně
- více učitelů a každý má jinou náladu
- výlety a exkurze do cizích zemí
- přístup k interaktivním tabulím pro všechny
- víc malování
- víc technik
Nevýhody:
- nevidíme často třídní učitele, když potřebujeme něco řešit
- NECHODÍ k nám čert, Mikuláš a anděl
- více přecházení mezi pavilony
- do vlastní třídy chodí jiné třídy
- dřívější vstávání na nulté hodiny
- na přecházení je dost málo času
- čím více předmětů, tím více úkolů a testů
- v pavilonu A není slyšet zvonění
- odchází pan učitel Vaněček :O(
Vojta z 5.A
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Nová kamarádka z 6.A
S novým školním rokem přišla k nám do školy i nová kamarádka a
jmenuje se Laura.
Jaké jsi znamení?
Jsem váha.
Děláš nějaký sport?
Hraju fotbal.
Už tady máš nějaké kamarády?
Mám jich tu spoustu.
Máš svou oblíbenou barvu?
Mám ráda modrou.
Jaké oblečení ráda nosíš?
Ráda nosím džíny a tričko.
Máš oblíbené zvíře?
Mé oblíbené zvíře je pes.
Jak v naší jídelně podle tebe vaří?
Podle mě tu vaří dobře, dokonce lépe než na minulé škole.

Děkujeme a přejeme Ti hodně legrace a studijních úspěchů.
Jolča a Lucka z 5.B
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Sob z Marshmallow

Co potřebuji:
 špejli
 Marshmallow
 čokoládu na vaření
 máslo
 preclíky
 lentilky
 jedlé perličky
 mašli

Marshmallow napíchněte na špejli. Rozehřejte čokoládu na vaření
s kouskem másla a Marshmallow namočte do čokolády. Ještě na
mokrou čokoládu přilepte oči a čumák. Pak rozpulte preclík a
zapíchněte ho jako parohy. Nakonec uvažte sobovi pod krkem mašli.

Doufáme, že si pochutnáte a užijete zábavu při výrobě sobů. 
Kája z 6.A
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Rozhovor s prvními žáky naší školy

Ptala jsem se prarodičů.
Dědeček šel do 1. třídy v září
1967, když se otevírala úplně
nová škola na sídlišti
v Klecanech.

Kteří učitelé byli nejlepší?
BABIČKA: Na 1. stupni byla nejlepší paní Jana Meinerová a na 2.
stupni paní Marie Lorencová, Jana Mejstříková, Jiřina Koktanová,
Marie Rabiňáková a Olga Líkařová.
DĚDEČEK: Na 1. stupni jsem měl nejraději paní Marii Svobodovou a
pak paní Jarmilu Šebkovou, na 2. stupni paní Olgu Líkařovou, Marii
Lorencovou (zvanou Marulka) a Miroslavu Mošničkovou. První ředitel
školy se jmenoval pan Alois Biel a jeho zástupce pan Josef Blahna.
Kolik tříd bylo v jednom ročníku?
Do 5. ročníku jen dvě třídy. Od 6. do 8. ročníku tři a v 9. ročníku byly
zase dvě třídy.
Byla v té době družina nebo kroužky?
Družina byla a kroužky také, například pěvecký, filmařský, sportovní,
recitační, gymnastika a jazyky.
Měli jste stejné školní potřeby?
Školní potřeby byly v podstatě stejné jako v současnosti.
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Jaké učitelé používali vyučovací metody?
BABIČKA: To bylo u každého učitele rozdílné.
DĚDEČEK: Myslím, že byly rozhodně lepší než nyní, stavěné
především na logice.
Co jste například dělali při výuce?
Většinou proběhl výklad učitele k nové látce a pak bylo zkoušení nebo
testy. Někdy debata o probírané látce.
Jak vám vařili v jídelně?
Nebylo to jako doma, ale dalo se to jíst. Čaj se tedy pít nedal.
Kolik jste měli průměrně vyučovacích hodin?
Na 1. stupni 4 až 5 hodin, na 2. stupni 6 až 8 hodin.
Kája z 6.A
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1. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený vánoční stromeček?
a) v roce 1852 na hradě
b) v roce 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla
c) v roce 1855 v domku pražského kata
2. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle dlouhodobých statistik na
sněhu a kolik na blátě?
a) 6 na sněhu a 4 na blátě
b) je to půl na půl
c) 3 na sněhu a 7 na blátě
3. Jaké dary přinesli Ježíškovi 3 králové k jesličkám?
a) zlato, diamanty a safíry
b) myrhu, zlato a kadidlo
c) mléko, chléb a sůl
4. Odkud pochází rostlina zvaná vánoční hvězda?
a) z Asie
b) z Afriky
c) ze střední Ameriky
5. Z čeho se dělá vánoční františek?
a) z mletého dřevěného uhlí kadidla
b) roste v lese podobně jako jmelí
c) kope se ze země jako uhlí
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6. Hvězda betlémská je …
a) dnes nazývaná Halleyova kometa
b) planeta Venuše
c) neznámá hvězda, která přivedla 3 krále do
Betléma
7. Zdobení vánočního stromečku je původně …
a) židovská tradice
b) křesťanský symbol
c) pohanský keltský zvyk
8. Jaký vánoční zvyk dodržují v Grónsku?
a) slavnostní večeře
b) tanec kolem vánočního stromku
c) zdobí ledové sochy místo stromečku
9. Kdo nosí dárky dětem v Anglii?
a) vánoční taťka
b) hodný dědeček
c) nezbedná čarodějnice
10. Kdo nosí dárky norským dětem?
a) koza krále Olafa II.
b) Joulu Pukki
c) Befana

Jak jste uspěli, se dozvíte v dalším čísle našeho časopisu.
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Betlém z květináčů

Co potřebuji:
 2 malé
terakotové
květináče a 1
nejmenší
 3 malé
polystyrenové
koule
 zbytky látek
 provázek
 slámu
Malé polystyrenové koule obarvíme tělovou barvou a nakreslíme
obličej. Otočíme květináčky a přilepíme hlavy. Ozdobíme kouskem
látky a provázkem. Nejmenší květináč vysteleme slámou a položíme
do ní hlavu Ježíška.

Doufáme, že se vám Betlém povede a přinese vánoční náladu. 
Lucka z 6.A
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Mozek zmatený GPS

Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví zjišťovali, zda
používání chytrých brýlí s vestavěnou GPS navigací mění strukturu a
funkce mozku.
Vybraná skupina lidí tedy po dobu 3 měsíců nosila při chůzi tuto
pomůcku.
Závěrem výzkumníků je, že stačí 3 měsíce, aby došlo v mozku ke
znatelným změnám. Studie tak potvrdila, že mozek je v neustálé
přestavbě – trénováním se posiluje a šetřením naopak oslabuje.

Z časopisu „21. století“
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Doufáme, že jsme vás svými články zaujali i
pobavili a že se budete těšit na další číslo našeho
školního časopisu.

Přejeme krásné Vánoce a hodně dárečků.

Redakční rada:
Friede Anna
Knebl Vojtěch
Koranda Matěj
Máchová Karolína
Mühlbergerová Adéla
Sekotová Lucie
Štěrbová Lucie
Váchová Jolana
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