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ŠKOLNÍ DEN DĚTÍ 1.6.
Fotografie z akce školního
parlamentu pro mladší spolužáky a
report z průběhu.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ
JÍDELNY
Co nejvíce trápí naší vedoucí školní
jídelny a paní kuchařky?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Motto
Na konci vždy vše dobře
dopadne.
A jestli to dobře nedopadlo, tak
to potom ještě není konec.
 
John Lennon

autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 9.A

Úvodník
Milé čtenářky a milí čtenáři,
 
je to tady! Konec školního roku
a letní prázdniny před námi :-)
Trhací kalendář se zdárně blíží
ke svému cíli. Pracovní energie
školního roku postupně
vyprchala a všichni se těšíme
na zasloužený odpočinek a relax.
I naši redaktoři pocítili únavu,
ale s vypětím všech svých
posledních sil sepsali těchto pár
stránek.
V klidu si je pročtěte, využijte

na to těch pár školních dní
nebo si časopis stáhněte
v pohodlí svého domova
z webových stránek školy
a začtěte se do jeho elektronické
verze.
Děkuji všem redaktorům
a redaktorkám za příspěvky,
které během roku do časopisu
přinášely, za fotografie, které
na akcích pořizovali, i za volný
čas, který tvorbě článků
věnovali.
 

Přeji všem žákům a žákyním,
učitelům a učitelkám, panu
řediteli, kuchařkám, uklízečkám
i panu školníkovi, za celý
redaktorský tým KRÁSNÉ
LETNÍ PRÁZDNINY!
Slunce-vodu-pohodu :-)
 
Míša Pejchalová
šéfredaktorka školního časopisu
Život školy

KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY :-)

foto: Kateřina Listopadová, třída 8.A, Jarní fotosoutěž školního parlamentu foto: Tomáš Geisler, třída 6.B, Letní fotosoutěž školního parlamentu
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Žáci 2. A na Školním Dni dětí 
1. 6. 2018

foto: Michaela Pejchalová

Dětský den v ZŠ

foto: Matěj Vojtěch Manda

1. června na naší škole proběhl
den dětí, který pořádala Míša
Pejchalová a školní parlament.
Tato akce byla pro první a druhé
třídy. Bylo tam mnoho
zábavných stanovišť, děti se
bavily, sportovaly a užívaly si
svůj den dětí na škole. Děti
odcházely s diplomy v ruce
a úsměvy na tvářích. Tato akce
byla velmi vyvedená a nevidím
důvod, proč by se neměla
opakovat.
Děkuji, že jste si tento článek
přečetli.

foto: Michaela Pejchalová

autor článku:
MATĚJ VOJTĚCH MANDA

třída 5.D

Velká cena města 
Úvaly

V sobotu 16. června byly závody
pod školou. První závody začaly
v 11 hodin dopoledne - kategorie
dívky a kluci do 10 let. Druhý
závod byla kategorie kluci
a dívky do 14 let. Do 10 let
na prvním místě se umístila
u dívek z klubu SK VELO
PRAHA Simona Černá. U kluků
do 10 let to byl Petr Kindl.
Dívky do 14 let to vyhrála
Michaela Tesařová za CK -
Bítovskou - SCM KOVO.
Klukem, který zvítězil se stal
Patrik Černý za SK VELO
PRAHA. Samozřejmě, že to
nebyly jediné závody v tomto
dni. Ve 12:00 vyrazili na trať
první muži, ženy a lehký
handicap. První zaváděcí kolo
bylo poklidné, aby se cyklisté

nepobili těsně na startu. Jen co
se odstartovalo, tak se to
pořádně rozjelo. Ve 12:05
startovali junioři, juniorky, muži,
ženy (hobby) a těžký handicap.
Také bylo zaváděcí kolo jako
u předchozího startu, závodníci
se různě předjížděli na trati.
Něco k trati - dětská:
na vytrvalost, znalost v terénu.

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 7. A

Prázdniny

foto: pixabay.com

Všichni se těší na prázdniny.
Kluci a holky ze všech koutů
světa. Skoro všichni někam
jezdí, například k moři, stanovat,
jezdí k příbuzným a tak dále.
Někdy se třeba kamarádi sejdou
a hrají nějaké hry.
K tomu moři mám jeden vtip.
Čech, Rus a Američan se vsadili,
kdo přeplave moře, a když ho
mají přeplavat, tak musí zazpívat
hymnu. Rus plave a potká
žraloka. Zpíval a žralok ho
sežral. Američan to samé, potkal
žraloka a zazpíval, žralok ho
sežral. Jde na to Čech, potká

žraloka a spustí: "Kde domov
můj...". A žralok na to:
"Bezdomovce nežeru."
 
Krásné prázdniny,
Barbora Čálková

autor článku:
BARBORA ČÁLKOVÁ

třída 3.B
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Zprávičky ze školní jídelny
Dnes bych vám chtěla něco
napsat o tom, co nás v kuchyni
trápí a nad čím byste se možná
měli zamyslet.
 
Jednou z bolístek je zapomínání
čipu. Opakovaně, několikrát
do týdne, chodit na obědy
bez čipu nelze. Paní kuchařka,
která obědy vydává, musí
každého vyhledat v terminálu
a odčipnout vás. Zdržuje jí to
v práci a tvoří se tak zbytečné
fronty. Také je pár případů, kdy
dítě nemá zaplaceno a jde si
pro polévku a salát. Když je
oběd odhlášen nebo není
uhrazen, nelze si odebrat salát!!
 
Další velkou bolístkou je výdej
oběda v době nemoci. Rodiče
se v některých případech zlobí,
že si oběd nemohou vyzvedávat
každý den za cenu dotovaného.
To opravdu nelze. Existuje
jakási vyhláška, která určuje, že
první den nemoci je ta možnost,
že vám rodiče jídlo vyzvednou
v jídelně do přinesené nádoby.
V naší jídelně je možnost
vyzvedávání pouze v době
od 11.15 hod do 11.30 a v době
od 14.00-14.15 hod. Je to proto,
aby se tu nesetkávala fronta dětí
a do toho nechodili rodiče
s nádobami. I toto se někdy
stává. Jelikož je váš oběd
dotován, tj. že vaše rodiče
neplatí celou částku, za kterou je
uvařen, je nutno na další dny
nemoci oběd odhlásit nebo ho
lze vyzvedávat i v době nemoci,
ale za plnou částku tj. 63,- kč.
Toto nařízení platí ve všech
školních jídelnách, takže i u nás.

 
Poslední věc, kterou bych chtěla
zmínit je ta, že povinností všech
strávníků je odhlašovat obědy
včas. Vaši rodiče nebo vy si
musíte včas odhlásit obědy
v době nemoci, výletů, školy
v přírodě a dalších akcí.
Za neodhlášený
nebo neodebraný oběd se
náhrada neposkytuje a jídelna
za toto neručí. Jestliže si oběd
neodhlásíte, vaše porce skončí
v popelnici, což je škoda. Proto
myslete na to a včas se
odhlašujte, prosím :-). Obědy se
odhlašují do 11 hod. předešlého
dne. Po této hodině musíme
na další den suroviny připravit
a je s vámi počítáno. Váš oběd je
připravován od 6 hod ráno, tudíž
v den výdeje se nedá již odhlásit.
 
A ještě něco málo k salátové
samoobsluze. Na vitríně je nápis
„Nandej si jen tolik, kolik sníš.
Zelenina se nevyhazuje“.
Někteří z vás se tímto řídí, ale je
vás dost, kterým je to lhostejné.
Klidě se nám vrátí plná miska
s okurkami, broskvemi aj.
Mnozí z vás si neuvědomí, že ti
poslední už nemají šanci si
vybrat ze salátu, který by chtěli.
Ještě se nestalo, že by se
na někoho salát nedostal a to je
dobře. Jen si uvědomte prosím,
že za přípravou takovéto ovocné
či zeleninové samoobsluhy je
spousta práce, kterou musí
kuchařky vynaložit. Potom nás
moc mrzí, když se takto se
salátem zachází. Je to škoda
surovin a lidské práce.
Zamyslete se nad tím, jděte si

foto: pixabay.com

pro salát třeba dvakrát, ale
nevyhazujte ho!
 
Tak a abych nepsala jen o tom
negativním, tak bych vás chtěla
moc pochválit, jak dobře
obědváte. Některé dny jsou
překvapující :-) Někdy sníte
i maso :-) Myslím, že kuchařky
jsou šikovné, že vám vždy
připraví dobrý oběd,
i když někdy podle názvu nevíte,
do čeho jdete :-) Myslím, že
i saláty vám moc chutnají a je
dobře, že v jídelně salátovou
samoobsluhu máme.
 
Chtěla bych vám společně
s kuchařkami popřát krásné
prázdniny a budeme se na vás
těšit v září :-)
 
Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

HÁDEJ
Troufnete si na rýmované
hádanky?
 
Hádej, hádej, hadači,
barvy, zvíře co jančí,
město, jméno, zvyk,
slova pro povyk
mnoho dalších hádanek
tak se dívej, nazdárek!
 
 
1)………………….
Dlouhý krk jí zdobí skvrny
může to být někdo jiný?
Žlutá, hnědá, žlutá, hnědá,
nebo spíše snědá?
 
 
2)………………….
Je to barva,
a je žhavá.
Je jak láva,
však jinak tmavá.

Na podzim si na ni vzpomeneš,
o halloweenu ji nemineš.
Zdobí v plotě každý plůtek,
oheň pálí každou z kulek,
taky se jí bojí myš,
přihořívá, hoří,
už to jistě víš!
 
 
3)...........................
Čerstvé třešně, jahody,
hodí tě do pohody.
Na podzim zralá jabka sklidím,
odpověď na otázku vím.
 
 
4)...........................
Tuto barvu má květinka,
známá též jako violka.
Obecná, vonná, psí,
kdo to všechno ví?
 
 

foto: https://mineralfit.cz/clanek/test-umite-se-rozhodovat-sami/foto/
958

5)...........................
Dlouhé uši, hnědá srst,
nemá ani jeden prst.
Jenom drápky na packách,
jí spíš mrkve, nebo hrách.

autor článku:
ANNA IROVÁ

třída 5.B


