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Den otevřených dveří na Komendě 

Ten, komu se nechtělo v sobotu 20. října 2012 vystrčit nos z pohodlí teplého domova, 

přišel o mnohé. Tento mrazivý den se totiž v rámci Dne otevřených dveří děly na naší 

škole věci nevídané. Mezi ty nejzajímavější patřila určitě autogramiáda známého 

televizního moderátora Karla Voříška. Nejen děti, ale i dospělí se s tímto sympaťákem 

přišli vyfotit, popovídat a odnést si podpis.  

Dalším magnetem byla přehlídka starodávných kočárků. K vidění byly nejen kočárky 

z dob našich babiček, ale také tříkolky, odrážedla a kočárky pro panenky. 

Nedílnou součástí prohlídky naší školy byla i obsáhlá výstava učebních pomůcek. Mohli 

jste si vyzkoušet interaktivní tabuli, zazpívat si karaoke, prohlédnout si náš zoo koutek, 

prolistovat školní časopis Amos nebo v učebně výtvarné výchovy zakoupit či vyrobit 

nějaký originální šperk. 

Samozřejmostí byla možnost nahlédnout do školní družiny, všech tříd, jídelny, dílen a 

počítačových učeben. 

Vyvrcholením celého dne byl jistě gastronomický zážitek připravený v kavárničce. 

Veškeré občerstvení totiž připravili naši učitelé, kteří v sobě kuchařské umění nezapřou a 

určitě celou noc nespali, aby vše bylo čerstvé a lahodné. 

Kdo ještě neměl dost a chtěl spálit nějaký ten kalorický chlebíček, mohl ho vytančit při 

lekci velmi oblíbené zumby. Tu předcvičoval známý kralupský lektor Zdenda. 

Pokud vás všechno toto zaujalo a letos jste se nezúčastnili, neváhejte a přijďte se podívat 

příště. Jistě nebudete litovat. 

 

Kristýna Větrovská, žákyně 8. A 

Sportovní den  

Už během září jsme měli výuku zpestřenou jedním volnějším dopolednem. Čekal nás 

Sportovní den, který se po několika přesunech nakonec uskutečnil v pondělí 24. října. 

Z finančních důvodů jsme nemohli využít tradiční Sokolák, a tak se první stupeň 

přesunul do areálu ZŠ Třebízského a druhý stupeň se sešel na víceúčelovém hřišti za 

zimním stadionem. Každý se musel zúčastnit jedné míčové hry. Vybírat jsme mohli 

z fotbalu, volejbalu, nohejbalu a měli jsme i možnost zahrát si tenis. Kromě bloku 

míčových her jsme absolvovali také atletické disciplíny – sprint, vytrvalostní běh, vrh 

koulí a skok daleký.  

Celé dopoledne svítilo sluníčko a panovala skvělá nálada, ve volných chvílích jsme si 

mohli popovídat se svými spolužáky a učiteli.  

kolektiv 8. C 
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Exkurze do České televize  

V listopadu zavítali žáci osmých ročníků do budovy 

České televize. Cesta byla malinko komplikovanější, 

protože kromě vlaku jsme museli jet i metrem, ale 

k našemu velkému překvapení se nikdo neztratil, a 

tak jsme do areálu ČT dorazili včas.  

Na recepci si nás vyzvedli průvodci, kteří nás nejprve vzali do víceúčelového sálu, kde se 

mimo jiné natáčely některé scény seriálu Vyprávěj, a pustili nám informační video o ČT. 

Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí a pobavili se nad hláškami Jů a Hele a jejich 

parťáka Mufa.  

Poté jsme se přesunuli k modelu ČT a pak už nás čekala prohlídka. Bohužel jsme neprošli 

Českou televizi celou, protože je tam 36 kilometrů chodeb a to bychom si vážně nezvládli. 

ČT je velká asi jako 34 fotbalových hřišť, ale my jsme prošli jen malý úsek – okolo 

nahrávacích studií. Někteří z nás měli štěstí a zúčastnili se natáčení Silvestrovského 

koktejlu s Martinem Dejdarem.  

Na závěr exkurze jsme si mohli vyzkoušet nejrůznější rekvizity a paruky, což byla velká 

legrace.  

Exkurze byla fajn, snad ještě někdy někam pojedeme. 

Žáci 8. ročníků 

 

Šesté ročníky na škole v přírodě 

Jelikož přechod na druhý stupeň znamená pro malé žáčky řadu změn, rozhodli se jejich 

třídní učitelé toto náročné období svým svěřencům zpříjemnit adaptačním pobytem.  

Škola v přírodě byla naplánována na druhý říjnový týden, takže obavy ze sychravého 

počasí byly na místě.  Ale Mokrosuky, kam jsme spolu se svými učiteli a vychovatelkami 

z Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou vyjeli, nás příznivě překvapily. Rána 

byla chladnější, ale jinak nám počasí přálo a my si mohli užívat příjemného podzimního 

počasí.  

Abychom nevyšli ze cviku, čekala nás dopoledne klasická výuka, ale odpoledne se již 

neslo v duchu starořeckých olympijských her. Kromě klasických vědomostních a 

sportovních soutěží na nás čekala bojová hra, seznamovací diskotéka, karneval, táborák a 

oblíbené opékání špekáčků. Ve středu jsme se podívali do nedalekých Velhartic, kde jsme 

si mohli vybrat, zda si projdeme hrad, nebo zámek. Poté jsme odjeli autobusem do Sušice, 

abychom si nakoupili nějaké sladkosti a dárečky pro naše blízké. Večer nás čekala 

talentová soutěž, každý se chtěl předvést v co nejlepším světle, takže o zábavu bylo 

postaráno. K vidění byla taneční vystoupení, komické scénky, někdo si troufl i na zpěv. Ti 

nejlepší pak byli za své výkony bohatě odměněni. 
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Celý týden nám utekl velmi rychle, jsme rádi, že jsme mohli odjet z města a užít si 

posledních pár slunečných dní. Poznali jsme lépe naše třídní učitele i spolužáky, všichni 

odjížděli domů spokojení a jistě budou na školu v přírodě dlouho vzpomínat.  

Žáci 6. A a 6. B 

 

 
 

Nové tváře na Komendě 

Jelikož je školní rok již v plném proudu, jistě není nikdo, kdo by si nevšiml, že do našeho 

pedagogického sboru přibyly nové posily. Na první stupeň nastoupila vždy usměvavá 

paní učitelka Lenka Kohoutová, na druhém stupni učitelské řady rozšířili češtinář 

Zdeněk Švajda a Svetlana Košičárová, která vyučuje matematiku, informatiku, chemii a 

fyziku. Chtěli jsme se o našich nových učitelích něco dozvědět, tak jsme jim položili pár 

otázek. 

     

Nastoupili jste na naši školu v září. Co Vás sem přivedlo?  

L. K.: Školu navštěvují obě mé dcery, takže mě sem přivedly vlastně ony. 

Z. Š.: Na Komendu mě přivedla skutečnost, že jsem několik let učil, v poslední době jsem 

však dělal jinou práci a k učení jsem se chtěl vrátit. Zmínil jsem se kamarádům z oboru, 
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kdyby se naskytlo volné místo češtináře nebo dějepisáře, tak aby dali vědět, a celkem 

zanedlouho se mi ozvala Bára Černá, že u nich někdo odchází, no a že Kralupy mám 

blízko, rád jsem místo vzal. 

S. K.: V září mi skončila rodičovská dovolená. A jelikož jsme se těsně před ní přestěhovali 

do okolí Kralup, hledala jsem novou práci. O ZŠ Komenského jsem slyšela, že je to 

nejlepší základní škola v Kralupech.  

 

Proč jste si vybrali naší školu?  

L. K.: Prostě se mi v Kralupech nejvíce líbila… : ) 

Z. Š.: Naši školu jsem si vybral, protože zde končila kolegyně Přibylová a tudíž bylo 

volno. Nemám sem daleké dojíždění, navíc čeština je jednou z mých aprobací, 

rozhodování bylo rychlé. 

S. K.: Slyšela jsem na ni kladná hodnocení. 

 

Jaké máte dojmy z naší školy? Je něco, co vás tady překvapilo? 

L. K.: Škola se mi celkově líbí. A co mě překvapilo? V dobrém určitě kolektiv učitelů a 

taky jídlo v kuchyni. A v tom špatném? Snažím se vidět věci z té lepší stránky, tak snad 

i na tom „hlídání“ žáků bude něco dobrého.  

Z. Š.: Škola je velmi pěkná a kvalitně vybavená, jinak mě ničím dalším zásadně 

nepřekvapila. Možná kvalitou kuchyně, výborně se tu vaří. 

S. K.: Překvapilo mě hlavně, jak se za těch pět let, co jsem byla mimo školu, změnilo 

technické vybavení škol a možnosti využití informačních technologií. Opravdu mi počítač 

a internet hodně pomáhají, hlavně při domácí přípravě na vyučování. 

 

Jaký máte názor na žáky naší školy?  

L. K.: Určitě byste chtěli slyšet, že jste nejlepší – tak se snažte všichni, co tento školní 

časopis čtete, a v červnu to klidně o vás řeknu… : ) 

Z. Š.: Žáci na Komendě se celkem nijak výrazně neodlišují od svých vrstevníků jinde 

kolem Prahy. 

S. K.: Jste mladí lidé se vším všudy – máte svoje problémy a i radosti, a každý z vás se 

s nimi vyrovnává po svém. Myslím, že se nelišíte od jiných žáků.  

 

Na kolika školách jste již učili?  

L. K.: Na dvou školách  

Z. Š.: Učil jsem na vesnické malinké základce a na gymnáziu. 

S. K.: Před Komendou na 2.  

 

Chtěli jste vždy být pedagogem?  

L. K.: Ano. Vždycky jsem si přála učit. Jako malá holka jsem si doma skládala svoje 

plyšáky a panenky do řady a hrála si na školu. 

Z. Š.: Původně jsem chtěl být zvěrolékař, občas mám ale pocit, že k tomuto povolání 

i nyní nemám zas tak daleko. 
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S. K.: Moje původní představa byla, že budu lékař. Pak jsem se asi v 16 letech u lékaře 

položila při odběru krve a bylo jasné, že doktorka ze mne nebude… 

 

Prozradíte nám, jak nejraději trávíte volný čas?  

L. K.: Bohužel moc volného času nemám, ale možná o to více když ho mám, si ho užívám. 

A to hlavně s rodinou.  

Z. Š.: Volný čas trávím nejraději s přáteli, to v první řadě. Ze sportu provozuju fotbal a 

hokejbal, v letním období rád jezdím na vodu. 

S. K.: Samozřejmě s dětmi a manželem, ale jinak moc ráda zajdu do kina s kámoškou, 

ráda čtu (teď ale vůbec nemám čas), no a hlavu si ráda vyčistím u háčkování – téměř 

všechny děti z našeho sídliště nosí moje čepice. 

 

Proč jste si vybrali zrovna tento obor? 

L. K.: No řekněte - nejsou roztomilejší???  

Z. Š.: Češtinu jsem si vybral, protože je krásná. A naše. Mám ji prostě rád. 

S. K.: Já vlastně studovala učitelství matematiky a chemie. No a fyzika nemá daleko ani 

od jednoho. Mojí srdcovkou je ale pořád matematika. Její studium mě naučilo hledět na 

život jinak, přemýšlet jinak – v souvislostech, v návaznostech a logicky. Mrzí mě, že se 

většina žáků staví k matematice negativně. 

 

Koumák Amos 

Nejvíce lístků na jetelu 

Světový rekord pro nejvíce lístků na stonku jetelu (Trifolium repens 

L.) je 18. Tento unikát byl objeven Shigeo Obarou z Hanamaki 

v Japonsku 25. května 2002.  

 

Největší diamant 

Cullinan je největší diamant, který kdy byl nalezen. Váží 3 106 karátů (621,35 g) a byl 

nalezen 26. ledna 1905 v diamantovém dole Premier v JAR. Diamant byl poté rozdělen na 

9 částí a 2 největší části se nacházejí v britských korunovačních klenotech. 

 

Největší hřbitov 

Ohlsdorfský hřbitov v Hamburku (Německo) je největší pohřebiště, pokrývající plochu 

400 hektarů (4km2). Je na něm pochováno 982 117 osob. Používá se od roku 1877. 

 

Za nejneobvyklejší mluvený zvuk na světě je považováno české Ř, 

odborně popisované jako kmitavá alveolární frikativa. Zajímavostí 

rovněž je, že je sice vzácností, ale nevyskytuje se pouze v češtině.  
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Největší běžně dostupný hamburger 

Hamburger vážící ohromujících 74,75 kg je za 399 dolarů k mání 

na jídelním lístku v grilu a baru Mallie's Sports v Southgate 

v americkém státě Michigan od konce srpna 2008. Objednat si ho 

ale musíte 24 hodin předem.  

 

Osmičky v ZOO 

Dne 17. října 2012 jsme jeli s učitelkami Jiřinou Urbanovou 

a Barborou Černou do pražské zoologické zahrady. 

Cestovali jsme do zastávky Holešovice, odtud jsme pěšky 

došli k autobusové zastávce, kde jsme nastoupili do 

autobusu, s nímž jsme dojeli přímo před hlavní vchod pražské 

ZOO. 

Na prohlídku byly vymezeny zhruba dvě hodiny, během nichž 

jsme měli možnost zajít se podívat na nové obyvatele zahrady – 

slony indické. Ti nás opravdu zaujali. Za úkol jsme měli zjistit co 

nejvíce informací o předem vybraném zvířeti, takže značná část z nás se vydala přímo 

k pavilonu s kočkovitými šelmami, někteří dali přednost gorilám, tučňákům, ale také 

třeba ledním medvědům.  

Zdálo se nám, že nás paní učitelky pronásledují, proto 

jsme se nenápadně vytratili k ptactvu a odtud k cestě, 

kde nebyla žádná zvířátka. Rychle jsme došli k lanovce a 

svezli se nahoru ke stánkům s občerstvením. Stala se nám 

taková hezká zkušenost, když jsem si koupila horké kakao 

se šlehačkou a kamarádka mini koblížky, pán u stánku si 

zapomněl říct o peníze, a tak jsme si pochutnaly zadarmo. 

U ještěrů jsme se vyfotili termokamerou. Výsledné fotky byly 

velmi zajímavé, zjistili jsme tak, jak nás vidí chřestýš.  

Cesta zpět byla kritická, neboť autobus byl nacpaný k prasknutí, což ale nebránilo 

cestujícím na dalších zastávkách přistupovat. Ti, co měli možnost stát alespoň jednou 

svou nohou na zemi, byli považováni za šťastlivce.  Nakonec nás ale řidič dovezl k cílové 

stanici, snědli jsme svačinu a nasedli do vlaku směr Kralupy nad Vltavou. 

Byl to příjemný den strávený s přáteli.  

Terka Holubová, Terka Novotná, Martina Nedbalová, 8. B 

 

Zábavná hodina chemie 

Dne 8. listopadu 2012 se třída 8.A vydala s paní učitelkou Soukupovou na kralupské 

učiliště, kde je čekala zábavná hodina chemie.  
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V šatnách nás vyzvedly paní učitelky, které se staly po dobu 

pobytu v prostorách školy našimi průvodkyněmi.  Prohlédli 

jsme si školu a pak jsme se již ocitli ve třídě, kde nás čekaly 

zajímavé pokusy – například se zmrzlou květinou, zmraženou 

gumovou hadicí apod. Všechny nás překvapila soutěž, kdy jsme 

podle čichu museli poznat, co se skrývá v jednotlivých lahvičkách 

– čokoláda, marcipán, rumové aroma atd. Vítězná skupina byla 

odměněna drobnými dárky.  

Na konci vyrobily naše průvodkyně pomocí šlehačky, zeleného barviva a vanilky 

zmrzlinu, kterou zmrazily pomocí dusíku. 

Hodina byla vážně fajn a její název odpovídal skutečnosti. 

žáci 8. A 

 

Z jiného úhlu pohledu 

Oblíbená rubrika je zpět. Naši pedagogové opět čelí zvídavým dotazům a vy je tak 

můžete poznat z trochu jiné stránky.  V tomto čísle se vám představí paní učitelky Olga 

Faltusová, Květoslava Hanousková, Petra Školníková a Miluše Kučírková.  

 

1) Které tři věci byste si s sebou vzali na pustý ostrov? 

O. F.: Knihu „Tři muži ve člunu“, loďku, zápalky 

K. H.: Knihy, čokoládu, slunečník 

P. Š.: Knížku, nůž a dál ani nevím 

M. K.: Vzala bych si sebou především lidi, které mám ráda, ale o věcech jsem příliš 

nepřemýšlela. Jo už vím – zlatou rybku, kouzelný prsten, ubrousek „Prostři se“, ale dost 

legrace, jdu přemýšlet dál 

 

2) Jaký dárek Vám zaručeně udělá radost? 

O. F.: Kterýkoli, o kterém vím, že dárce mi chtěl udělat radost 

K. H.: Květina 

P. Š.: Květina 

M. K.: Jakýkoliv, darovaný z lásky, třeba i příjemný výlet do přírody může být dárkem 
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3) Co byste na sobě změnili, pokud byste měli možnost? 

O. F.: Nic, jsem ráda, že jsem taková, jaká jsem 

K. H.: Omladit se 

P. Š.: Každý člověk má chyby a musí se s nimi naučit žít 

M. K.: Měla jsem se více učit jazyky, abych se na svých cestách do světa domluvila, 

neměla jsem odložit kytaru, teď to už nezvládám včetně zpěvu, kde mi bohužel není 

shůry dáno 

 

4) Kdo Vás naposledy potěšil a čím? 

O. F.: Moje dcera, když se jí narodil syn – můj vnuk 

K. H.: Vnučka (7 let) vyhrála soutěž ve zpěvu (Nota D) 

P. Š.:  Včera přítel, právě zmiňovanou květinou 

M. K.: Moje neteř  Verča, která konečně přijela na návštěvu 

 

5) Jaký máte recept na špatnou náladu? 

O. F.: Být s těmi, co mi náladu zlepší 

K. H.: Procházka 

P. Š.: Jít na procházku se psem 

M. K.: Vycházku do přírody 

 

6) Kdybyste byli zvířetem, které by to bylo? A proč? 

O. F.: Pes – je to věrný přítel člověka – mohou si navzájem hodně dát 

K. H.: Pes – věrný kamarád člověka 

P. Š.: Asi Oskarem (mým psem), protože má pohodový život a hodné majitele 

M. K.: Pes – přítel člověka 

 

7) Prozradíte nám Vaše oblíbené životní motto? 

O. F.: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak 

má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ 

K. H.: Co nemohu ovlivnit, tím se netrápím. 

P. Š.: S úsměvem jde všechno líp. 

M. K.: „Chceš-li něčeho dosáhnout, musíš pracovat, když ostatní odpočívají.“ 

 

Pro zasmání… 
Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co asi může prodávat?” 

Pepíček nejistě: „Magnety?” 

Při hodině chemie: „Co se může vypařit stejně rychle jako voda?” 

„Peníze,” praví žák. „Ty se vypaří, ani nevíte jak!” 

Učitelka nadává žákům:  

„Jak se z matematiky nezlepšíte, přísahám, že vás nechám 80 % propadnout!“ 

Ze zadní lavice se ozve smích:  

„Cha, cha, vždyť tolik nás tu ani není.“ 
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Komenda talent 

Tato rubrika vám přináší krátké rozhovory s talentovanými žáky naší školy. Potkáváte je 

na chodbách, v jídelně, možná s vámi chodí do třídy a možná ani nevíte, že se věnují 

nějakému koníčku, ve kterém jsou opravdu dobří. Martina Nedbalová vyzpovídala svou 

spolužačku Terezu Holubovou z 8. B a náš bývalý žák Luboš Michovský si popovídal se 

Sárou Pajmovou z 8. C. 

Rozhovor s Terezou Holubovou 

Jak dlouho se věnuješ tanci? 

Tanci se věnuji od malička. Zhruba od pěti let. Začala jsem navštěvovat aerobic v Sokole, 

pak jsem přidala hip hop, břišní tance a nakonec jsem zůstala u scénického tance. 

Proč tě tanec baví? 

Je to můj koníček, tancem se uklidňuji. 

Jaký je tvůj největší úspěch? 

Výhra mistrovství České republiky s TS Naděje, kam chodím vlastně pořád. 

Jakému stylu se nejraději věnuješ? 

Modern dance, Jazz dance a balet. 

Jak probíhá tvůj trénink? 

Ze začátku se musíme rozcvičit, poté tancujeme a upravujeme naší choreografii. A na 

závěr děláme posilovací cviky. 

Kolik choreografií jsi již tancovala? Je těžké se je naučit? 

(chvíle zamyšlení a následné počítání) Dohromady osm… nejúspěšnější byla sestava 

s názvem Oheň a led, momentálně připravujeme novou sestavu, se kterou budeme 

soutěžit tuto sezónu. 
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Kolik hodin týdně trénuješ? A jaké dny? 

Šest až osm hodin týdně – pondělí, středa, čtvrtek – někdy i v neděli. 

Jaké soutěže tě čekají v budoucnu? 

Několik mistrovství a ostatní menší soutěže … 

Chceš se v budoucnosti věnovat tanci? Jak? 

Určitě chci, zatím chci nadále chodit do TS Naděje. 

Martina Nedbalová, 8.B 

Rozhovor se Sárou Pajmovou 

Jak dlouho se věnuješ jízdě na koni a koním 

samotným? 

Tak na koni jezdím dva roky.  Stejně dlouhou dobu se 

koním věnuji se vším všudy. 

Jezdíš i nějaké závody? Jestli ano. Máš už nějakou 

trofej? 

Závody nejezdím, ale na jaře mám v plánu si udělat 

licenci, abych mohla na oficiální závody. 

Jak moc tě v tomto koníčku podporuje rodina? 

Celá rodina mě podporuje, především mamka s taťkou. 

Ve všem se mi snaží vyjít vstříc.  Bez jejich podpory 

bych ani tento sport dělat nemohla. 

Co tě přivedlo právě ke koním? 

Kamarádka. Ze dne na den jsem s ní jela na Mikuláše do stáje, kde ona jezdí, a tam jsem 

se domluvila s majitelkou stáje, že tam začnu jezdit taky. 

Kolik času asi tak týdně věnuješ této činnosti? 

No jsem tam třikrát až čtyřikrát týdně, během jednoho dne tam strávím klidně až pět 

hodin. 

Jezdíš na koni jako jednotlivec, nebo reprezentuješ nějaký tým? 

Jezdím za jezdecký tým JK Teva. 

Luboš Michovský 

 

Vaše stránka … Básničky 

Čtyři roční období (Magdaléna Karásková – 5.A) 

Jaro, léto, podzim, zima 

všude vás chytne ta rýma. 

Jaro, to je ještě mráz, 

kytka vzroste jenom snáz. 

Léto, užijem si horka, 

kosatka anglicky orca. 

Podzim počasí je pod psa, 

přestaň tu básničku už psát. 

Zima to je mráz, 

Vánoce jsou hezké snáz
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Pes (Magdaléna Karásková – 5.A) 

Když se dívám u okna, 

přes obličej mi spadne lokna. 

Venku je osamělý pes,  

rád by si na zahradě do boudy vlez. 
 

Proč ho nikdo nechce? 

V duchu pláče lehce. 

Je mi líto toho psa, 

jiný si na vodítku hopsá. 

 

Kouzelné srdce (Iveta Guerra - 5.B)   

Srdce tvé je kouzelné 

a srdce mé je nesmrtelné. 

Tvoje láska je pro mě štěstí 

a tvoje závist neštěstí. 

Ve snech si pořád se mnou 

a v myšlenkách jsem stále s tebou. 

Dívám se na nebe 

a vzpomínám na tebe. 

Hvězdy jsou jako oči tvoje 

a měsíc jako srdce tvoje. 

Jestli pak uslyšíš slova má, 

já chci slyšet zase slova tvá. 

Naše srdce jsou spojena 

a nechci, aby byla rozdvojena. 

 

Elektrika a mobil (Daniela Šnýdrová – 5.A)   

Elektrické vedení, 

haló, máme spojení? 

Nebo spadla síť? 

Haló, haló, co se stalo? 

Prase kozu potrkalo. 

To je zmatek, to ta elektrika, viď? 

A co se stane, až nám jednou dojde? 

Tak to nám moc tentokrát neprojde. 

 

Najdi 5 rozdílů   


