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časopis, který informuje o dění ve škole, představuje pedagogy z jiného úhlu pohledu, vyplňuje 
volný čas žáků ...

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
J. A. Komenský

- zpověď o zdarech, ale i nezdarech v dnes již minulém školním 
roce a plánech na letošní školní rok
Pokud byste měla zhodnotit uplynulý školní rok - co se po-
dařilo, co se naopak nepodařilo vůbec, co Vám udělalo ra-
dost, z čeho jste měla špatné spaní?
Takhle jednoduše na otázku nemohu odpovědět. Radost z něče-
ho mám ve škole pořád. Kdyby to tak nebylo, nepatřila bych sem. 
Jednou je to výborně připravený žák v hodině, jindy milý úsměv 
kolegyně, zdařilá práce, důvěra dětí atd. Je toho opravdu moc. 
Ale vy se ptáte zřejmě na nějakou zdařilou akci. Velikou radost 
jsem měla a mám ze zprovoznění lezecké stěny v areálu školy,  
z nového vybavení počítačové pracovny, ve které se už neda-
lo učit, protože počítače měly doslouženo, oči mi každé ráno 
rozzáří pohled na nová okna, dobře se mi prochází chodbou  

V úterý 1. září se uskutečnilo netradiční uvítání 
prvňáčků. Děti, rodiče, ale i prarodiče se sešli v 9 
hodin před budovou školy, kde se jim předsta-
vily paní ředitelka Mgr. Jiřina Hereinová, třídní 
učitelky Mgr. Jana Pojarová a Mgr. Marie Posel-
tová. Mezi děti přišel i kašpárek, kterého dobře 
znají z divadelních představení kralupského 
loutkového souboru Rolnička. Před rozděle-
ním dětí do tříd zazpíval několik skladeb školní 
pěvecký soubor Hvězdičky pod vedením Mgr. 
Anny Koudelkové. 
Rodiče tento den poznali nejen třídy svých prv-
ňáčků, ale i celou školu, kterou je provedli žáci 
9. tříd.

Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou

Uvítání prvňáčků

K

pokračování na str. 2 a 3



Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou
v 1. patře s novým dřevěným obkladem. Ne-
smírně mě trápí a opravdu mám špatné spaní 
z opadávající omítky na budově školy, protože 
mám strach o bezpečnost dětí i kolemjdoucích. 
Vím, že je to záležitost velmi nákladná, ale pře-
sto doufám, že zřizovatel najde řešení a škola 
se za rok obleče do nového kabátu. Do té doby 
budeme vše řešit postupným oklepáváním jako 
v minulých dvou letech. Pak mě trápí ještě jed-
no nebezpečí, které číhá téměř v každé třídě. Na 
radiátorech nám chybí staré krytky, které již ne-
lze koupit, topenáři je také nemají a z radiátorů 
trčí hroty ostré jako jehly. Výměna radiátorů je 
nereálná a tak bychom potřebovali nějakého 
šikovného tatínka, který by vymyslel, co s tím. 
Která akce Vás osobně nadchla, co se žákům 
z Vašeho pohledu nejlépe v dnes již minu-
lém školním roce podařilo?
Odpověď by zase byla velmi obšírná. Za velmi 
zdařilý považuji projekt Jedeme do Asie, jehož 
výsledky žáci prezentovali svým spolužákům 
v KaSS a pak následně část předvedli také ro-
dičům a veřejnosti. Již tradicí se stává Barevný 
den v rámci týdne mobility, který se líbí žákům i 
učitelům. Opravdu přínosný byl také Den Země 
spojený s akcemi v rámci ochrany člověka. Le-
tos nám se zajištěním pomohla Městská po-
licie, za což jí patří právem dík. Určitě je třeba 
ocenit získání prvního místa v projektu komise 
prevence kriminality Negativní jevy očima dětí, 
výborné umístění žáků v soutěžích a olympiá-
dách, např. v okresním kole recitační soutěže 
získaly žákyně 4. ročníku 1., 2. i 3. místo! První 
jsme byli také v hudební soutěži Nota D, získali 
jsme pohár místostarosty ve fotbalovém klání, 
první místo v 1. ročníku lezecké soutěže Výstup 
na Komendu a tak bych mohla pokračovat dál.  
Co se ve škole dělo v období prázdnin, jaký-
mi změnami škola prošla?
Na tuhle otázku jsem už částečně odpověděla 
v první otázce. Škola dostala během prázdnin 
nová okna do všech místností v 1. a 2. patře 
vedoucích na náměstí a do ulice k „Sokoláku“,  
v 1. patře jsme obložili chodbu barevným dře-
věným obkladem a děti se můžou těšit na stěnu 
v mezipatře, kde si mohou realizovat své tagy. 
O to větší bude ale postih, pokud někoho při-
stihneme při této činnosti jinde. I vyučující pů-

jdou do lepšího. Během prázdnin jsme vymalo-
vali sborovnu, hovornu, kabinet dějepisu a do 
všech těchto prostor se položil nový koberec. 
Pro družinové děti jsme zakoupili nové šatní 
skříňky, takže už nebudou hledat boty po celé 
chodbě. Samozřejmě nejvíc práce přes prázd-
niny měly paní uklízečky s panem školníkem, 
protože všechny tyhle změny s sebou nesly 
spoustu nepořádku a prachu. Ale všechny se 
činily a připravily školu na její zahájení na jed-
ničku! Nelenily ani paní kuchařky. Ačkoli děti a 
většina učitelek měly prázdniny, paní kuchařky 
vařily po celé léto pro seniory a cizí strávníky. 
Některé paní učitelky chodily do školy i o prázd-
niny, protože ve zvířecím koutku zůstala někte-
rá zvířátka, a tak se o ně staraly. 
Jak je škola zabezpečena z hlediska učebnic 
a pomůcek?
Věřím, že dobře a že všichni, kteří zasednou  
v září do lavic, budou mít vše, co potřebují k vý-
uce. Učebnice se samozřejmě dokupují i během 
školního roku, pokud je to třeba. Problémem 
ale nadále zůstávají peníze. Částky přidělené 
na učebnice a  pomůcky ze státního rozpočtu 
se za poslední dva roky značně snížily, a tak 
vůbec není lehké rozhodnout, které učebnice 
dostanou při nákupu zelenou a bez kterých se 
budeme muset ještě chvilku obejít. Například 
bychom nutně potřebovali obnovit atlasy pro 
výuku zeměpisu. Ty jsou ale tak finančně ná-
kladné, že nevím, zda nám na ně někdy zbyde. 
Jak pracuje Klub přátel školy při základní 
škole? Ocenila byste, kdyby se aktivně zapo-
jili ještě další rodiče?
Klub přátel nám výrazně pomáhá a jeho pomoc 
je pro školu velmi, velmi důležitá. Ale bohužel 
maminky, které se aktivně zapojí můžeme spo-
čítat na prstech jedné ruky. Velký dík patří paní 
Ing. Blance Nedbalové, která se ujala funkce 
předsedkyně ihned při znovuzrození KPŠ a je 
nám velkou oporou. Dále také značně pomáha-
la při akcích školy paní Markéta Exnerová, která 
je ale od letošního roku členkou školské rady a 
na KPŠ jí už čas nezbude. Moc bychom ocenili, 
kdyby se našli rodiče – maminky i taťkové, kteří 
by se zapojili do činnosti školy, pomohli s orga-
nizací školních akcí, chodili s nápady, zrealizo-
vali některé nápady, zapojili se do života školy. 



Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Jiřinou Hereinovou
Jak hodnotíte spolupráci se zřizovatelem, 
Městem Kralupy nad Vltavou?
Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. 
Musím pochválit spolupráci s panem starostou, 
s většinou členů rady, kteří pomohou, pokud je 
třeba. Také se zlepšila spolupráce s odborem 
školství. Jmenovitě paní Lenka Mudrová se 
snaží vyjít škole vstříc. Velmi oceňuji spoluprá-
ci s komisí prevence kriminality a s městskou 
policií. S oběma posledně jmenovanými jsme 
zrealizovali spoustu přínosných akcí a v plánu 
máme další. 
Co škola připravuje pro letošní školní rok? 
Na jaké akce se žáci i jejich rodiče mohou 
těšit?

Bude toho hodně. Rozhodně se všichni těšíme 
na pokračování projektu cestování po naší pla-
netě. Tentokrát Jedeme do Ameriky. Snad se 
cesta vydaří jako do Afriky a do Asie. V prosinci 
se velké děti mohou těšit na další Mikulášskou 
diskotéku s přespaním ve škole. Pro ty menší, 
aby nebyli ochuzeni, připravujeme na únor 
maškarní bál. Také nás čekají výtvarné dílny, 
vánoční jarmark, zájmové vyučování, koncerty 
žáků školy, velikonoční výstava, různé sportov-
ní aktivity a samozřejmě spousta hodin výuky. 
Věřím, že většina hodin bude zajímavá, poutavá 
a děti se nebudou nudit. S tímto přáním vstup-
me do nového školního roku.

Děkujeme za rozhovor.

Základní škola? To je 
místo, kde jsme strávili 
dlouhých devět let. Škol-
ní docházka je vlastně 
docela dlouhá etapa na-
šeho života. 
Do základní školy jsme 
přišli jako malé dětičky a 
od té doby už nějaký ten 
pátek uběhl a ledacos se 
už změnilo. Naučili nás 
zde číst, psát, počítat, ale 
i další věci, ať už do živo-
ta užitečné, nebo zby-
tečné. Nikdy jsme nebyli 
úplní andílci, co se cho-
vání týče. Ve škole jsme 
naštěstí chytli úžasný 
kolektiv, se kterým jsme 
si užili všechny výlety.  
I když to s námi učitelé neměli někdy lehké, stala se z nás nejoblíbenější třída na škole. 
Aniž jsme se nadáli, byli jsme v 9. třídě a stáli před rozhodnutím, na jakou střední školu se vydáme. 
Rozhodli jsme se  pro školu či obor nám zajímavý, protože chceme v budoucnu dělat něco, co nás 
bude bavit. 
I když nám škola zabrala docela dost času, řídili jsme se příslovím „Škola základ života“, a myslíme, 
že na tom asi něco bude a zároveň si říkáme, že někdy bude ještě hůř. Věříme, že až budeme na 
středních školách, budeme na roky strávené na Komendě vzpomínat rádi a s úsměvem, už jen 
třeba kvůli přátelům, které jsem v tomto ústavu jménem škola poznali.  

Za bývalou 9.A Veronika Slabá a Kristýna Kollarovská 

Úvaha žákyň právě ukončených devátých tříd 



Školní rok začíná v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 
2010. Období školního vyučování v druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny    čtvrtek 29. a pátek 30. října 2009
Vánoční prázdniny    středa 23. prosince – pátek 1. ledna 2010
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny  pátek 29. ledna 2010
Jarní prázdniny    1. – 7. února 2010
Velikonoční prázdniny   čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010
Hlavní prázdniny    čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2010

Školní rok 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Státní svátky České republiky:
1. ledna  Den obnovy samostatného českého státu
1. května  Den pracovního klidu: Svátek práce
8. května  Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září  Den české státnosti
28. října  Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii

Počátek a konec letního času
r. 2009   začátek 29.3.   konec  25.10.
r. 2010   začátek 28.3.   konec  31.10.
Začátek – v uvedených dnech se o druhé hodině středoevropského času posunou hodiny na třetí hodi-
nu letního času.
Konec – v uvedených dnech se o třetí hodině letního času posunou hodiny na druhou hodinu středo-
evropského času.

Telefonické spojení:
škola:   315 726 664, 606 634 840  školní jídelna: 315 723 542
  e-mail: info@zskomenda.cz  školní družina: 315 726 413
  www.zskomenda.cz

Školská rada:
předsedkyně: Martina Lejčková
členové:    Markéta Exnerová, Marie Blažková, Petr Holeček, Mgr. Michaela Kalousová, 
  Mgr. Václava Kořínková 

Pedagogické rady:    Třídní schůzky:  
 24. listopadu 2009   17. září 2009  16.30 hodin
 21. ledna 2010   26. listopadu 2009  17.00 hodin
 21. dubna 2010   22. dubna 2010  17.00 hodin 
 23. června 2010

Ředitelské volno:    Den otevřených dveří:
 23. října 2009   24. listopadu 2009
 16. listopadu 2009   22. dubna 2010
 4. června 2010

Organizace školního roku 2009/2010



Představujeme Vám ... koukáme se z jiného úhlu pohledu

Jaké jsou Vaše koníčky, záliby?
A.K. Hudba, četba, příroda (turistika).
O.F. Sport, cestování.
I.Š. Sport, četba, kino, divadlo.
L.M. Sport – zejména míčové hry, hudba, elek-
tronika – počítače, tvorba videa.
J.H. Obdivuji koně a skláním hlavu před jejich 
dokonalostí a oddaností člověku (doma jsme 
koně měli, trochu jsem jezdila). Na zahradě stá-
le něco sázím a vyrývám, seju a sklízím. Neusnu 
bez knížky. Mám ráda ruční práce a při pěkném 
počasí proháním kolo. Miluji divadlo.
Kterou barvu máte nejraději?
A.K. Momentálně oranžovou
O.F. Červenou
I.Š. Černou
L.M. Modrou
J.H. Líbí se mi všechny přírodní barvy a odstíny, 
ale nejraději mám barvu slunce – žlutou.
Jaký dárek Vám udělá zaručeně radost?
A.K. Ten, který mě překvapí.
O.F. Jakýkoliv, hlavně když je od srdce.
I.Š. Květina, drobnost (prostě pozornost – může 
to být klidně i čokoláda).
L.M. Jakýkoliv od lidí, které mám rád.
J.H. Kdysi to bývalo MODRÉ Z NEBE, co mi slibo-
val manžel. Dnes je to kniha, květina.
Kde rád/a trávíte svůj volný čas?
A.K. V přírodě.
O.F. V přírodě, s dětmi.
I.Š. V přírodě, na sportovišti.
L.M. Všude, kde je dobrá zábava, na hřišti,  
u vody ...

J.H. V přírodě (na kopcích, horách, u rybníků  
v Jižních Čechách).
Jaká je Vaše oblíbená kniha?
A.K. To je hodně těžká otázka, naposledy mě za-
ujala kniha Nabarvené ptáče - Jerzy Kosinski.
O.F. Z. Jirotka – Saturnin
I.Š. Paulo Coelho - Záhir 
L.M. Spousta knih – dobrodružné od K. Maye, 
detektivky od E.S.Gardnera ...
J.H. Nemám jednu. V současnosti má své místo 
na mém nočním stolku: J. Žáček, Fr. Nepil (z cizí 
literatury: Michael Palmer, Dick Francis, Robin 
Cook)
Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
A.K. Takové, které je dobře uvařené a naserví-
rované.
O.F. Zapečený králík se slanou krupicovou kaší.
I.Š. Steak (grilovačka)
L.M. Řízek :)
J.H. Obalovaný sýr a všechny možné saláty.
Co naopak děláte opravdu nerad/a?
A.K. Nerada zařizuji věci na úřadech.
O.F. Administrativní činnost.
I.Š. Nerada něco sepisuji, papíruji ...
L.M. Myji nádobí
J.H. Nerada žehlím, stále to odkládám, a pak 
mám z prádla příšernou hromadu.
Pokud byste měl/a možnosti, do jaké země 
byste se jel/a podívat a proč?
A.K. Do Finska, protože mě lákají severské země, 
zajímáme mentalita severských národů.
O.F. Island, Nový Zéland, protože je tam krásná 
příroda.

V této rubrice bychom chtěli představit vyučující na této škole z trochu jiného úhlu pohledu. Mnozí 
z vás je znají pouze za katedrou, ale jací jsou v běžném životě, co dělají rádi, co naopak neradi,  
z čeho se ve svých životech těší, co je zajímá.
V každém vydání představíme pět z nich. V tomto čísle to je Mgr. Anna Gabrielová – krátce provda-
ná Koudelková, Mgr. Olga Faltusová, Mgr. Ivana Šulová, Lukáš Moravec a Mgr. Jana Hartlová:



PEDAGOGICKÝ SBOR 2009 - 2010

Vedení školy    konzultační hodiny                                                tel. linka
Mgr. Hereinová Jiřina  ředitelka školy herein@centrum.cz úterý  16.00 – 17.00 každý týden 21
Ing. Pacholíková Ivana zástupkyně ředitelky pacholikova@centrum.cz pondělí  15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 22

Třídy a třídní učitelé
I. stupeň
1.A Mgr. Pojarová Jana   PojarovaJana@atlas.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29 
1.B Mgr. Poseltová Marie  mposeltova@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
2.A Mgr. Kořínková Václava korinkovavendul@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
2.B Vápeníková Veronika DiS verunkachar@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
3.A Mgr. Strejčková Jaroslava J.Strejckova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 2. týden v měsíci 29
4.A Mgr. Hanousková Květoslava  úterý 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
4.B Mgr. Pražáková Markéta prazakovamarketa@seznam.cz úterý 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
5.A Mgr. Faltusová Olga  olgafaltusova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 2. týden v měsíci 29
5.B Černá Barbora  Cerna.Barbora@seznam.cz čtvrtek 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 23

II. stupeň
6.A Mgr. Urbanová Jiřina  jira.urbik@centrum.cz středa 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 39
6.B Školníková Petra  skolnikovapetra@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
6.C Mgr. Hartlová Jana  Hartlova.J@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
7.A Mgr. Kučírková Miluše milakucirkova@zskomenda.cz úterý 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 32
7.B Mgr. Kalousová Michaela Michaela.Kalousova@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
7.C Moravec Lukáš  fbcultima@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 26
8.A Mgr. Hájková Zdena  HajkovaZdena@seznam.cz úterý 15.15 – 16.15 1. týden v měsíci 27
8.B Mgr. Šulová Ivana  i.sulova@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 39
9.A Mgr. Gruber Miloš  Grubermilos@seznam.cz středa 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 26
9.B PaedDr. Vogeltanzová Věra vera.vog@seznam.cz po telefonické domluvě  23 

Netřídní učitelé
Dostál Vojtěch  DostalVojtech@seznam.cz čtvrtek 15.10 – 16.10 1. týden v měsíci 26
Mgr. Gaberlová Eva   po telefonické domluvě  23
Mgr. Koudelková Anna  AnnaGabrielova@seznam.cz pondělí 15.30 – 16.30   1. týden v měsíci 23
Mlsová Kateřina   po telefonické domluvě  23
Mgr. Rynt Pavel   po telefonické domluvě  23
Ing. Soukupová Šárka  sury.soukupova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00  1. týden v měsíci 27
Sýkorová Petra  louleee@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
Vlasáková Hana  VlasH@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 28

Školní družina
Malá Kateřina  kacmala@seznam.cz    36
Havlíčková Lada  L.Havlickova1@seznam.cz    36
Svobodová Radmila  majsner.svoboda@tiscali.cz    36

Výchovné poradenství a školní psycholožka
Mgr. Strejčková Jaroslava Výchovná poradkyně pro I. stupeň J.Strejckova@seznam.cz    29
Mgr. Šulová Ivana Výchovná poradkyně pro II. stupeň i.sulova@seznam.cz    39
Mgr. Vitoušová Libuše Školní psycholožka livit@seznam.cz    30
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Vedení školy    konzultační hodiny                                                tel. linka
Mgr. Hereinová Jiřina  ředitelka školy herein@centrum.cz úterý  16.00 – 17.00 každý týden 21
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1.B Mgr. Poseltová Marie  mposeltova@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
2.A Mgr. Kořínková Václava korinkovavendul@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
2.B Vápeníková Veronika DiS verunkachar@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
3.A Mgr. Strejčková Jaroslava J.Strejckova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 2. týden v měsíci 29
4.A Mgr. Hanousková Květoslava  úterý 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
4.B Mgr. Pražáková Markéta prazakovamarketa@seznam.cz úterý 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
5.A Mgr. Faltusová Olga  olgafaltusova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 2. týden v měsíci 29
5.B Černá Barbora  Cerna.Barbora@seznam.cz čtvrtek 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 23

II. stupeň
6.A Mgr. Urbanová Jiřina  jira.urbik@centrum.cz středa 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 39
6.B Školníková Petra  skolnikovapetra@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
6.C Mgr. Hartlová Jana  Hartlova.J@seznam.cz středa 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
7.A Mgr. Kučírková Miluše milakucirkova@zskomenda.cz úterý 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 32
7.B Mgr. Kalousová Michaela Michaela.Kalousova@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 23
7.C Moravec Lukáš  fbcultima@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 26
8.A Mgr. Hájková Zdena  HajkovaZdena@seznam.cz úterý 15.15 – 16.15 1. týden v měsíci 27
8.B Mgr. Šulová Ivana  i.sulova@seznam.cz pondělí 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 39
9.A Mgr. Gruber Miloš  Grubermilos@seznam.cz středa 15.30 – 16.30 1. týden v měsíci 26
9.B PaedDr. Vogeltanzová Věra vera.vog@seznam.cz po telefonické domluvě  23 

Netřídní učitelé
Dostál Vojtěch  DostalVojtech@seznam.cz čtvrtek 15.10 – 16.10 1. týden v měsíci 26
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Mgr. Koudelková Anna  AnnaGabrielova@seznam.cz pondělí 15.30 – 16.30   1. týden v měsíci 23
Mlsová Kateřina   po telefonické domluvě  23
Mgr. Rynt Pavel   po telefonické domluvě  23
Ing. Soukupová Šárka  sury.soukupova@seznam.cz středa 15.00 – 16.00  1. týden v měsíci 27
Sýkorová Petra  louleee@seznam.cz čtvrtek 15.00 – 16.00 1. týden v měsíci 29
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I.Š. USA, Mexiko, Karibik – úžasné, daleké.
L.M. Anglie a Španělsko – na fotbalový zápas, 
do Austrálie.
J.H. Už několik let sním o Norsku, Finsku a No-
vém Zélandu.
Pokud byste se ocitl/a na pustém ostrově a 
mohl/a byste si vzít tři věci, které by to byly?
A.K. Sirky, vodu a teplé oblečení.
O.F. Psa, knihu a dobré víno.
I.Š. Manžel, syn, knihy.
L.M. Míč, blok, tužka
J.H. Mám-li opomenout „pouhou“ záchranu 

života, bylo by to kolo na jízdy sem a tam, pro 
chvilky oddechu knížku, do kufru bych přidala 
kamarádku, abychom si popovídaly.
Čím jste chtěl/a být, když jste byl/a dítě ško-
lou povinné? Které povolání Vás lákalo?
A.K. Veterinářka
O.F. Nejprve dětská lékařka, pak učitelka
I.Š. Učitelka
L.M. Řidič – poznávat krajiny okolo sebe
J.H. Lákala mě práce se zvířaty, chtěla jsem být 
veterinářkou.

Děkujeme za upřímné odpovědi.

Projekt, který se v letošním školním roce teprve rozjíždí ...

Velcí malým a malí velkým
V letošním školním roce se prvním zářijovým dnem rozeběhl projekt s názvem „Velcí malým 
a malí velkým“. V rámci tohoto projektu by žáci 9. tříd měli pomáhat novým žákům, kteří 
nastoupili do první třídy. Zeptali jsme se proto třídní učitelky 9.B PaedDr. Věry Vogeltanzové  
a třídní učitelky 1.B Marie Poseltové na to, jakým způsobem bude spolupráce probíhat.

V čem bude pomoc spočívat? S jakou před-
stavou vstupují do tohoto projektu třídní 
učitelky prvních tříd?
Každého „prvňáčka“ se ujme po volném vzá-
jemném výběru žák 9. třídy (nebo dva) a po 
dobu celého školního roku bude mít nad ní/m 
patronát.
Paní učitelky 1. tříd si slibují, že prvňáčci budou 
mít větší pocit jistoty ve škole (popř. i mimo ni), 
může vzniknout nové kamarádství, které bude 
řešit jejich radosti i strasti.
Jak se na projekt těší žáci devátých tříd? 
Připravovali se už nějakým způsobem 
na konci osmého ročníku nebo vše bude 
vznikat podle aktuálních potřeb prvňá-
ků?
Žáci 9. tříd se už těšili na spolupráci kon-
cem minulého školního roku a naplánovali 
si společné akce: vypravování nebo čtení 
pohádek, společné cvičení nebo tancování, 
nacvičování různých vystoupení, výpravy 
do přírody s programem, výrobu drobných 
dárků, pomoc při učení, chování, řešení pro-
blémů…….
Co by tato pomoc měla přinést prvňákům  
a co deváťákům?
Oběma ročníkům by měla tato spolupráce 
přinést: posilování sebevědomí, budová-
ní správného a opravdového kamarádství, 
vzájemnou úctu a pomoc, vychovávat   

k cílevědomé práci, k trpělivosti a odpovědnosti.  
K tomu patří i výchova k rodičovství, výchova ke 
slušnému chování a správnému vyjadřování.
1. září již provedli žáci 9.A a 9.B rodiče „malých“ 
po celé školní budově, a to s velkým úspě-
chem.
2. září se všechny děti vzájemně seznámily, 
vznikly dvojice nebo trojice, „velcí“ předali 
drobné dárečky „malým“ a nakonec jim ukáza-
li školní budovu, jejich třídy, aby je „prvňáčci“  
v případě potřeby mohli najít.



Ohlédnutí za loňským školním rokem ... 

Jedeme do Asie
Ve velmi úspěšném projektu si v loňském školním roce žáci vycestovali do Asie. K přípravě projektu 
přistoupili zodpovědně, věnovali tomu mnoho času i úsilí. Příjemným překvapením pro ostatní 
spolužáky i učitele byla prezentace v kině Vltava. A aby mohli práci žáků vidět také rodiče, rozhodlo 
vedení školy předvést některé výstupy na školní akademii v sále kulturního domu. Mladší žáci pří-
tomné na úvod provedli všemi státy Asie, předvedli několik pozdravů v různým jazycích, připravili 
si pásmo písniček a říkanek. Přítomní shlédli i scénku, ve které byla unesena princezna. Starší žáci si 
připravili ukázku břišních tanců, předvedli rituál přípravy čaje, uvařili typické čínské jídlo kung-pao, 
představili některá asijská bojová umění, vydali se na poznávací výlet do Himalájí.

Otevření školní knihovny 
V minulém školním roce byla znovu otevřena zmodernizovaná školní knihovna, kterou má na sta-
rosti paní učitelka Hana Vlasáková. Žáci se nyní mohou těšit z příjemného prostředí, z pestré na-
bídky knih a časopisů. V neposlední řadě jsou v nových prostorách instalovány tři počítače sloužící 
nejen k evidenci a vyhledávání knih ve školní i městské knihovně, ale i mnoha dalších potřebných 
informací, které žáci mohou využít při výuce. V současnosti knihovna slouží k vypůjčování knih 
potřebných pro povinnou školní četbu, pro zájmové vyučování, na přípravu školních projektů, ale 
žáci zde mohou také příjemným a užitečným způsobem strávit čas při čekání na vlak či autobus 
po skončení výuky. Škola se nabídkou knih a časopisů snaží maximálně vyjít vstříc všem, kteří rádi 
čtou, ale také podnítit ty, kteří ke knihám zase tak blízký vztah nemají.  

Horolezci, horolezkyně, horolezčata….
Tak tihle všichni se sešli v měsíci červnu na naší nové umělé lezecké stěně. Ve dvou dnech se zde 
uskutečnil 1. ročník Výstupu na Komendu. Všichni lezli na čas  a počet bodů jako o život. Po Ko-
mendě šplhala družstva ZŠ Třebízského, Dvořákova gymnázia a samozřejmě naší Komendy. První 
místo v kategorii dívek si vylezlo družstvo DG a SOŠE, v ostatních kategoriích vyhrála družstva ZŠ 
Komenského, která měla výhodu více nalezených hodin. V jednotlivcích byli nejlepší Jakub Jirák, 
Tereza Kučerová, Patrik Doležal a Natálie Polozcková. 
Poté si přišli zasoutěžit dospěláci. Závodu se účastnilo celkem 13 závodníků. Ženy překonáva-
ly nástrahy dvou cest, muži tří. Nejlépe se umístila Jitka Rubešová v kategorii žen a Jan Švanda  
v kategorii mužů. 
Nechtěli byste si také vyzkoušet, jak se leze na Komendu? Na 2. ročník si budete muset rok počkat, 
ale lézt  můžete už teď. Zavolejte, napište a přijďte. Kontakty najdete na www.zskomenda.cz.
První ročník soutěže se uskutečnil díky finanční podpoře Městského úřadu v Kralupech v rámci
dotačního programu Podpora sportu ve městě.

Návštěva z Ikastu
Koncem června naší školu navštívilo asi 40 studentů z dánského partnerského města Ikastu v do-
provodu svých učitelů. Přišli se podívat, jak se učí v Česku a jak vypadá česká škola. Skupiny se 
ujali žáci 8. a 9. ročníků pod vedením paní učitelky Zdeny Hájkové. Provedli dánské studenty po 
škole, ukázali jim vše od družin až po počítačové učebny. Dány velmi nadchla cvičná kuchyňka  
a také přírodopisný koutek plný živých exemplářů. Studenti se velmi živě zajímali o dění ve škole,  
o předměty, o to, zda naši žáci nosí uniformy a samozřejmě si se svými průvodci povídali i o věcech 
mimoškolních. Prvňáčci paní učitelky Vápeníkové pozvali dánskou návštěvu na své taneční vystou-
pení. Za svou šikovnost a bezprostřednost  byli odměněni velkým,  zaslouženým potleskem. 



Na návštěvě v Beskydech ... Projekt třídy 8. A a B
Ahoj čtenáři!
V rámci uskutečnění projektu Hory 
ČR jsme v prvním červnovém týdnu 
navštívili zajímavosti a krásy našich 
nejvyšších a nejzajímavějších hor. Po 
dlouhé cestě vlakem do Ostravy a 
Frýdlantu nad Ostravicí jsme dorazili 
do penzionu Budoucnost. Pro někte-
ré už to byl zážitek, protože vlakem 
nejezdí, vozí se jen autem.
A pak to začalo: budíček v 7.00 hodin, 
večerka ve 22.00 hodin. Obzvlášť po-
drobně jsme si mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet svou fyzickou kondici na 
nejvzdálenější pohoří naší republiky 
– Moravskoslezských Beskydech. Vy-
lezli jsme na nejvyšší bod hor – Lysou 
horu (1323 m. n. m.) Okouzlily nás 
Pustevny, socha boha Radegasta, Radhošť s kapličkou Cyrila a Metoděje. Navštívili jsme Rožnov 
pod Radhoštěm, Ostravici, přehradu Šance, Frýdlant nad Ostravicí, viděli jsme také srub básníka 
Petra Bezruče. Seznámili jsme se s rázovitou krajinou a architekturou oblasti a také se zajímavost-
mi zdejší fauny a flóry. Prošli jsme se „Opičárnou“, letištěm a zažili spoustu legrace při sportovních
aktivitách – minigolfu, tenisu, bowlingu, fotbalu, koupání a dalších.
A než jsme se nadáli, byla sobota a odjezd domů. Ve vlaku jsme si pak uvědomili, co všechno jsme 
viděli, co jsme zažili a že nám vůbec nechyběla televize, počítač, kouření, „pivo“. A že jsme při všech 
těch aktivitách neměli ani čas „na blbiny“.

třída 8. A, B (současná 9. A, B)

Školní přírodopisný koutek
Naše škola se již mnoho let pyšní přírodopisným koutkem, který slouží žákům nejen k výuce, ale  
i k potěšení. Během přestávek nebo i po vyučování si žáci mohou vyzkoušet péči o zvířátka nebo 
se s nimi mohou přijít jen pomazlit. V současné době se v přírodopisném koutku žáci mohou starat 
o tyto druhy zvířat: morčata, zakrslé králíky, činčily, osmáka degu, pískomily mongolské, pískomila 
veverkoocasého, mastomyš, želvy nád-
herné, křečka syrského, křečky džun-
garské, užovku červenou a dva druhy 
švábů.
Mnozí se také podílejí na provozu to-
hoto koutku tím, že zvířátkům donesou 
ovoce, zeleninu, seno, tvrdé pečivo, 
granule nebo jiné dobrůtky. Za všech-
ny donesené věci či potřeby děkujeme 
nejen žákům, ale samozřejmě i jejich 
rodičům. 
Pokud byste chtěli tento koutek také 
podpořit, můžete kontaktovat Mgr. 
Jiřinu Urbanovou, která koutek vede  
a zná jeho aktuální potřeby.



Volitelné předměty a zájmové útvary ve školním roce 2009/2010

V 7. – 9. ročnících škola nabízí 9 skupin v sedmi volitelných předmětech:
Informatika (9. roč.) 1 skupina
Základy administrativy (7. roč.) 1 skupina
Sportovní hry (7., 9. roč.) 1 skupina
Multimediální výchova (8. roč.) 1 skupina
Seminář přírodních věd (7., 9. roč.) 2 skupiny
Německý jazyk (8., 9. roč.)           2 skupiny
Seminář společenských věd (8. roč.)  1 skupina

Využít volný čas mohou naši žáci v těchto zájmových útvarech:
Šachový kroužek - M. Gruber
Pohybová výchova - V. Vápeníková
Anglický jazyk - O. Faltusová
Rozvoj grafomotoriky pro prvňáky - J. Pojarová
Upravujeme fotky a videa                         - M. Kučírková
Internet - M. Kučírková
Sportovní aktivity - V. Dostál
Flétničky - L. Havlíčková 
Dramatický - P. Sýkorová
Sborový zpěv - A. Gabrielová - Koudelková
Výtvarný - M. Pražáková
Aranžování rostlin - Š. Soukupová
Minisbor - P. Rynt
Práce s počítačem I. st. - V. Kořínková
Seminář k Čj, Ma - V. Vogeltanzová, M. Gruber
Příprava k přijímací zkoušce z Čj, Ma - O. Faltusová, B. Černá, P. Sýkorová

Škola v přírodě je zařazena do plánu školy pro 3. ročník na I. stupni a pro 6. ročník na II. stupni.
Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku se uskuteční ve dvou skupinách nebo jedné skupině vzniklé  
ze žáků obou paralelních tříd (podle zájmu žáků). 

Co se dělo ve škole v době letních prázdnin?
- vyměňovala se okna v 1. a 2. patře 
  směrem do ulice Žižkovy a k sokoláku
- obkládala se stěna mezi 1. a 2. patrem 
  cihličkami
- obkládala se stěna v 1. patře dřevěnými 
  barevnými palubkami
- před školou byly zrekonstruovány 
  sluneční hodiny
-  vyměňoval se koberec ve sborovně

Vážení rodiče,
rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o pomoc při obnově květinové výzdoby školy. 
Uvítáme každou hrnkovou květinu, kterou máte doma nadbytečnou. 
Rostliny, které nám chcete darovat, noste během podzimu do školy v odpoledních hodinách 
(13.30 - 15.00 hodin). Děkujeme.



Vtípky ze školních lavic

„Děti,“ povídá paní učitelka při hodině zeměpisu, „kdo mi řekne, kde leží Kuba?“ 
Přihlásí se Pepíček: „Prosím, Kuba leží doma, protože má chřipku.“ 

Přiběhne chlapec do ordinace:“ Pane doktore, s tatínkem to není nějak v pořádku.
Nejspíš bude duševně nemocný.“- „Proč myslíš?“ - „Má různé chorobné představy...“ - „Jaké napří-
klad?“ - „Včera po mně například požadoval, abych se šel učit!“

Pan Barták jde do obchodu a chce si udělat legraci z prodavačky: „Chci metr mléka.“ Prodavačka, 
aniž by dala něco najevo, vezme metr, položí ho na pult a vylije podle něj mléko. Pan Barták se na 
ni chvíli dívá a nakonec prohlásí: „Mě nepřevezete – zabalit!“

Přijede tramvaj na konečnou, otevřou se dveře, lidé vystoupí, řidič si otevře noviny. Po 5 minutách 
zvedne hlavu a v zrcátku uvidí, že uvnitř někdo zůstal. Tak hlasitě zařve: „Konečná! Vystupovat!“ 
Paní zavře knihu a ještě hlasitěji zakřičí: „Pro vás snad paní Konečná, hulváte!“

poznámky ze ŽK:
- Místo domácího úkolu přinesl domácí klobásu.
- Týrá mě i spolužáky svým zpěvem.
- Zkoumal zkumavku kladívkem.
- Zasáhl houbou prezidenta republiky, jenž visel ve třídě.
- Svůj pozdní příchod na hodinu omluvil tím, že hvězdy chodí vždycky pozdě. 
 Žádám vás, vysvětlete synovi, že je žákem základní školy, nikoli hvězdné soustavy.
- Svoje nevhodné chování vysvětluje dědičností.

překlepy a přeřeky:
- Otevřete si sešity, vezměte si pera a začneme spát.
- Tchoři se brání tím, že vydávají prachy.
- V potoce čumí voda.

perličky:
- Samec krůty je kruťas. Samice berana je beranice.
- Samice hada je hadice.
- Prý se plaváním hubne, tak co dělá velryba špatně?!

ŠKOLIČKA SMAILÍKŮ
:-) chi chi, směju se
:-( mračím se, je mi to líto
:-D cha cha, mám záchvat smíchu
:´-( béé, brečím
:-@ křičím!!!
:-x posílám polibek
8-) mám brýle


