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Slovo šéfredaktorky 

Ahoj,  

jménem všech, kdo přispívají do Amose, V{s vít{m opět po pr{zdnin{ch ve škole. Je 

podzim a to znamen{ jen jediné – zač{tek nového školního roku a učení až nad 

hlavu. Uvědomte si, že jde ale hlavně o to, abyste tu hlavu neztr{celi . A tak 

douf{m, že se V{m první vyd{ní časopisu bude líbit a natěší V{s na prima akce, které 

na n{s tento rok čekají. A že jich bude opravdu hodně!!!  

Kr{sné počtení V{m přeje šéfredaktorka Niki.  

 

Organizace školního roku 2010/2011   

Vyučov{ní v prvním pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období 

školního vyučov{ní v druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.  

Podzimní pr{zdniny    27. října – 29. října 2010 

V{noční pr{zdniny     23. prosince 2010 – 2. ledna 2011 

Vyučov{ní začne v pondělí 3. ledna 2011. 

Jednodenní pololetní pr{zdniny   4. února 2011 

Jarní pr{zdniny     14. února – 20. února 2011 

Velikonoční pr{zdniny    21. a 22. dubna 2011 

Velikonoční pondělí    25. dubna 2011 

Hlavní pr{zdniny     1. července - 31. srpna 2011 

Školní rok 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. z{ří 2011. 

Školsk{ rada: předsedkyně: Martina Lejčkov{ (Lejckova3@seznam.cz) 

členové: Markéta Exnerov{, Marie Blažkov{, Petr Holeček,  

 Mgr. Michaela Hermanov{, Mgr. V{clava Kořínkov{ 

Pedagogické rady:    Třídní schůzky: 

1. 26. srpna 2010   16. z{ří 2010   16.30 hodin 

2. 24. listopadu 2010  25. listopadu 2010  17.00 hodin 

3. 25. ledna 2011   26. dubna 2011  17.00 hodin 

4. 18. dubna 2011 

5. 23. června 2011 – 1. č{st 

30. června 2011 – 2. č{st  

Ředitelské volno:  27. z{ří 2010, 8. října 2010, 3. června 2011  

 

Konzultační hodiny po domluvě s jednotlivými vyučujícími (telefon, e-mail ...)  

Společné konzultace: 11.1.2011 (16.00–18.00 hodin) a 7.6.2011 (16.00–18.00 hodin). 

Ředitelka školy: každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin. 
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Den otevřených dveří: 15. prosince 2010 

    19. dubna 2011 

V{noční jarmark:  15. a 16. prosince 2010 

Kontakt na školu, důležit{ telefonní čísla 

Kancel{ř školy:  315 726 664, 606 634 840 

Školní jídelna:  315 723 542 

Školní družina:  315 726 413   

Webov{ adresa školy: www. zskomenda.cz 

E-mail školy:   info@zskomenda.cz 

Ředitelka školy:  Mgr. Jiřina Hereinov{ 

Telefon:   315 726 664 kl. 21, 606 634 840 

Z{stupkyně ředitelky: Ing. Ivana Pacholíkov{ 

Pedagogický sbor 2010/2011     

Vedení školy 

Hereinov{ Jiřina Mgr. ředitelka školy   herein@centrum.cz 

Pacholíkov{ Ivana Ing. z{stupkyně ředitelky školy pacholikova@centrum.cz 

Třídy a třídní učitelé 

I. stupeň 

1.A Mgr. Faltusov{ Olga   olgafaltusova@seznam.cz   

1.B Mgr. Praž{kov{ Markéta   prazakovamarketa@seznam.cz 

2.A Mgr. Pojarov{ Jana    PojarovaJana@atlas.cz 

2.B Hupkov{ Radka    radka.hupkova@gmail.com 

3.A Mgr. Kořínkov{ V{clava   korinkovavendul@seznam.cz 

3.B V{peníkov{ Veronika DiS.   verunkachar@seznam.cz 

4.A Mgr. Strejčkov{ Jaroslava   J.Strejckova@seznam.cz 

5.A Mgr. Hanouskov{ Květoslava  hanouskovaKvetoslava@seznam.cz 

5.B Novotn{ Simona DiS.   novotna.simona@seznam.cz 

5.C Sýkorov{ Petra    louleee@seznam.cz 

II. stupeň 

6.A Ing. Soukupov{ Š{rka   sury.soukupova@seznam.cz 

6.B Mgr. Čern{ Barbora    Cerna.Barbora@seznam.cz 

6.C Mgr. Vlk Jiří     jiri.karkulka@seznam.cz 

7.A Mgr. Urbanov{ Jiřina   jira.urbik@centrum.cz 

7.B Školníkov{ Petra    skolnikovapetra@seznam.cz 

7.C Mgr. Hartlov{ Jana    Hartlova.J@seznam.cz 

8.A Mgr. Kučírkov{ Miluše   milakucirkova@zskomenda.cz 
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8.B Moravec Luk{š    fbcultima@seznam.cz 

9.A Mgr. H{jkov{ Zdena   HajkovaZdena@seznam.cz 

9.B Mgr. Šulov{ Ivana    i.sulova@seznam.cz 

Netřídní učitelé: 

Benda Petr DiS.     P.Benda-studio@seznam.cz 

Mgr. Gaberlov{ Eva 

Mgr. Hermanov{ Michaela   hermanova.mh@seznam.cz 

Mlsov{ Kateřina DiS.    mlsovi@tiscali.cz   

Mgr. Rynt Pavel  

Vlas{kov{ Hana     VlasH@seznam.cz    

PaedDr. Vogeltanzov{ Věra   vera.vog@seznam.cz 

Votavov{ Pavla Marie Bc.     

 

Školní družina: tel. 315 726 413 

Mal{ Kateřina  vedoucí vychovatelka kacmala@seznam.cz 

Havlíčkov{ Lada      L.Havlickova@seznam.cz 

Svobodov{ Radmila     majsner.svoboda@tiscali.cz 

Výchovné poradenství a školní psycholožka:       

Mgr. Strejčkov{ Jaroslava Výchovn{ poradkyně pro I. stupeň      J.Strejckova@seznam.cz 

Mgr. Šulov{ Ivana  Výchovn{ poradkyně pro II. stupeň      i.sulova@seznam.cz 

Mgr. Vitoušov{ Libuše Školní psycholožka                    livit@seznam.cz 

Školní jídelna:  tel. 315 723 542       

Buri{nkov{ Ladislava vedoucí ŠJ 

 

Fotografická soutěž 

Milí žáci! 

Naše redakce se rozhodla vyhl{sit fotografickou soutěž. Je určena pro 

ž{ky prvního i druhého stupně a je rozdělena do dvou kategorií – 

Lidé a Příroda a zvířata. Soutěžní snímky můžete zasílat až do 

konce října na naši emailovou adresu –

amos.redakce@seznam.cz. V emailu nezapomeňte uvést 

své jméno a třídu. Vítězné fotografie budou zveřejněny na 

webových str{nk{ch naší školy a jejich autoři se mohou 

těšit na pěkné ceny.  

Přejeme V{m hodně štěstí a dobré světlo!!!  
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Zeptali jsme se za vás… ředitelky školy Mgr. Jiřiny Hereinové 

 Paní ředitelko, nešlo si nevšimnout, že naše škola m{ nový kab{tek. Mohla 

byste n{m říci, kdo na opravu fas{dy přispíval a kolik zhruba st{la?    

Novou fas{du m{ škola díky zřizovateli, který celou akci zajišťoval a financoval. 

Rekonstrukce st{la něco kolem 8 miliónů Kč. Ale to by v{m přesně řekl zřizovatel, 

tedy Městský úřad Kralupy nad Vltavou.  

 Líbí se V{m nový vzhled naší školy, a kdo ho navrhl? Je pravda, že tuhle barvu 

měla škola již v minulosti? 

Barvu vybírali z{stupci rady města, zaměstnanci Odboru realizace investic a spr{vy 

majetku na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou (ti měli hlavní slovo) a 

samozřejmě také z{stupci školy – tedy j{ a paní z{stupkyně. Výběr byl poměrně 

jednoduchý, protože po eliminaci naprosto se nehodících barev (jako je výrazně 

modr{ nebo zelen{) zbyly dvě kombinace -  hněd{ s bílým kafem a cihlov{ se 

světlejší cihlovou. Z bílého kafe je nakonec trochu silnější k{va, ale škola se blíží více 

původní barvě, kterou prý v minulosti měla. Původní podobě se přiblížila také 

obnovením přírodních kamenů na podezdívce a sloupech u vchodů. Aby byl obraz 

dokonalý, ček{ školu ještě rekonstrukce vchodových dveří. Zda se nový kab{t líbí či 

nikoliv, je věc velmi individu{lní a každý z v{s si na tuto ot{zku musí odpovědět 

s{m. Nicméně škola je čist{, nov{ a hlavně se už nikdo nemusí b{t kolem budovy 

projít.  

 Také naše školní jídelna je nově přestavěna. Všichni víme, že je to proto, aby 

se tam mohly vařit dva obědy. Prozradíte n{m, jak{ nov{ jídla budou v nabídce 

naší školní jídelny? 

To sama nevím. To bude překvapení pro n{s všechny. Určitě to bude v prvních 

týdnech spíše zkušební provoz, bude to více o hled{ní optim{lních řešení. Ale vím 

zcela bezpečně, že při vaření dvou jídel musí být st{le zachov{n a naplňov{n tzv. 

spotřební koš, takže např. k luštěnin{m, které obecně moc děti nemusí, bude třeba 

ryba, kter{ také splňuje určité hodnoty, které patří do spotřebního koše. Kdyby 

k hrachu byly třeba hranolky, co byste si asi vybrali? A hranolky by n{m spotřební 

koš nenaplnily.  

 Kdy se ž{ci dozví jakým způsobem si budou moci jídla vybírat? 

20. 9. se sejdou z{stupci ž{kovské rady s vedoucí školní jídelny a ta jim před{ 

všechny potřebné informace. Také si budou moci prakticky vyzkoušet výběr jídla. 

Z{stupci rady pak předají poznatky spoluž{kům ve třídě. Informov{ni budou také 

vyučující, takže se na ně při dozoru v jídelně budete moci obr{tit při jakékoliv 

nejasnosti. Také v{m poradí samozřejmě vedoucí jídelny. 

 A na z{věr n{m prozraďte, jaké projekty n{s čekají a jaký cíl ještě m{te 

v tomto školním roce? 

Tentokr{t se po výletu do Afriky a Ameriky rozjedeme do Austr{lie. Výsledky své 

pr{ce budou ž{ci prezentovat opět v kině Vltava, kam mohou pozvat své rodiče a 
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př{tele. Ček{ n{s také Sportovní den, V{noční hr{tky, V{noční jarmark, Výtvarné 

dílny, Mikul{šsk{ diskotéka, Z{jmové vyučov{ní, Velikonoční výstava, Den Země, 

projekty v r{mci prevence kriminality, koncerty atd. Je toho opravdu hodně.  

Kromě toho se celý školní rok ponese ve znamení příprav na významné výročí – 110 

let od založení školy, které n{s ček{ v příštím školním roce. 

Děkuji za rozhovor. 

         Nikola Ortov{ 
 

Něco pro zasmání – ze školních lavic 

„Pane profesore, může přijít student ke 

zkoušce podnapilý?“ 

„No, v podstatě může.“ 

„Hej kluci, přineste ho!“ 

„Nov{ku, na vaší lavici je 7 much. 

Když zabijete jednu, kolik jich tam 

zbude?“ 

„Jedna, ta mrtv{. Ostatní uletí.“ 

„Nechci v{s strašit pane učiteli,“ řík{ 

student pedagogovi, „ale tatínek říkal, 

že jestli nezačnu nosit lepší zn{mky, 

dostane někdo pěknej výprask.“ 

Jirkovi se v ž{kovské knížce objeví 

pozn{mka: „V{š syn nem{ ž{dné 

znalosti.“ 

Otec připíše: „Proto chodí do školy.“ 

Začínající učitelka si chce na své třídě 

vyzkoušet poznatky z psychologie: 

„Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať 

se postaví.“ 

Po chvilce se v tiché třídě postavil 

Pepíček. Kantorka povíd{: „Pepíčku, 

tak ty si myslíš, že jsi hloupý?“  

„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat 

v{s st{t jedinou.“ 

„A co tvůj t{ta říkal na vysvědčení?“ 

„Byl pěkně naštvanej. Až ho potk{te, 

raději se mu, pane učiteli, vyhněte.“ 

Koupají se dva kluci v řece. 

„Brrr. Sakra ta voda je tak studen{.“ 

„Taky bych sem nelezl, kdyby n{m to 

n{š třídní nezak{zal.

OSMISMĚRKY 

Spr{vné znění tajenek osmisměrek z minulého vyd{ní znělo:  

 Nikdo se nemůže cítit z{roveň odpovědným a zoufalým. 

 Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to. 

Tři vylosovaní výherci si mohou dojít do kancel{ře pro drobnou odměnu. 

o Denisa Hartov{, 7.A 

o Veronika Urb{nkov{, 9.A 

o Kateřina Voc{skov{, 9.B 

Na další osmisměrky se můžete těšit v příštím vyd{ní. 
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Koumák Amos 

Chcete být o něco chytřejší? Chcete ohromit kamar{dy nevídanými znalostmi? 

Rubrika Koum{k Amos v{m pravidelně přin{ší zajímavosti ze světa zvířat, 

z přírody, ale i z oblasti vědy a techniky. 

 Nejrychleji rostoucí rostlinou je 

bambus. Bylo naměřeno, že dok{že 

vyrůst 93 cm za jediný den, což 

odpovíd{ rychlosti 0,00003 km za 

hodinu. 

 Plocha kůže u dospělého člověka 

dosahuje 1,6 až 1,8 m², a to z ní děl{ 

největší org{n lidského těla. 

Hmotnost kůže představuje 7 % 

celkové tělesné hmotnosti. Podle 

velikosti těla m{ naše kůže hmotnost 

3 až 5 kilogramů 

 Nejvyšším člověkem na světě je 

sedmadvacetiletý Turek Sultan 

Kösen, který měří 2,46 metrů 

 Vůbec první ponorka spatřila světlo 

světa už v roce 1776. Nesla jméno 

Turtle (želva) a jejím strůjcem byl 

David Bushnell během v{lky za 

nez{vislost USA.. 

 Předchůdcem klasické tužky byla od starověku užívan{ stříbrn{ 

nebo olověn{ tyčinka. První tužka byla objevena v roce 1565, 

jednalo se vlastně o kousek grafitu obaleného motouzem, který 

se postupně odmot{val. 

  

Anička Fukov{ 

Citáty 

Mark Twain: Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. 

Když m{š pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. 

Molière: Odmítne-li žena tvoji l{sku a nabídne ti př{telství, nepovažuj to za rozchod. 

Znamen{ to, že chce postupovat podle pořadí. 

 Největším kaktusem je obrovitý 

kaktus saguaro z jihoz{padu 

Spojených st{tů a Mexika. Může 

dos{hnout výšky až 20 m a 

tloušťky 60 cm. V{ží až 20 tun a žije 

až 200 let. Tři čtvrtiny této 

hmotnosti tvoří voda. 

 Nejrychlejší suchozemský pt{k je 

pštros Struthio camelus, který 

dok{že i se svou v{hou 136 kg 

běžet rychlostí 72 kilometrů 

v hodině. 
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W. Rogers: Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo 

doma.  

Karel Havlíček Borovský: Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že 

dost umí, začín{ být trouba. 

David Hume: Důkazem vysokého vzděl{ní je schopnost mluvit o největších věcech 

nejjednodušším způsobem. 

Jan Werich: Kdo ví, je vyhn{n z r{je blbosti. 

Michel de Montaigne: Největší věc na světě je vědět, jak být s{m sebou. 

         Nikola Ortov{ 

NA SKOK     

 ankety, průzkumy, dotazníky 

Dnes jsme se ptaly na vaše nejhezčí z{žitky z pr{zdnin. 

- N{vštěva příbuzných (Viola Damjanov{) 

- Prohlídka a nakupov{ní v Brně (Eliška Bl{hov{) 

- Dovolen{ v Chorvatsku (Kristýna Keimarov{) 

- Dovolen{ na Sardinii (Roman Proch{zka) 

- Francie s basketballem (Anna Plickov{) 

- P{d do rybníka (Lucie Flídrov{) 

- Bangijumping (Daniel Ž{k) 

- Příprava bojovky pro malé děti (Kateřina Staňkov{) 

- N{vštěva stadionu ve Wembley, Londýn (p. uč. Luk{š Moravec) 

- N{vštěva Irska, Dublinu a Belfastu (p. uč. Michaela Hermanov{) 

- N{vštěva Pavlova, Nových mlýnů, P{lavy a zdejších vinic (p. uč. Jana Hartlov{) 

Nikola Ortov{, Anička Fukov{ 

Nové tváře na naší škole 

Na zač{tku z{ří se souč{stí pedagogického sboru stali noví učitelé. Někteří z n{s se 

s nimi již stačili sezn{mit v r{mci některých předmětů, ale určitě není na škodu je 

poznat trochu blíže. Proto jsme některým z nich položili několik stručných ot{zek. 

Pro podzimní z{řijové vyd{ní jsme vybrali Jiřího Vlka, Simonu Novotnou a Pavlu 

Marii Votavovou, na kterou se můžete těšit od zač{tku října. 

Odkud jste k n{m přišli? 

S. N.: Mým rodným městem jsou Kralupy, kde jsem vyrostla a chodila také na 

z{kladní školu. Před učením na ZŠ Komenského jsem pracovala asi dva roky v Praze. 
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J. V.: Přišel jsem z jižních Čech, konkrétně z T{borska. 

P. M. V.: Celý život bydlím v Nelahozevsi, takže do Kralup to m{m opravdu kousek. 

Proč jste si vybrali zrovna naši školu? 

S. N.: Kvůli chytrým a šikovným ž{kům. 

J. V.: Dříve jsem v Kralupech působil, bydlel jsem na Hůrce a měl tady babičku. 

P. M. V.: Vybrala jsem si ji z toho důvodu, že jsem tady byla na praxi a cítila jsem se 

tady spokojeně. 

Jaké jsou Vaše první dojmy ze školy, ze ž{ků a z kolegů? 

S. N.: Jsem na škole kr{tkou dobu, ale zatím jsem příjemně překvapen{. Přívětiv{ 

dom{cí atmosféra, milí kolegové a občas i hodní ž{ci. 

J. V.: Tak aklimatizuji se, seznamuji se sborem, s ž{ky, třídím informace. Poř{d je to 

ještě takové rozkouk{v{ní. 

P. M. V.: Zatím pozitivní. 

Jak nejraději tr{víte svůj volný čas? 

S. N.: Ve volném čase r{da čtu, jezdím na kole, plavu a venčím svého psa. 

J. V.: Baví mě tenis, turistika, chata a cestov{ní. 

P. M. V.: Nejraději cestov{ním. 

 

Objevujeme talenty na Komendě! 

Nikomu z v{s pravděpodobně neunikly dvě talentové soutěže, které zaplňují na 

obrazovk{ch nedělní večery. Možn{ jste si při jejich sledov{ní říkali, co byste 

v případě účasti předv{děli vy. Nyní m{te možnost vše zrealizovat! 

Jelikož věříme, že i u n{s na škole se najde řada mladých talentů, rozhodli jsme se 

vyhl{sit obdobnou soutěž. Kl{ní všech soutěžících se uskuteční zač{tkem listopadu, 

přesný termín se včas dozvíte! 

Pravidla: 

1) Do soutěže se mohou přihl{sit ž{ci z I. i II. stupně. 

2) Soutěžit mohou jednotlivci i malé skupinky. 

3) Každý soutěžící si s{m obstar{ potřebné rekvizity, kostýmy nebo hudební 

doprovod. Je možné využít interaktivní tabuli. 

4) Svou účast je nutné do 22. října nahl{sit paní učitelce B{ře Černé. 

Nezapomeňte také uvést, s čím budete vystupovat! 

5) O konečném pořadí bude rozhodovat tříčlenn{ porota. Vítězové budou 

obdarov{ni hodnotnými cenami. 

Představujeme… z jiného úhlu pohledu 

V tomto školním roce pro v{s m{me další sérii ot{zek, na které budou postupně 

odpovídat naši učitelé. Do úvodního čísla jsme se zeptali Evy Gaberlové, Michaely 

Hermanové a Pavla Jakoubka. 
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S kterou celebritou byste chtěli povečeřet? 

E. G.:  R{da bych povečeřela se zpěvačkou Martou Kubišovou, obdivuji ji jako 

zpěvačku i jako člověka. 

M. H.: S tenistou Rafaelem Nadalem. Pokecali bychom o životě, o tenise, šli bychom 

si zahr{t na jeho soukromý kurt a třeba by mě naučil nějaké údery. 

P. J.: Tak to opravdu nevím. 

Jaký předmět jste měli r{di na z{kladní škole? 

E. G.: Češtinu, němčinu, ruštinu, někdy tělocvik. 

M. H.: Češtinu a angličtinu, to mi zůstalo. Češtinu jsem měla ale r{da jen na z{kladní 

škole. 

P. J.: Informatiku a angličtinu. 

Kdyby V{s chtěl někdo potěšit večeří, jaké jídlo by V{m udělalo určitě radost? 

E. G.: Losos na medu, brambor. 

M. H.: Je jich dost< nejraději m{m dobré maso, kuřecí steak a k němu hranolky nebo 

bramborovou kaši, také řízek s bramborovým sal{tem. 

P. J.: Biftek na zeleném pepři. 

Proč jste si vybrali zrovna učitelské povol{ní? 

E. G.: Moje maminka byla učitelka, takže jsem učitelské povol{ní poznala brzy a 

zblízka, ale hlavně proto, že jsem děti měla a m{m r{da. 

M. H.: Protože je to pr{ce, kter{ není každý den stejn{. Většinou mě baví pracovat 

s dětmi. 

P. J.: Baví mě učit. 

Změnili byste něco na naší škole? 

E. G.: Přímo na škole ne, ale r{da bych zde zase učila hudební výchovu. 

M. H.: Jsem v podstatě spokojen{, nic bych v současné době neměnila. 

P. J.: Ne. 

Kdybyste vyhr{li 1 000 000 Kč, co byste s penězi udělali? 

E. G.: Č{st peněz bych věnovala onkologii, koupila bych si malého Citroena, zbytek 

bych rozdělila mezi svých pět vnoučat. 

M. H.: V tom m{m jasno – cestovala bych po celém světě. Dala bych na rok výpověď 

a užívala si volna. 

P. J.: Koupil bych si pěknou motorku. 

Chtěli byste vr{tit čas a něco ve svém životě udělat jinak? A proč? 

E. G.: Nechtěla bych vr{tit čas, jsem spokojen{ s tím životem, jaký m{m. 

M. H.: Nechtěla. Na svém životě bych nic nezměnila, jsem šťastn{ a spokojen{ s tím, 

jak to probíh{  

P.J.: Ne 

Děkujeme za odpovědi. 
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Zeptali jsme se ... našich prvňáčků  

Začal n{m nový školní rok a s ním k n{m zavítali noví ž{ci. A pr{vě ž{čků a žaček 

z prvních tříd jsme se zeptali na p{r ot{zek. 

Co tě ve škole nejvíce baví, a proč? 

Patrik: „Matika, umím ji moc dobře, učím se ji už pět let.“ 

Nat{lka: „Prvouka, protože mě baví ty úkoly a vybarvov{ní obr{zků. A taky m{m 

hezkou aktovku, ona je totiž kouzeln{, když d{m do ní večer bonbónek, r{no je tam 

líz{tko.“ (Ale Pššt!) 

Evička: „Svačina....“ 

Martínek: „No....učit se.“ 

Co všechno jsi se už naučil/a ? 

Patrik: „20+1, 2+2 ..... to je lehký!“ 

Nat{lka: „Nakreslit klubíčko a jablíčko.“ 

Evička: „Počítat ... trošku“ 

Martínek: „Počít{ní...“ 

Je třeba něco, co bys chtěl/a vědět, ale bojíš se paní učitelky zeptat? 

Patrik: „To teda není.“ 

Nat{lka: „Ne, prostě zvednu ruku.“ 

Evička: „J{ se jí nebojím.“ (smích) 

Martínek: Přemýšlí... 

Jak{ je tvoje nejoblíbenější poh{dka? 

Patrik: „Tři pras{tka“ 

Nat{lka: „No přece Růženka!“ 

Evička: „Smolíkovi“ 

Martínek: „Star Wars.“ 

Co si přeješ od Ježíška? 

Patrik: „Pistoli s laserem.“ 

Nat{lka: „Korunku jako princezna! Ale opravdickou, ž{dnou papírovou.“ 

Evička: „Dům ... barbínkovej“ 

Martínek: „Playstation 4“ 

Kateřina Vaškov{ 

Vaše stránka 

Na této str{nce v{m chce Amos přin{šet jedinečnou možnost prezentovat svoje dílka 

(obr{zky, b{sničky, uk{zky slohové pr{ce, povídky ...). Můžete také posílat vzkazy 

pro své spoluž{ky či pro učitele. Vše, co si přejete na této str{nce otisknout, 

před{vejte Nikole Ortové ze třídy 9.A. 
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Kroužky v letošním školním roce 

Pokud se v{m cokoliv zalíbí a budete chtít kroužek navštěvovat, zajděte si za 

vyučujícím kroužku a domluvte se< 

 

N{zev kroužku Den Čas Vyučující Stupeň 

Aranžov{ní rostlin Út 14.00 – 14.45 Soukupov{ 5. tř. + II. stupeň 

Chovatelství Út 12.45 – 13.30 Urbanov{ II. stupeň 

Kroužek deskových her Čt 12.45 – 13.30 Urbanov{ II. stupeň 

Výtvarný kroužek Út 15.00 – 15.45 Mlsov{ 5. tř. + II. stupeň 

Hudební n{stroje Čt 14.00 – 14.45 Benda I. + II. stupeň 

Školní časopis Čt (sudý) 6.45 – 7.30 Čern{ II. stupeň 

Příprava na přijímací zkoušky (ČJ) Čt 7.00 – 7.45 Novotn{ 5. tř. 

Taneční kroužek St 13.30 – 14.15 V{peníkov{ I. stupeň 

Počítače 1. ročník St 11.50 – 12.35 Faltusov{ I. stupeň zač. 

Školní pěvecký sbor Hvězdičky St 13.45 – 15.00 Benda I. + II. stupeň 

Pr{ce s počítačem 3. ročník St 12.45 – 13.30 Kořínkov{ I. stupeň 

Rozvíjení grafomotoriky Út 11.50 – 12.35 Pojarov{ I. stupeň 

Dramatický kroužek Po 13.20 – 14.05 Sýkorov{ 4., 5. a 6. tř. 

Příprava na přijímací zkoušky (M) Čt 13.20 – 14.05 Sýkorov{ 5. tř. 

Výtvarný kroužek 1. ročník Út 12.00 – 13.00 Praž{kov{ I. stupeň 

Stolní tenis Čt 15.00 – 16.00 Šulov{ II. stupeň 

Kroužek Aj – 1. ročník Po 11.50 – 12.35 Faltusov{ I. stupeň 

Kroužek Aj – 2. ročník Čt 13.15 – 14.00 Strejčkov{ I. stupeň 

Flétny  St, Čt 15.00 – 16.00 Havlíčkov{ I. stupeň 

 


