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

 školní rok 2017/2018 jaro   

Komenda cup ve vybíjené 

 

Lyžák očima Adama H. 
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Na skok 

Rozhovory s paní ředitelkou a školníkem – očima členů 

žákovského parlamentu 

Školník – Milan Hošek 

• Jaké máte zájmy?  
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• Co vás baví na své práci a co ne?  

• Jak dlouho pracujete na téhle škole?  

• Umíte něco uvařit a co?  

• Kým jste chtěl být jako malý? 

Ředitelka školy – Mgr. Jřina Hereinová 

• Jaké máte zájmy? 

• Co vás baví na své práci a co ne? 

• Jak dlouho pracujete na téhle škole?  

• Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

• Kým jste chtěla být jako malá? 

Vaše stránka 
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Komenda talent 

Rozhovor s Klárou Macháčkovou 

Co děláš za sport?  

Kam chodíš trénovat?  

Jak se jmenuje váš klub? 

Baví tě tento sport? 

Co umíš za cviky? 

Co neumíš? 

Kdo tě trénuje? 

Byla jsi už na nějakých 

závodech? 

Kolik let tento sport 

děláš? 

Cvičíš sama, nebo v nějakém týmu? 

Jaký je tvůj nejoblíbenější cvik? 

A jaký cvik ráda nemáš? 

Jak dlouho asi tak trvá celá sestava? 

Jak dlouho trvá tvůj trénink 



 
5 

Kolik tréninků máš během jednoho 

týdne? 

Je to náročné? 

Jak jsi přišla k tomuto sportu? 

Jak dlouho ti trvá se naučit nový cvik? 

Co nosíte na závody za oblečení? 

A jaký máte účes? 

Cvičíte s nějakou pomůckou? 

Jak probíhá trénink? 

Zranila ses už při tomto sportu? 

Přemýšlela jsi někdy o odchodu 

z tohoto sportu? 

 

Rozhovor s Terezou Malinovou 

Co děláš za sport? 

Kam chodíš trénovat? 

Jak se jmenuje váš klub? 

Baví tě tento sport? 

Co umíš za cviky? 

Co neumíš za cviky? 

Kdo tě trénuje? 

Byla jsi už někdy na závodech? 

A kde se závody konaly? 

A jak ses umístila? 

Kolik let tento sport děláš? 

Cvičíš sama, nebo 
v týmu? 

Jaký je tvůj oblíbený cvik? 

A jaký cvik naopak ráda nemáš?  

Jak dlouho sestava trvá? 

Kolik hodin trvá trénink? 

Kolik tréninků máš během jednoho 

týdne? 

Je tento sport náročný? 

Jak jsi přišla k tomuto sportu? 

Jak dlouho ti trvá naučit se nový cvik? 
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Nosíte nějaké speciální oblečení na 

závody/soutěže? 

Máte nějaký specifický účes? 

Cvičíte s nějakou pomůckou? 

Jak probíhá váš trénink? 

Měli jste už nějaké soustředění?  

Zranila ses už při tomto sportu?   

Murphyho zákony 

☺

 

 

Ohlédnutí za zájmovým vyučováním 
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Tváře Komendy 

 
PAVLA JAROŠOVÁ – třídní učitelka třídy 1. B 

 

Bc. TOMÁŠ KORDÍK – třídní učitel třídy 6. B 
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Mgr. VÁCLAVA KOŘÍNKOVÁ – třídní učitelka třídy 2. A 

☺

 

Bc. PAVLÍNA KOZÁKOVÁ – třídní učitelka třídy 5. B 

 

 

Prvňáčkem na zkoušku 

 

 

ZŠ Komenda 

 

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Komenda-192190427516406/

