
ŠKOLNÍ ČASOPIS
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain

Tento časopis má 
sloužit jako malé 
rozloučení se 

spolužáky. Myslím si, že 
těch  let jsme se spolu 
alespoň trochu naučili 
vycházet. V každém 
případě jsme ale rádi, že 
jsme to tu přežili ve zdraví. 
V lavicích naší třídy žáci 
přibývali a ubývali, nakonec 
zbylo pouze 13 statečných 
chlapců, děvčat a sem tam 
i nějaké zvíře. Bojujeme 
s nástrahami vší silou. 
Tu se objeví neohlašená 
písemka, tam zase některý 
provokatér z nižší třídy. 
Každopádně jsme se za 
ta léta pořádně utužili 
v kolektivu i ve vnímání 
světa takový, jaký je. Jen 
málo věcí nás vyvede z 
míry, ale když už na něco 
takového dojde, zbystříme 
všechny smysly, které 
máme, a ty, které nám chybí 
doplní spolužák. Například 
někteří z nás mají z velmi 
hlasitého poslechu ve 
sluchátkách kandicapovaný 
sluch, proto neslyší 
zlověstné cinkaní klíčů 
přicházejícího učitele. Již 
mnoho let je na nás vyvíjen 
nátlak ze strany učitelů 
v podobě neohlášených 
písemek, pamětních 

cvičení, učení se apod. 
My žáci tuto skutečnost 
však nechápeme. Ach, 
jak bychom do školy 
chodili rádi, kdyby na 
nás učitelé nevyvíjeli již 
dříve jmenované “tlaky“. 
Bohužel to školní zákon 
neumožňuje.Většina z nás 
ale ví, že toto je jen začátek 
veškerého utrpení. Proč ? 
Protože studium pokračuje 
pro ty hloupější na střední 
škole, kde se budou muset 
opravdu učit. Ti chytřejší 
říkají, že vydou základku 
s „odřenýma ušima“ a 
přijdou na „pracák“ a potom 
budou bohatí. Slyšel jsem 
o takových lidech, např 
režisér filmu Pán prstenů 
má jmění okolo 8 miliard a 
má dostudovanou pouze 

základní školu. Ale také se 
říká:  „Výjimka potvrzuje 
pravidlo. “ Každopádně 
se budeme všichni snažit 
neudělat ostudu na střední 
škole a ukázat vše, co nás 
učitelé za 9 let zde naučili. 
Jsme za jejich práci vděční.  

Autoři: Ondřej Šams
            Petr Richter
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popletená pohádka
Třetí říjen byl 

den plný radostí 
a zároveň i 

překvapení či omylů. Na toto 
datum bylo v Základní škole 
Chabařovice naplánováno 
čtení dětem. Tímto úkolem 
byli pověřeni žák a žákyně 
deváté třídy, Ondřej Šams 
a Lucie Nováková. Oba 
dva dostali knihu s názvem 
Desatero pohádek od 
Karla Čapka. Ale poslední 
pohádka v knížce byla 
sepsána jeho bratrem 
Josefem Čapkem. Právě 
tuto pohádku se žáci museli 
naučit číst. Čtení nemělo 
být suché a bez projevů, ale 
mělo v něm být obsaženo 
mnoho citů, dojmů i nálad.

První úkol chlapec a 
dívka zvládli dokonale. 
Druhé stádium projektu 
bylo pohádku nahrát na 
zvukovou stopu. Complete. 
Třetí stupeň by většina lidí 
hodnotila jako nejsnadnější, 
ale pro „jantary“ z 9. třídy 
to byl úkol nejobtížnější. 
Nadešla chvíle,  ve které 
se rozhodlo o životě nebo 
o smrti. Přečíst pohádku 
před dětmi. Před osudnou 
hodinou se natěšení žáci 
dostavili k panu učiteli. 
Ten jim rozdal předlohy, na 
kterých byla neskenovaná 
pohádka, dále také 
fotoaparát a otázky týkající-
se pohádky. Zvonek zvoní, 
hodina začíná. Vyzbrojená 
dvojčlenná skupina spěchá 
ke svému cíli. Třída 1.B. 

Paní učitelka Hana Pelcová 
ml. „Jsme tu správně?“ ptá 
se Ondra. „Určitě ano,“ 
odpovídá chlácholivě Lucka. 
„Jdeme.“ Slušně klepají 
a nic. Po chvilce se ozve 
dále. Vstupují. Paní učitelka 
se na ně kouká trochu 
nechápavě. Deváťáci se 
představí a vestoje začínají 
číst. Pohádka se dětem asi 
líbila, i když po překrásném 
mluveném výkonu nebyl 
slyšet potlesk. To vše však 
napravila paní učitelka, která 
šla prvňáčkům příkladem 
a  vybídla je k tleskání. Teď 
teprve byli všichni spokojeni. 
Nadešla chvíle, ve které 
se začaly pokládat otázky. 
Referujícím bylo divné, že 
na některé otázky tázaní 
neznají odpověď. Vše ale 
proběhlo celkem hladce. 
Zbývalo jen společné 
foto, které pořídila paní 
učitelka. „Uff, tak to máme 

za sebou,“ ozvalo se, když 
dívka s chlapcem vyšli na 
chodbu a zabouchli za 
sebou dveře třídy. Poté se 
už jen ubírali směrem ke své 
třídě. Pan učitel byl zřejmě 
udiven z toho, že se tam 
vynořili tak brzy. Ale oni mu 
sdělili, že vše proběhlo bez 
problémů…

 Takto by tento článek 
mohl končit. Avšak o týden 
později na hodině multimedií 
se Ondřej a Lucie dozvěděli, 
že si spletli třídu. Zní to 
neuvěřitelně, ale oni si 
zaměnili třídu 1.B (Hana 
Pelcová ml.) a 5.A (Hana 
Pelcová st.). Z této podivné 
skutečnosti byli nadmíru 
udiveni. A teď sepisují tento 
článek jako ve snách :D

Autoři: Ondřej Šams, 
Lucie Nováková
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3. 12. 2010 začínal 
den jako každý 
jiný. Žáci Základní 

školy Chabařovice však 
tušili, že dnes přijde něco 
neočekávaného. Všude 
vládla nevýslovně hustá 
atmosféra. Pan ředitel se 
ji snažil vypočítat, ale bez 
výsledku. Děti z vyšších 
ročníku už věděly a ty 
menší alespoň tušily, že 
v tento datum chodí po 
škole Mikuláš, anděl a čerti. 
Tohoto úkolu se zhostili 
chlapci a děvčata z deváté 
třídy.

Mikuláš: Ondřej Šams.
Anděl: Natálie Malíková.
Čerti: Linda Vandáková, 

Lucie Nováková, Emil 
Krajčovič a Petr Richter.

Kostýmy propůjčila paní 
učitelka Elena Urieová, 
za což jí patří vřelé 
díky a slova uznání za 
vydařené kostýmy. Bez 
ní by se jen těžko dala 
akce uskutečnit. Žáci se 
šli kolem osmé hodiny 
ranní převléknout a čerti 
také především zmalovat. 
Anděl s Mikulášem 
připravili bonbóny pro 
hodné dětičky. Úderem půl 
deváté se vypravili do tříd. 
Čerti se jaksepatří taky 
činili. V první, druhé i třetí 
třídě se bojácnější žáci 

MIKULÁŠ

rozplakali. Avšak Mikuláš 
jim přispěchal na pomoc a 
zlé čerty odehnal. Většina 
dětí na prvním stupni krásně 
zarecitovala básničku či 
zapěla vánoční koledu. 
Na druhém stupni se činila 

„zlá teta puberta“. Osobně 
však zastávám názor, že 
si -náctiletí užili legrace 
dosyta. Všichni se, myslím, 
shodnou, že se tento rok vše 
povedlo a devátá třída bude 
mít pěkné zážitky. 

Autor: Ondřej Šams
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Chovatelský kroužek 
si poslední 
listopadový 

den připravil pro děti z 1. 
stupně ZŠ ukázku drobných 
domácích zvířat, která 
mají svůj domov v jedné 
místnosti v přízemní ZŠ a o 
něž členové kroužku rádi, 
věrně a pečlivě pečují. Žáci 
mohli vidět dvě morčata, 
osmáka degu (něco jako 
křeček), myš, želvu, dva 
zakrslé králíky a dva křečky.

 Nadšené děti si 
směly mazlíčky pohladit 
a dozvěděly se mnoho 
zajímavých informací ze 
života těchto milých malých 
zvířátek.

V rámci akce byly 
rozdávány letáčky o 
útulku v Žimu, pro který je 

chovatelský kroužek

Začátek: 2. listopadu   
18:00
Konec: 3. listopadu 07:30
Organizátoři: pan učitel 
Morávek a paní učitelka 
Pelcová st.
Pomoc: Linda Vandáková 
(alias Vanda Lindáková), 
Natálie Malíková, Lenka 
Šromová a Jakub Krejčí
Účast: 5. třída

Když Noc s pohádkami 
začala, rozdělili jsme se 
do týmů. Soutěžili jsme 
v hádání pohádkových 
postav, ukázek věčerníčků a 
filmových pohádek. Když šla 
paní učitelka připravit večeři, 
hráli jsme hru „Městečko 
Palermo“. Okamžitě potom, 

co jsme dohráli, bylo jídlo. 
Poté jsme šli připravit stezku 
(pan učitel Morávek a 
pomoc).

Byla celkem čtyři 
stanoviště. Děti musely plnit 
různé úkoly, podobné těm, 
které dostávali hrdinové 
v pohádkách. Když stezku 

prošli všichni, šli jsme 
si lehnout do spacáků. 
Pan učitel nám zahrál na 
kytaru. Ráno jsme dostali 
památeční listy a naším 
jménem a šli jsme do tříd se 
učit.

noc s pohádkami

vyhlášena sbírka potravy a  
dalších věcí pro opuštěné 
psy a kočky. 
Autor: David Šams

Autor: Jakub Krejčí
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panenky pro handicapované

Paní učitelka 
Lásková objevila 
v časopisu 

Praktická žena 
článek „Panenky pro 
handicapované“.

 Šla se tedy zeptat, zda 
jsme ochotni jí pomoci.

V pondělí jsme se sešli 
v učebně výtvarné výchovy 
(bylo nás asi dvacet), 
abychom si řekli, co máme 

dělat. Rozdala nám panenky 
a začali jsme navrhovat, 
jak bude panenka vypadat. 
Nejdříve jsme si udělali 
návrh obličeje, vlasů a 
oblečení. Další pondělí jsme 
panenky dodělávali.

Poté, co jsme panenky 
dokončili, vyfotili jsme je 
a odeslali. Fotky panenek 
vystavíme u naší rybárny 
v přízemí školy.

 Kde jste našla 
článek Panenky pro 
handicapované?

Našla jsem ho v časopise 
,, Praktická žena‘‘ v říjnovém 
čísle.

Proč jste se zapojila a 
jaký to mělo účel?

Zapojili jsme se, protože 
jsme se chtěli přidat do této 
akce, abychom pomohli. 
Hlavně aby si holky a kluci 
protrénovali šití, naučili něco 
vyrábět a navrhovat.

Kdy a kde jste se sešli a 
jak to probíhalo?

Sešli jsme se v pondělí 
během října, byly to dva 
pondělky, které jsme tomu 
věnovali, a vždy to bylo po 
vyučování na jednu hodinu, 
kde jsme si řekli postup a jak 
budeme postupovat. Pak už 
záleželo pouze na fantazii 
holek, co si vymyslí a ušijí.

Povedla se vám práce?
Ano, povedla.
Máme panenky i vyfocené 

a fotky vystavíme u „rybárny“ 
v  ZŠ, aby si je mohli všichni 
prohlédnout.

Rozhovor  
lucie novákové
s paní učitelkou

láskovou

Autor: Lucie Nováková

Autoři: Jakub Krejčí, 
Lucie Nováková
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sešlápni a ušetříš
Dne 26.11.2010 se 

účastnila 9. třída 
soutěže „Sešlápni 

a ušetříš“. Žáci měli sbírat 
PET lahve a přinést je 
do školy. Poté zjišťovali, 
kolik nesešlápnutých a 
sešlápnutých PET lahví se 
vejde do určité plastové 
nádoby. Úkolem třídy bylo 
spočítat objem nádoby, 
objem použitých PET lahví 
a počet sešlápnutých a 
nesešlápnutých lahví. Na 
konci jsme odpověděli 
na otázky, při kterých 
jsme potřebovali znalosti 
z matematiky a fyziky. Žáci 

při své práci museli používat  
fotoaparát, aby zaznamenali 
průběh děje. Pí uč. Andrea 
Lásková vše zaznamenávala 

do pracovního listu který 
poté poslala na www.
recyklohrani.cz.

vánoční koncert

Dne 15.12. se celá 
ZŠ Chabařovice 
odebrala do KD 

Zátiší, kde s pro nás žáci 
ZUŠ Chabařovice připravili 
vánoční koncert. Zazněla 
zde spousta známých 
skladeb, např. „Pro Elišku“ 
kterou nám zahrála Lenka 
Šromová na klavír, „Tři 
oříšky pro Popelku“ naše 
bývalá žákyně Veronika 
Vernerová. K slyšení byla 
i hra na zobcovou flétnu 
v podání Natálie Malíkové. 
V závěru vystoupení 
„přitvrdil“ Jakub Tlačbaba, 
který zahrál skladbu od 
skupiny Nirvana na el.kytaru 
a poté vystoupil i se svou 
kapelou.

Autor: Petr Richter

Autor: Lucie Nováková
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koncert středověké hudby
V úterý 7. prosince 

2010 navštívili 
naši školu členové 

skupiny SOLIDEO, kteří 
se zabývají historickou 
hudbou, kterou hrají také na 
historické hudební nástroje. 
Žáci tak mohli slyšet zvuk 
fléten kostěných, flétny 
jednoručky, gemshorn 
(rohu kamzičího, mufloního, 
rohů kozího a kravského), 
platterspielu (předchůdce 
dud) a dalších nástrojů. 
Žáci, kteří správně 
odpověděli na otázky 
vystupujících umělců, 
obdrželi CD skupiny 
SOLIDEO. 

čtení prvňáčkům

Dne 21.12.2010 šli 
dva vybraní žáci 
z deváté třídy, 

Linda Vandáková a Petr 
Richter přečíst pohádku 
první třídě. Když jsme 
tam přišli a posadili se 
před třídu, všichni ztichli a 
poslouchali. Po přečtení 
pohádky O noční košilce 
z knížky Povídání o 
pejskovi a kočičce jsme 
prvňákům položili otázky 
pro kontrolu, jestli děti 
poslouchaly. Hlásila se celá 
třída. Nakonec nám paní 
učitelka Urieová poděkovala 
za celou 1.A a my jsme se 
vrátili zpět do hodiny.

Autor: Jiří Morávek

Autor: Petr Richter
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Naše škola 
pořádala LVVZ 
pro některé žáky, 

speciálně pro 7.třídu, ale 
zúčastnili se také žáci jiných 
ročníků. 1. skupinu vedl 
tajemník Chabařovic, Vit 
Vlček který zdokonaloval 
jízdu žáků. 2.skupinu 
vedl starosta Mgr. Josef 
Kusebauch, který učil 
žáky základy lyžování. Byli 
jsme ubytováni v penzionu 
Jánošík, ve kterém se 
nám líbilo. Zahráli jsme si 
různé míčové hry se žáky 
slovenské školy. Jezdili 
jsme v lyžařském středisku 
Strednica. Skoro každý 
den jsme lyžovali od 9 do 
12, poté jsme měli pauzu 
do 13 hodin na oběd, který 
jsme si koupili. V 16 hodin 
jsme skončili a šli jsme na 
ubytovnu, ve které jsme 

měli chvilku volna. V 18 
hodin jsme večeřeli. Pak 
jsme šli do společenský 
místnosti, ve který jsme 
si povídali o lyžích a o 
lavinách. Předposlední 
den jsme jezdili na  jiné 
sjezdovce a poté jsme 
koukali na DVD o carvingu. 

Poslední den jsme 

lyžovali do 12 hodin, poté 
jsme museli vyklidit pokoje 
a připravit se na autobus, 
kterým jsme jeli na vlakové 
nádraží. Tam jsme čekali 
hodinu na vlak, který nás 
odvezl domů. J

Autor: Petr Richter

lyžařský výcvik

KALIGRAM

Autor: Lucie Nováková
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VÝLET DO ZOOPARKU

Začínat větou Dne 
27. ledna… je 
hodně kýčovité. 

Takže: byl den jako každý 
jiný. Ale ne pro nás. 
v 8:10 jsme nastoupili do 
autobusu a vyrazili směr 
Chomutovský zoopark. 
Přestože jsme tam původně 
jeli na výstavu, měli jsme 
v plánu se podívat i po 
areálu zooparku. Měli jsme 
rozchod na dvě hodiny, a 
proto jsme nestačili zoo 
projít celou. Co mě docela 
překvapilo, bylo to, že 
většina lidí po příchodu do 
areálu šla okouknout WC. 
I když bylo v Chomutově o 
5 ºC méně, panovala tam 
dobrá nálada, i přes to, 
že více než 8 lidí uklouzlo 
na ledu. V automatu měli 
dobrou horkou čokoládu 
(!), a jelikož si ji spousta lidí 
nestačila vypít, dovolil řidič 
autobusu vzít si ji na cestu. 
Jedna moje spolužačka 
se stačila během jízdy 
čokoládou polít. Protože 
jsme se všichni dobře 
bavili, cesta ubíhala rychle. 
Velké popularitě se těšil i 
chánovský panelák, kterým 
je vidět skrznaskrz.
Autor: Jakub Krejčí
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česko čte dětem

Doufám, že to budu 
říkat srozumitelně.
Tak přesně tohle 

jsem si říkal, když jsem 
vcházel do druhé třídy k paní 
učitelce Menčlové. Ten den 
jsem četl druhákům pověst  
z okolí Děčína a myslím, že 
jsem to udělal tak, jak se 
ode mne očekávalo. Kdyby 
ne, tak mi to druháci řeknou. 
Jak je známo, malé děti 
jsou občas až moc upřímné. 
Asi budete chtít vědět, jak 

to probíhalo. Nejdříve jsem 
vešel do třídy  a všechny 
pozdravil.Četl jsem jim 
Odchod trpaslíků z knihy 
Radka Fridricha Modroret - 
Z pověstí Děčínska. 

Když jsem začal číst, 
bylo ve třídě hrobové ticho 
a já díky tomu slyšel svoje 
chyby, jak jsem četl. Poté, co 
jsem dočetl, jsem se zeptal 
dětí na pár otázek. Dobře 
poslouchaly a odpovídaly 
správně. Potom jsem 

jim řekl, aby namalovaly 
trpaslíka, loď nebo třeba 
neviditelného trpaslíka (!). 
Paní učitelka nás na závěr 
vyfoografovala.

Autor: Jakub Krejčí
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den země

Dvacátý duben je 
pro někoho den 
jako každý jiný, 

ale pro žáky naší školy 
to byl čas vyhrazený na 
pomoc přírodě. Konkrétně 
lesoparku 
Friedrich. 
Všichni byli 
rádi, že před 
prázdninami 
mají ještě jeden 
den volnější, 
ale určitě si 
to nepleťte 
s nicneděláním! 
Učitelé i studenti 
se zapojili do 
odstraňování 
veškerých 
nečistot, které 

do tohoto ekosystému 
nepatří.

 První stupeň sesbíral 
odpadky okolo rybníka a 
prvňáčci zasadili mladé 
stromky do děr vykopaných 

Autor: Ondřej Šams

ŠKOLNÍ AKADEMIE
  Tak, a akademie je za 

námi. Konala se v kulturním 
domě (KD) Zátiší dne 
25.5.2011. Myslím si, že 
všichni byli nadšení z toho, 
jaký zájem mají naši rodiče 
a prarodiče, aby viděli, co 
jsme se v letošním roce 
naučili. Někteří museli i stát, 
protože nebyl dostatečný 
počet míst k sezení. 

Vystoupení se účastnili 
žáci 1. a 2. stupně, které 
předvedli recitaci bajek, 
zpívali v anglickém jazyce, 
předvedli modní přehlídku 
s doprovodem klavíru, 
cirkus, divadlo a tanec, 

a to jak společenský, tak 
moderní ( např. zumba a 
hip-hop). Moderátorky z 6. a 
8. třídy vše  zvládly.

 Myslím si, že se 

vystoupení povedla. Těšíme 
se zas v příštím roce.

Autor: Lucie Nováková

staršími spolužáky z 8. 
a 9. třídy. 

Druhý stupeň 
(tedy nejvíce 9. třída) 
se soustředil na 
rozdělávání ohně. 

Na něm si 
následně 
žáčci upekli 
buřtíky.

 Celý den 
slunný a teplý, 
takřka letní. 
Všichni teď 
už víme, že 
pomoc přírodě 
lze skloubit se 
zábavou. 
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Mnoho z nás si 
myslí, že zvířata 
nejsou tak chytrá 

jako my lidi. To ale není 
pravda. Kdyby nebyla chytrá 
a bystrá, přežila by vůbec? 
Dokázala by sehnat potravu 
nebo se starat o mláďata? 
A proto se dnes vydávám 
do zoologické zahrady 
prozkoumat některou zvěř.

U pokladny si koupím 
vstupenku a mohu se vydat 
na průzkum. První, koho 
potkám, je lachtan. Je černě 
zbarven, má dvě ploutvičky 
a roztomilý čumák. Plave 
si sem a tam. Když má 
dostat něco k snědku, klidně 
předvede nějaký ten kousek. 
Asi proto ho cvičí a má své 
vystoupení.

   Vedle lachtana je 
pavilon orangutanů. Velká 
těla, oranžová zbarvení a 
mnoho chlupů, to jsou oni. 

Žijí tam hned tři jako rodinka. 
Máma, táta a jejich mládě. 
Všude mají rozvěšené sítě, 
postavené tyče a visící lana. 
Houpají se, skákají a lezou. 
Živí se všemi druhy ovoce a 
zeleniny. Někdy se nalepí na 
sklo a dívají se, co se děje 
venku.

   Odcházím od 
orangutanů nahoru a 

zvířata

Autor: Linda Vandáková 

zastavím se až u krokodýlů. 
Ti jsou celí zelenošedí, 

dlouzí, a nebezpeční. 
Dokážou sežrat i člověka. 
Krokodýlí taktikou je zůstat 
nehybný, a když se poblíž 
objeví potrava, vyrazí tak 
rychle a nečekaně, že kořist 
nestihne utéct. Umí se 
znehybnit tak, že ani okem 
nemrkne. Přesně jako teď.

   Jdu dál nahoru až 
ke lvům a tygrům. Ti jsou 
také masožraví. Dokážou 
dohonit antilopu, zebru, 

ale i bizona. Lvi mají sice 
hřívu a považují se za krále 
zvířat, jenže tygři jsou větší 
a také silnější. Jejich srst je 
velmi zajímavá, oranžová 
s černými pruhy. Žijí 
v pralesích. Mají rádi vlhko, 
mokro i teplo. Zato lvi žijí na 
savanách, kde je stromů a 
keřů méně. 

    Úplně nahoře žijí žirafy 
a sloni. Žirafy mají žlutou 
srst s hnědými skvrnami. 
Mají velké nohy a za ušima 
dva zakrslé růžkya dlouhý 
krk, aby dosáhly na větve 
stromů. Živí se listy a plody. 
Žijí tam, kde i lvi.

 Sloni jsou mohutní, 
šedí s velkýma ušima a 
dlouhým chobotem. Chodí 
po zoo na procházky nebo 
se nechávají mýt. V Indii 
je  obyvatelé využívají 
jako dopravní prostředek. 
Sednou si jim za uši a 
dostanou se tam, kam 
potřebují. Živí se ovocem.

Zkoumání zvířat mě 
vyčerpalo. Vylezu horním 
vchodem a nasednu na 
první autobus, který jede 
kolem. Hurá domů na oběd.

 Pozorování zvířat je 
docela zajímavé. Dokážou 
spoustu věcí. Lidé by si 
jich měli vážit a ne je týrat 
a trápit. Co bychom si bez 
nich počali.
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Co je to vlastně 
rodina? Každý 
si pod tímto 

pojmem může představit 
něco jiného. A nad čím 
je vlastně důležité se 
pozastavit? Nad tím, že 
každý z nás má jinou 
rodinu, a někdo ji nemá 
vůbec. 

Můžeme do ní zahrnout 
mámku, taťku, sourozence, 
babičku, dědečka, tetu, 
strýce a mnoho dalších. 
Ale mohou to být i domácí 
mazlíčci, například pes, 
kočka, králík, kůň, morče a 
další.

  Rodiče si mohou dítě 
adoptovat i přesto, že už děti 

rodina

Autor: Natálie Malíková

mají, nebo je nemohou mít 
vůbec.

Takových dětí bez 
domova je mnoho. Rodiče 
buď nemají peníze, za 
které by děti živili, nebo ani 
dítě mít nechtěli, nebo měli 
problémy s alkoholem nebo 
drogami a dítě jim odebrala 
„sociálka“, nebo dítě nechtěli 

kvůli jeho postižení. Ale 
problém je ten, že děti za 
tyto věci nemohou, a tratí 
na tom především ony.

   Každé dítě potřebuje 
milující rodinu a tu podle 
mě vůbec nic na světě 
nedokáže nahradit. I když 
nás rodiče občas štvou a 
to, myslím, všichni známe, 
musíme si uvědomit, jaké 

by to bylo bez nich.
 Takový život si nedokážu 

ani představit. Raději ani 
nepředstavuji. Své rodiny si 
moc vážím, i když mě někdy 
rodiče opravdu „pruděj“ :D. 
Mám je moc ráda.

Autor: Michaela Malíková

KALIGRAM



Jak dlouho učíte na této 
škole?

Od roku 1978, 
s přestávkou pěti  let.

Kolikrát jste zaspala 
nebo přišla pozdě do 
práce?

Asi dvakrát. Jednou jsem 
dokonce musela dojet do 
školy stopem :D.

Jaký největší trapas se 
vám stal za vaší učitelské 
kariéry?

Vždy při zkoušení jsem 
se opírala o topení! Jednou 
se mi to ale vymstilo, zrovna 
když jsem měla červenou 

minisukni, děti namazaly 
topení křídou a já jsem celý 
den chodila a pruhovanou 
sukní :D

Odhadněte průměrnou 
rychlost vaší chůze? :) 

Mám opravdu rychlý krok, 
málokdo mi stačí! Tak asi 
7km/h :D

Co byste nám řekla o 
pamětních cvičeních? Je 
to vhodný trest pro žáky? 

Určitě je to vhodné, 
konkrétně si žáci procvičí 
látku, která se zrovna 
vyučuje. Dnes se málo 
trénuje paměť, a to i na 1. 

ROZHOVOR NATÁLIE MALÍKOVÉ A LINDY 
VANDÁKOVÉ S PANÍ UČITELKOU 

VAŠÁTKOVU
stupni.

Co děláte ve volném 
čase? Máte koníčky?

Tak určitě sport, a to 
například volejbal, lyže a 
tenis… Mým koníčkem jsou 
také psi. Mám chovatelskou 
stanici irských teriérů.
Také ráda luštím sudoku , 
křížovky a podobně.

Jaké je vaše oblíbené 
přísloví?

Tak dlouho se chodí 
se džbánem, až se ucho 
utrhne. :)

Jaké máte vyzvánění na 
mobilu?

Písničku od skupiny 
ABBA. :)    

Jaký je váš oblíbený 
film/kniha?

Můj oblíbený film je 
Vesničko má středisková a 
oblíbená kniha Nebe nezná 
vyvolených od Remarqua.

Kolik času denně 
strávíte před televizí/
počítačem?

Na televizi koukám 
přibližně tři hodiny denně, 
ale při sledování ještě něco 
dělám, např. do školy a tak. 
Na počítači většinou dělám 
něco do školy nebo hraji 
slovní fotbal a sudoku. :) To 
jsou přibližně 2 hodiny.

My Vám moc děkujeme 
za rozhovor a přejeme 
plno krásně strávených let 
na této škole.


