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 ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU 
 

Jak dlouho učíte v Mirovicích?  

13 let (od 1. února 2004). 

 

Učila jste někdy v jiné škole než v Mirovicích? 

Ano, krátce na I. ZŠ Milevsko. 

 

Jaké předměty učíte? 

Jsem kvalifikovaná pro I. stupeň ZŠ, v posledních letech vyučuji převážně 

český jazyk na I. stupni (většinou v 5. třídě). 

 

Baví vás být ředitelkou?  

Ano, i když se cítím být víc učitelkou. Ředitelka je „jenom“ funkce. 

 

Když jste byla zvolena ředitelkou, podle čeho jste vybírala paní zástupkyni?  

Chtěla jsem si z našeho sboru vybrat někoho, s kým budu mít podobné 

názory a s kým si budu rozumět i lidsky. Nikoli někoho, kdo slepě 

odsouhlasí všechna má rozhodnutí, ale někoho, kdo mi účinně poradí a  

společně se mnou bude hledat různé možnosti řešení problémů.  

Měla jsem šťastnou ruku!   

 

Myslíte si, že by se naše škola měla účastnit více akcí?  

Nevím, jaké akce máte na mysli. Akcí „zvnějšku“ je podle mého názoru 

dostatek (výchovné a preventivní programy, divadlo, kino, exkurze…). Ráda 

bych se však setkávala s větší aktivitou vás, našich žáků. Bohužel se 

necháváte do všeho nutit, musíme vás přemlouvat, abyste nějakou akci 

vymysleli a zorganizovali. A to je obrovská škoda, protože v naší škole je 

vás, šikovných a schopných žáků, velká spousta! (A teď zdaleka nemyslím 

jenom na „jedničkáře“.) 

 

Rádi bychom, aby vycházel školní časopis. Co Vy na to? 

Je to skvělý nápad, který má od začátku moji podporu. Dá se říci, že 

vydávání školního časopisu je můj dlouhodobý sen a byla bych moc ráda, 

kdybyste mi ho splnili! 

 

 

Děkujeme za rozhovor. 

J. Čandová, M. Homolková 



PANÍ UČITELKA 

PETRA SOUCHOVÁ 
 
Proč jste se rozhodla jít učit do Mirovic, 

když jste z Písku? 

„Chtěla jsem začít v malé přátelské škole.‘‘ 

 

Jak se Vám tady pracuje? 

„Většinou dobře, ale ne vždy se všechno 

vydaří.“ 

 

Chutná Vám ve školní jídelně? 

„Chodím pouze 1x týdně a chutná mi.“ 

 

Jaký předmět se Vám učí nejlépe?  

„Jednoznačně angličtina.“ 

 

Jak dlouho učíte? 

„2 roky a 5 měsíců.“ 

 

Rozumíte si s ostatními učiteli? 

„Myslím si, že ano.“ 

 

Líbí se Vám prostředí ve škole? 

„Mohlo by být barevnější a veselejší.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANÍ UKLÍZEČKA  

LENKA 

POSKOČILOVÁ 

 

 Můžeme se zeptat, kolik je Vám let?                    

„38.“ 

Proč jste se rozhodla uklízet na této škole? 

„Chtěla jsem změnit povolání.“ 

Jste tady spokojená? Dělají děti velký 

nepořádek ve třídě? 

„Jsem velice spokojená. Nedělají velký 

nepořádek  - ,,někteří‘‘. 

Máte nějaké děti? 

„Ano mám, jednu dceru.“ 

Kolik je jí let? 

„8, chodí do 2. třídy a jmenuje se Natálka.“ 

Uklízíte jen v přízemí? 

„Ano, uklízím jen v přízemí.“ 

Která třída dělá největší nepořádek? 

„Čtvrtá.“ 

A nejmenší nepořádek? 

„2. třída.“ 

 

Děkujeme za rozhovor 

 



DNES   PEČEME   S   VERONIKOU 

 Štrúdl                                          

60 dkg hladké mouky                                                      
2 vejce                                      

10 lžic smetany                          

16 dkg cukru                           

10 dkg tuku  

½  prášku do pečiva 

citrónová kůra a šťáva  

 

Troubu si necháme nahřát na 170C°. Hladkou mouku smícháme s práškem do 

pečiva a s cukrem. Poté přidáme vejce, smetanu, tuk a citrónovou kůru a šťávu, 

vše zamícháme dohromady. Rozložíme na plech a přidáme jablka (co nejvíce 

pokrýt plech. Pečeme do zlatova.   

 

Olejová bábovka                                                                          

  

250 g polohrubé mouky     

250 g cukru                               

1 vanilkový cukr, ½ prášku do pečiva 

3 žloutky        

100 g oleje    

100 g vody                                                                                       

citronová kůra 

sníh ze 4 bílků 

 

Mouku smícháme s cukrem, s vanilkovým cukrem, ½ prášku do pečiva. Přidáme 

3 žloutky, 100 g oleje, 100 g vody a citronovou kůru.  Vše smícháme 

dohromady. Nakonec opatrně přidáme sníh ze 4 bílků.  

Formu si vymažeme olejem a vysypeme hrubou moukou. Těsto nalijeme do 

formy a dáme péct.  

       Dobrou chuť. 

Korfbal 



Hra podobná basketbalu, ve které proti sobě hrají dva smíšené týmy po osmi 

hráčích. Útočí se na korfbalové obroučky bez desky. Tým se skládá ze čtyř žen a 

čtyř mužů.   

Muži brání pouze muže a naopak. Navíc je korfbal bezkontaktní sport. Hráči jsou 

rozděleni na dvě půlky na 

hřišti. Na půlce, kde se 

nachází soupeřův koš, část 

družstva pouze útočí. Když 

obránci získají míč, přihrají 

ho útočníkům.  

 

 

Jojo 
Jojo je sport, při kterém hráč jojo (dva malé disky spojené osou a omotané 

provázkem) vypouští ze své dlaně a provádí zajímavé triky. Na konci provázku 

(stringu) je smyčka, do které se navléká prostředníček. Jojo je volnočasová 

aktivita, ale konají se i pravidelné soutěže jako ME i MS. 

Pravidla soutěže: 

Obecně se u „jojování“ hodnotí šikovnost hráčů, jak jsou 

hráči schopni předvést složité triky. Soutěží se 

v předepsaných sestavách triků a i jako freestyle – hráč 

provádí ve stanoveném čase libovolné triky. Rozhodčí hráče hodnotí strháváním 

bodů v porovnání s ideálním provedením. 

 

 

 

SMÍCH LÉČÍ 

 

V práci mě upozornili, že  

jsem jeden z posledních, 

kdo ještě neodevzdal  



anonymní dotazník. 

 

 

Pepíček přijde pozdě do školy a omlouvá se: 

 "Promiňte, já jsem se opozdil, protože jeden pán na autobusové 

zastávce ztratil desetikorunu."  

"A ty jsi mu ji pomáhal hledat?"  

"Ne, já jsem na ní stál !!“ 

 

 

 

 

„Mami, Mirek včera přišel 

do školy špinavý a paní učitelka  

ho za to poslala domů.“ 

„A pomohlo to?“ 

„Ano, dneska 

 přišla špinavá celá třída." 

 

Pepíček říká tatínkovi:  

"Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!"  

"Jo? A na co se paní učitelka ptala?"  

"Kdo nemá domácí úkol ..." 

 
  Připravila: Eva Brožov 

 

CO SE NÁM POVEDLO 



 Na podzim jsme uspořádali LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Kolik se nás 

sešlo, to si netroufáme odhadnout. Ačkoli se vyskytly drobné nedostatky, 

myslíme si, že se průvod líbil a za rok bude zase. Už  jen ten stánek na náměstí a 

dobrůtky v něm. Procházka po městě také nebyla k zahození. Jistě se všichni těší 

na další.  

 Zhruba o měsíc později jsme uspořádali BAZÁREK. Kolem něj byla 

spousta práce, ale když více lidí přiloží ruku k dílu, pak se práce musí podařit. A 

náš parlament se snažil, seč mu síly stačily. Paní učitelky se též přidaly. Je to 

super, když se dílo vydaří a my se můžeme pyšnit výsledky své práce. 

 Třetí vydařenou akcí byl VÁNOČNÍ JARMARK. Dlouhá příprava se 

vyplatila. Jeden čtvrtek jsme se rozdělili do skupin napříč ročníky a začalo se 

vyrábět. Nejdříve jsme měli trochu obavy, jak budeme spolupracovat se staršími 

spolužáky, ale dalo se. Pochopili jsme, že i „malí“ mohou být šikovní a ti starší 

jsou zase schopni pomoci svým mladším spolužákům. Následující den jsme 

svoji práci zhodnotili v tělocvičně. Deváťáci si připravili scénky z pohádek, aby 

nás ještě trochu více vánočně naladili. Byli skvělí.  A tak jsme z tělocvičny 

odcházeli s úsměvem na tváři a s pocitem dobře vykonané práce. Odpoledne se 

pak dostavila spousta lidí a většina výrobků se prodala. Tak to má být. 

 A v lednu? Tam jsme taky měli jednu velkou akci a tou byl lyžařský 

výcvikový kurz pro žáky 7. třídy (abychom doplnili stav – jelo i 6 žáků 

z osmičky). Celý kurz byl moc fajn.  



LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

 

V sobotu 14. 1. po obědě jsme se vydali 

autobusem na Šumavu, do Železné Rudy, 

abychom se naučili trochu lyžovat. Někteří jezdí 

velmi dobře, protože lyžují s rodiči a na horách 

už byli mockrát, jiní však jeli na hory poprvé. 

 Ačkoli jsme po cestě zapadli, dojeli jsme 

do cíle včas a v pořádku. Po příjezdu jsme se 

„vylodili“, dostali jsme přidělené pokoje a pak se 

sešli ve společenské místnosti, kde jsme obdrželi 

základní instrukce k celému týdennímu pobytu.  

 Večerka byla ve 22:00 hodin. Budíček 

v půl osmé, snídaně v osm a v devět už jsme byli připraveni s lyžemi. Jen vyrazit. Dopolední 

lyžování bylo fajn. Pak oběd a polední klid. Bylo příjemné si odpočinout. Odpoledne jsme 

opět vyrazili na svah. Sněhu bylo letos dost. 

 I večer bylo o zábavu postaráno. V pondělí, ve středu 

a v pátek se pro nás na hotelu pořádaly diskotéky. Také jsme 

měli maškarní rej a instruktoři pro nás vymýšleli různé hry.  

 Na horách se nám moc líbilo. Nakonec se lyžovat 

naučili všichni a ustáli jsme celý týden bez úrazu. Byli 

bychom rádi, kdybychom se příští rok mohli zúčastnit znovu. 

Moc jsme si to užili. Byl to 

super týden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTISTRESOVÉ  OMALOVÁNKY 

 Současným hitem pro malé i velké jsou jistě antistresové omalovánky. 

V různých nakladatelstvích jich vychází celá řada, ať už tematicky, nebo 

všehochuť, aby si každý mohl vybrat. V 7. třídě si vybrali téma „Tváře“. A jak 

se jim vedlo? Posuďte sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Lucie Hybrantová     Marie Homolková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Lukáš Mařík       Marie Švábová 



 

Luštím, luštíš, luštíme 

 

 

 

Tajenka č. 1: _________________________________________ 

 

Tajenka č. 2: 

_______________________________________ 

 

   Stránku připravil: Vojta Košťál 



UČÍME SE NĚMECKY. A VY? 

Vyluštěte přesmyčky a přiřaďte ke  

         správnému obrázku 

 

    

ETAKZ  

  

FOWL   

 

HKU  

 FOSHRC 

 

 

 

 

EELS  

 

SAUM

    

 

 

  UNHD 

ETNE 

  

Umíš tato zvířátka pojmenovat i anglicky?  Nikča Chalušová  

RHEATSM 



NĚCO PRO NAŠE NEJMENŠÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hádanky a doplňovačky pro malé šikuly (Fragment) 

 



ČLENOVÉ KROUŽKU 
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