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Milí čtenáři 
   V krátké době do rukou dostáváte do 
rukou další číslo školního časopisu 
„Lodička“.  To minulé se setkalo se 
slušným ohlasem, věříme, že váš zájem 
bude ještě více stoupat.  Obzvlášť nás 
těší, že časopis si oblíbili naši nejmenší 
školáci. Často se nás ptáte, proč 
„Lodička“ nevychází v barevné podobě. 
Bohužel to není možné, bylo by to fi-
nančně nákladné. Cena časopisu by šla 
hodně nahoru, a to není naším cílem.  
   Rádi uvítáme vaše příspěvky, ty nej-
zajímavější zveřejníme. Pokud chcete 
něco do časopisu napsat, nebo nakres-
lit, uvítáme to. Příspěvky sdílejte na ne-
otrhaném papíře, nezapomeňte na zadní 
stranu připsat své jméno, příjmení a 
třídu. Totéž udělejte, pokud odpovídá-
te na soutěžní otázky.  
   Přejeme vám všem dobrou zábavu a 
hezké počteníčko.                                                                                                                              

ANKETA OVOCE DO ŠKOL 

 Ano, protože se mi líbí, že děti, které doma 
nejedí ovoce nebo zeleninu, tak mají ve škole 
možnost se dostat taky ke zdravému jídel-
níčku. (Šárka Konopásková, 5.B) 

 Ano, protože si myslím, že svačinky jsou 
dobré a zdravé a dodává nám to různé vitamíny. (Vopat, 8.A) 

 Ano, je to lepší než něco nezdravého, ale dala bych tam občas něco jiného a také bych 
tam dávala i další příchutě džusů. Je to dobré, když si někdo zapomene svačinu, tak má 
aspoň něco. Jsou tam vitamíny. (Hálová, 6.B) 

-MaD 

Exkurze do Poslanecké 
sněmovny  

   V pondělí 12.2. 2018 navštívila 9.A., 9.B. 
a část 8.B. Poslaneckou sněmovnu. Okolo 
10. hodiny dojeli žáci do Prahy 
v doprovodu Paní Mgr. Jany Novotné a Pa-
na Mgr. Matěje Dvořáka, dále pokračovali 
směrem k Poslanecké sněmovně, ale jeli-
kož měli čas, tak navštívili McDonald’s. 
Poté došli k Poslanecké sněmovně, kde se 
rozdělili na dvě skupiny. Jedna se byla po-
dívat na Karlův most, kde se to hemžilo 
různými stánky. Druhá skupina se podívala 
do Poslanecké sněmovny pod přísnou kon-
trolou. Uvnitř si zopakovali, kolik máme 
poslanců i senátorů, ale dozvěděli se dal-
ších věcí třeba, že tam mají velice malé a 
nepohodlné sedačky! Také mají na stropě 
zlato a po stěnách jen zlatou barvu. V půl 
druhé vše skončilo a celá skupina se pře-
sunula do OC Nový Smíchov, hlavně se 
spíš těšili po náročné cestě, jak si koupí 
jídlo. Ovšem někteří neutráceli za jídlo, 
ale platili v jiných obchodech. Okolo půl 
čtvrté je čekala dlouhá cesta domů, kte-
rou zvládli v pořádku a výlet si užili na 
100%! 

-ali 

-Clar 



Vtipy 
 
„Paní učitelko, mohl bych 
vás o něco poprosit?” hlásí 
se František. 
„Samozřejmě, co potře-
buješ?” 
„Mohla byste mi tu pětku 
z písemky napsat do žá-
kovské bílou propiskou?” 
 

Říká paní učitelka Pepíč-
kovi: „Dojdi mi, prosím tě, 
pro mapu do kabinetu.” 
„Dobře, díky, nashleda-
nou!” 
 

„Máme mít historii,” zlobí 
se na malého humoristu 
třídní, „ne vyprávění his-
torek!” 

JAK JSEM ZAČÍNAL 
S BASKETBALLEM 

 
   Do školy jsem chodíval celkem rád, ale hodiny tě-
lesné výchovy na prvním stupni byly pro mě ohrom-
ným utrpení, Každá hodina v tělocvičně začínala po-
chodem ve dvojících za zpěvu písně „Beskyde Bes-
kyde“ Hudbu mám moc rád, ale tuhle písničku spo-
lečně s několika dalšími povinnými dodnes nemusím. 
No a potom já osobně…. 
    Byl jsem sice štíhlý, ale dost neobratný, pomalý, 
každá holka ze třídy byla daleko mrštnější, než 
jsem byl já.  Hodiny mě nebavily, snad ještě vybíje-
ná. Ale problém byl i tady.  Neházel jsem míčem ho-
rem, ale nataženou rukou od pasu. Díky tomu nikdo 
nevěděl, kam míč vlastně poletí.  Spolužáci mi málo 
nahrávali, ale pokud jsem se k míči přece jen do-
stal, většinou jsem se tímto záhadným způsobem 
trefil. Pamatuji si, že jednou jsem trefil i rozhodčí 
– paní učitelku. Děsně na mě řvala a vyhrožovala, že 
z tělocviku mi nechá propadnout.  Naštěstí byla ro-
zumná a na vysvědčení jsem z tělocviku měl vždycky 
dvojku – z milosti, ze soucitu…? 
   Pravé peklo ovšem nastalo, když se naše třída do-
stala na druhý stupeň do šestého ročníku.  
  
pokračování v příštím čísle -ali 

Co s morčetem? 
Morčatům můžete pořídit klec, terárium, box a králíkárnu. Do ubikace dejte 2x 
misky nebo 1x misku a na pití napáječku. Domeček, ve kterém se schovají a spí, se-
ník na seno.  
Podestýlka:  Hobliny,  asan,  textil 
Záchod je důležitý, pouze u textilu, ale když máte asan, nebo hobliny, nemusí být. 
Misky mějte keramické! Jsou těžké a morče je nepřevrhne. 
!!POZOR:  Ubikace musí měřit minimálně 1  metr!! 
Česání:  Pro morčata krátkosrstá není důležité česání.  Pouze pro dlouhosrsté.  
Pořiďte hřeben pro zvířata nebo miminka. 
Drápky:  Můžete koupit speciální kleštičky nebo nůžky pro hlodavce.  Může je 
ostříhat veterinář, ale účtuje si za to drobný poplatek.  
Nikdy nekoupejte morče,  pouze tehdy,  když má kožní problémy.  
                                                                                      -E. Hlavsová, K. Kočová 

-J.V. 



Rozhovor s paní učitelkou Dologhovou 
Jak jistě víte, nový školní rok nám přinesl i nové učitele. Jedním z nich je paní 
učitelka Denisa Dologhová, která nám ochotně zodpověděla všechny otázky, 
které nás zajímaly.  
 
Líbí se vám na naší škole?  
Ano, čím dál tím víc.  
 
Oblíbená barva? 
Všechny barvy přírody, každá má své kouzlo, a svůj význam. 
 
Oblíbené číslo? 
Jedenáctka, byla mi dána do vínku. Narodila jsem se 11.11 v 11 hodin a od té do-
by mě toto číslo provází. 
 
Jak dlouho učíte? 
Učím čtvrtým rokem. 
 
Co ráda děláte ve svém volném čase? 
Ve volném čase se věnuji tanci, ráda čtu. V poslední době se zabývám i fotogra-
fováním. Baví mě poznávání nových lidí a jejich příběhy, objevovat tajemství 
přírody a odkrývat dávnou i včerejší historii. 
 
Chtěla jste být učitelkou vždy?  
Jako malá jsem toužila být ledaským, ale vítězila dvě povolání : zdravotní sest-
ra a učitelka.   

-BB 
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Naše soutěž. 
   Snad každý návštěvník, který zavítá do tohoto nádherného města, si z tohoto 
místa pořídí fotografii. Město leží na jihu Čech na břehu řeky Vltavy a jeho hrad 
je druhý nejrozlehlejší v České republice – hned za Pražským hradem. 
V historickém centru byla natočená pohádka Anděl Páně II. Jako obvykle, nabí-
zíme malou nápovědu: 
 
 
   a)  Český Krumlov 
   b)  Česká Kamenice 
   c(  České Budějovice 
    
 
 
Víte již, které město je na obrázku? Pokud ano, napište svoji odpověď na papír, 
odevzdejte ji někomu z redakční rady nejpozději do 28. února. Tři vylosované 
správné odpovědi opět odměníme ve školním rozhlase sladkými odměnami.  
   Kde se nachází dům s jelenem na fotografii v minulé soutěžní otázce, poznali 
téměř všichni. Ano, stojí ve vesnici Hoštice u Strakonic. 

3 otázky pro… 
Tentokrát jsme se na 3 otázky zeptali pana řídícího (pana ředitele). Zajímá vás, 
zda se bude něco nově rekonstruovat nebo jak to vypadá s naším milovaným bu-
fetem? Super! Právě to se dozvíte v tomhle článku. 
 

1) Jak se Vám tu žije?     2) Chybí Vám na škole něco?                                                    
          Dobře.                                       Čas.                                                                     

    3) Bude se v poslední době něco rekonstruovat? 
Od ledna jsme již zrekonstruovali výdejní zařízení ve školní jídelně. O 
jarních prázdninách se měnila světla ve školní jídelně. Světla v kabinetech 
a v dílnách jsou naplánována na hlavní prázdniny. Dále se o hl. prázdninách 
bude měnit přívod vody do školního bazénu a vzduchotechnika + dívčí 
sprchy. Již proběhla výměna data projektorů v učebnách U2- 23 a 25, 
které jsou výkonnější a není nutné mít ve třídě tmu. Také se připravují 
nová jídelní okénka ve školní jídelně. Bufet se zatím projednává, už máme 
vymyšlené detaily. Kdyby se renovoval, tak o hlavních prázdninách.. 

-ali 

-BB 


