
1. 

Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lo-

dička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně nový-

mi redaktory. V šéf-redakci tentokrát nebude Honza Smělý a Dan Voráček, ale 

objeví se tam tváře, které již znáte z předchozího časopisu, ale také úplní nováč-

ci ze třídy 6.A. Šéf-redakci zastoupí v hlavní roli Klára Lászlová a její poddaní 

Barbora Bartošová a Ondřej Mrhal. Více se dozvíte na straně 3.  

Barbora Bartošová 7.B  

Ročník: 2     číslo: 2    podzim 2016  

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou 

1. Jak dlouho učíte?   

     Učím 25 let na ZUŠ v Jirkově a 3 roky na základní ško-
lách. 

2. Kde vše učíte? 
Učím na ZUŠ, na 4. Základní škole v Chomutově a na 2. 

Základní škole v Jirkově. Všude hudební výchovy.  
3. Baví vás to? 
Ano, a moc. 
4. Líbí se vám naše škola? 
Líbí se mi, máte pěknou novou školu a máte ji pěkně vy-

bavenou počítači. 
5. Změnila byste zde něco? 
Ne. 
6. Co ještě učíte? 
Na ZUŠ učím hru na akordeon a na klávesy. 
                                                                                

Klára Lászlová 7. B 



Tak jak jsme v minulém čísle slíbili, jsme zpět s rubrikou „Naši nejmenší“, 

tentokrát se nám představí třída 1.B. 

Jak to vidí v 1.B 

Paní učitelka Ludmila Francová, 1.B 

      Naši nejmenší 

   Pavel Hejer, 6 let 1.B 

   1. Těšil jsi se do školy?  

     Jo hodně. 

   2. Jak se ti v nové škole líbí? 

     Líbí moc, ale občas se nudím. Mám tady dobré 

kamarády. 

   3. Chtěl bys zpátky do školky? 

    Ne, protože v družině jsou také hračky. 

   4. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 

    Plavání.  

   5. Jaká je tvá nová třídní učitelka? 

    Moc dobrá. 

   

1) Kolik je ve třídě dětí?  

        Dětí je 27. 

2)     Líbí se jim ve škole?  

        Ano moc.  

3)     Jsou hodní? 

        Moc ne. 

4) Baví je učení?  

    Ano  

5) Jde jim to?  

    Některým musím pomáhat. 

6) Chystá se nějaká akce pro děti?  

    Pouštění draka. 

Natálie Macáková, 6.A 

2. 



Tady máte představení našich redaktorů  

Ahoj, jmenuji se Klárka Lászlová. Chodím do 7. třídy a jsem šéfre-
daktorka (máme bezvadný tým). Mám ráda modrou barvu. Chodím na 
různé kroužky (skauting a volejbal). To je asi vše tak zatím ahoj! 

Ahoj, já jsem Bára a je mi 12 let. Chodím do 7. B a škola mě baví. 
Hraju na kytaru a elektronické klávesy. Ve školní redakci letos 
budu druhým rokem. No už mě bylo dost si myslím, takže se měj-
te krásně a ahoj. :D  

Ahoj, já jsem Ondřej Mrhal. Mám rád zelenou a modrou 
barvu. Mám rád plavání a matematiku. Je mi 12let. Chodím 
do sedmé třídy. 

Ahoj, jmenuji se Karolína Klímová. Je mi 12 let a chodím 
do 6. třídy. Můj koníček je tanec a klavír. Můj nejoblí-
benější předmět je dějepis a čeština. Za  třídního uči-
tele mám Lukáše Čermáka.  

Jmenuji se Natálie Macáková. Chodím do 6.třídy a je 
mi 11 let. Moje koníčky jsou tenis a malování. Můj 
třídní učitel je Lukáš Čermák. Můj nejoblíbenější 
předmět je zeměpis.  

Moje jméno je Eliška Veselá. Chodím do 6.A a 
naší třídu mám moc ráda. Mám ráda modrou bar-
vu a zpívám ve sboru.  

Bára Bartošová 7.B 

3. 



4. 

Anketa žáků 6.tříd 

 

Jelikož jsou šesťáci na druhém stupni úplní nováčci pochopitel-
ně nás zajímají jejich první dojmy a názory, proto jsme pro Vás 
uspořádali malou anketu, ve které se například dozvíte, která 
učebna je nejhezčí, a také kdo je nejpřísnější vyučující :) 

Třída 6.A, třídní učitel Mgr. Lukáš Čermák, 28 žáků 

Nejhodnější učitel: pan učitel Lukáš Čermák 

Nejpřísnější učitel: paní učitelka Irena Svatošová 

Nejlepší předmět: matematika 

Nejtěžší předmět: agličtina 

Nejhezčí učebna: učebna přírodopisu 

Nejzvláštnější učebna: učebna fyziky 

Třída 6.B, třídní učitel Ing. Petr Kaššák, 28 žáků 

Nejhodnější učitel: pan učitel Petr Kaššák 

Nejpřísnější učitel: pan učitel Antonín Lisý 

Nejlepší předmět: český jazyk 

Nejtěžší předmět: matematika 

Nejhezčí učebna: učebna přírodopisu 

Nejzvláštnější učebna: učebna fyziky 

 

Anna Šolcová, Eliška Popelková 6.A 



5. 

Vybarvi a najdi rozdíly 

 

Jazykolamy 

V roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála 
Klára Králová. 

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl 
Petr Fletr. 

Vylušti obrázkovou křížovku 



Rozhovor se členy projektu Green Life 

6. 

1) Jak dlouho trvá projekt Green Life? 

    Projekt trvá od roku 2009. 

2) Jak jste se dostal do projektu Green Life? 

    Sám jsem ho založil. 

3) Proč jste se rozhodl chránit deštný prales?  

    Protože je naprosto nádherný a hlavně tam žijí tygři. Tygry mám hodně rád. 

4) Jak jste se poznal se Zuzkou? 

    Zuzka přijela v roce 2011 jako dobrovolník pomáhat chránit prales a už tam se-
mnou zůstala. 

5) Zapojují se do projektu i jiné školy? 

    Do projektu se zapojuje asi šedesát partnerských škol a vy jste jednou z nich, 
ale naprosto upřímně můžu sdělit, že jste jedna z nejaktivnějších škol. Moc nás 
překvapil váš originální prodej květin. Moc se mi u vás líbí ,navíc máte dobrou 
atmosféru. 

6) Máte nějakou historku?   

   Ano mám, třeba jednu s tygrem. Ráno jsem šel zkontrolovat jednu fotopast a 
v takové jedné roklince byl tygr. Já jsem si ho nevšiml a dál jsem jí kontrolo-
val. Tygr na mě začal vrčet. Zavrčel na mě poprvé a já dál kontroloval. Zavrčel 
a já jsem si uvědomil, že mě upozorňuje. Na třetí upozornění jsem odešel. 
Takhle to skončilo.                                                      

 Klárka, Ríša a Bára 7.B 

Redakce školního časopisu Lodička:  Klára Lászlová 7.B,  šéfredaktor 

Ondřej Mrhal, Bára Bartošová  7.B,  zástupci šéfredaktora  

Eliška Veselá, Eliška Popelková, Anna Šolcová, Petra Polzová, David Folta, Matěj 

Musil, Karolína Klímová, Natálie Macáková,  6.A, Richard Kočí  7.B 

Materiály ke zveřejnění zasílejte na e-mail: lodicka@2zsjirkov.cz 

Rozhovorem se členy týmu Green Life navazujeme na úspěšný ekologický projekt na 
ochranu deštných pralesů, jehož jsme jako partnerská škola součástí. Během série 
přednášek „Mokřady tropů“, které se ve škole konaly 6. října  naši redaktoři vyzpovídali 
zakládající členy tohoto unikátního projektu Milana Jeglíka a Zuzanu Kolouškovou. 


