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Pr áz d n i ny  už  boh už e l  s ko nč i l y ! !  A  m y  v á s  o pě t  
v í t ám e  v  n a š í  o b l í be né  po l e pš o v ně .  S  v e l k ým  
nas az e n ím  a  p í l í  s e  v r h ňe te  do  uče n í .  Mám e  t u  
d o br é  uč i te l e ,  t ak  d áv e j te  po z or ,  ať  j e  ne -
d o s tane te  d o  b l áz i n ce .  S  po z d r ave m  v aš e  
Lo d ička .  

Školní počty 
V letošním školním roce vzrostl celkový počet žáků ve 
škole na 506. Z toho 229 chlapců a 277 děvčat. 
Na prvním stupni se v současné době vzdělává celkem 
281 žáků, z toho 126 chlapců a 155 děvčat. 
Na druhém stupni se v současné době vzdělává a krotí 
celkem 225 žáků., z toho 103 chlapců a 122 děvčat. 
 
Ondřej Mrhal, 7.B 
Vyjádři počty chlapců a dívek na škole procenty. 

Rozhovor s panem učitelem Kaššákem 
1. Jak se vám líbí v novém pracovišti 
Líbí, máme tu hodné děti, učitele a obzvlášť pana ředitele.  
2. Co máte rád a co nemáte rád? 
Mám rád pizzu a nesnáším pečené pirožky. 
3. Čím jste chtěl být jako dítě? 
Od malička jsem chtěl být učitelem. 
4. Co učíte? 
Matematiku a fyziku, ale snažím se naučit děti být na sebe hodní. 
5. Vaše šťastné číslo 
Jako matikář mám oblíbená všechna čísla. 
6. Oblíbená hudba? 
Líbí se mi tvorba Báry Zmekové. 
7. Jaký byl váš oblíbený  předmět? 
Měl jsem rád matiku. 
8. Co byste změnil na škole? 
Přistavěl bych patro navíc, aby tu lásku a štěstí mohlo zažívat víc dětí. 
 
                             Eliška Popelková, Anna Šolcová 6.A 
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      Naši nejmenší 

Paní učitelka Helena Kubíčková, 1.A 
  1. Kolik je ve třídě dětí?               5. Jde jim to?  

      Dětí je 27.                               Jsou unavené, je toho na ně moc.    

  2. Líbí se jim ve škole?                        6. Chystá se nějaká akce? 

        Ano.                                                   Čtení od 6.A pro 1.A 

  3.  Jsou hodní?                            

     Ano, jsou to moje sluníčka.            

  4. Baví je učení?  

     Hodně.                  

                              V dalším čísle se těšte na anketu Jak to vidí v 1.B, Karolína Klímová, 6.A 

   Anna Smělá, 6 let 1.A 
   1. Těšila jsi se do školy?  

   Těšila jsem se hodně, hlavně na plavání. 

   2. Jak se ti v nové škole líbí? 

   Hodně, je to tu hezké. 

   3. Chtěla bys zpátky do školky? 

  Asi ano, ale líbí se mi tady i ve škole. 

   4. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 

   Plavání.  

   5. Jaká je tvá nová třídní učitelka? 

   Je hodná, ale malinko přísná. 

   

   Anna Šolcová, 6.A 

Jako každý rok i letos v září nám přibyli noví spolužáci, prvňáci, které jsme mezi sebe všichni 

rádi přivítali. Škola je pro prvňáky novou zkušeností, nový začátek další etapy života. Jaký 

názor na školu mají naši nejmladší spolužáci? Naši redaktoři jim položili několik otázek, na 

které nám odpověděli se svým dětským nadhledem. 

2. 

Jak to vidí v 1.A 



3. 

Školní altán 

Možná jste si všimli, že se ve venkov-
ních prostorách školní družiny buduje 
nová stavba. Jedná se o altán, který 
bude tento prostor nejen zdobit, ale i 
prakticky sloužit našim žákům. Altán 
byl postaven na místě vysokých a us-
chlých smrků, které se staly nebez-
pečnými a z bezpečnostních důvodů 
musely být pokáceny. Altán bude za 
nedlouho dokončen a žákům bude slou-
žit jako místo pro odpočinek a relaxa-
ci. Ve stínu si budou moci např. kreslit, 
učit se nebo hrát různé hry a to vše 
na čerstvém vzduchu. Je to zkrátka 
další skvělý nápad :)  
 
Eliška Veselá 6.B 

Budoucí školní knihovna 
Všichni čtenáři třikrát HURÁ! V prostorách Síně tradic 
vznikne nová školní knihovna. Škola v rámci projektu 
Čtenářské dílny získala spousty knih, které je třeba dů-
stojně uložit. Zapůjčení knih tak dostane svůj pevný řád 
a každý čtenář si bude moci knihu zapůjčit přímo ve 
škole. V současné době zpracovává návrh knihovny truh-
lářská firma, která provede samotnou instalaci. Jakmile 
budeme vědět víc budeme Vás o všem informovat.  

Váha známek 
V tomto školním roce se změnilo hodnocení žáků a vznikly váhy 
známek. Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci - 
vyšší váha znamená větší důležitost. Váhu jednotlivých známek 
určuje vyučující s ohledem na charakter předmětu. 

1. Domácí úkoly, aktivita v hodině a drobné nenáročné úkoly. 

3. DSM, samostatné práce, větší úkoly, výrobky, výkresy, tvoři-
vá práce. 

5. Kontrolní práce, ústní zkoušení, souhrnné opakování, testy,  

8. Čtvrtletní práce, či pololetní práce, Scio testy 

Petra Polzová, 6.A 



4. 

Zábava 

 

OBRÁZEK VYBARVI 

Všimli jste si někdy délky českých slov? Spočítej písmena 
a přečti rychle! 

A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším 
pozemku?  
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Dne 22. 9. 2016 se uskutečnil prodej květin a saze-

nic. Kytičky a sazenice dobrovolně přinášeli jak žá-

ci, tak i učitelé. Prodeje se zúčastnili žáci ze škol-

ního senátu a ekotýmu pod vedením učitelek Ludmi-

ly Hennlichové, Jany Kužminské a Marcely Zajiíčko-

vé. Kytičky a sazenice se prodávaly na třídních 

schůzkách v prostoru školních šaten. Výtěžek z 

prodeje činil celkem 2554 Kč a putoval na zřízení 

fotopasti do vzdálené Indonézie. Všem, kteří při-

spěli, děkujeme. 

Klára Lászlová, 7.B 

Úspěšný prodej květin a sazenic 

Co je to fotopast? 

Je to automatické digitální zařízení určené pro denní i noční záznam 

fotografií nebo videa. Fotopast je aktivována spuštěním čidla a to v 

okamžiku, kdy je zaznamenán pohyb zvířete (tepelný pohyb). Čidlo 

fotopasti nepracuje pouze na základě záznamu pohybu, ale i základě 

teplotních změn. Fotopast je ideálním pomocníkem pro mapování po-

hybu zvěře. Veškeré fotografie a videa jsou uloženy na SD kartě fo-

topasti. Nejnovější modely dokáží i odesílat fotografie na Váš mobil-

ní telefon nebo email formou MMS. 

Klára Lászlová, 7.B                                  zdroj: internet 

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 

5. 


