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Škola se přestěhovala ze staré budovy a adresy v Mostecké ulici. Stavba nové budovy školy byla zahájena v roce 1982 
a dokončena k 1. 9. 1985. V archivu jsme nalezli pár fotografií z prvních let školy v nové budově, které jsme pro porov-
nání doplnili o současné.  

Budova školy Počítačová učebna 

Třída na 1. stupni  

Školní dílny  

Školní dílny  

Jídelna  

Výroční vizitka je stále v prodeji na vrátnici školy. 
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Projekt se jmenuje 72 hodin. Naše třída 6.B měla za úkol vyrobit hmyzí hotel. Na projektu se ještě pracuje 
(dlouhodobá práce). Na hmyzím hotelu jsme začali pracovat začátkem října na hodinách pracovních činností. 
Celý postup vypadal takto: 
1) nejdříve jsme brousili prkna 
2) potom jsme měřili délku všech prken  
3) následovalo řezání (které nedopadlo dobře) 
4) stloukli jsme prkna do kříže  
5) kříž jsme si dali stranou a stloukli jsme si okolní stěny do tvaru U 
6) kříž jsme si vzali a vložili jsme ho do “U“ 
7) stloukli jsme to dohromady 
8) potom jsme vzali prkno a dali ho nahoru (měli jsme základ) 
9) základ jsme si dali stranou a stloukli jsme si stříšku  
10) to je prozatím vše, co jsme udělali 

Až budou domečky hotové, dáme vám vědět J. 
Hotové výrobky dáme na školní zahradu a do městského parku. 

V pondělí 8. 2. 2016 proběhla recitační soutěž, které se zúčastnilo 34 
recitátorů a recitátorek. Překvapila Anna Šolcová se svou vlastní bás-
ničkou Vlastivěda a získala 1. místo mezi čtvrťáky a páťáky. V první 
kategorii vyhrál Jakub Funk, druhá byla Klára Kočová a třetí Lucie 
Skalníková. V druhé kategorii zvítězila již zmíněná Anna Šolcová, druhé 
místo obsadila Natálie Vaňková a třetí byla Daniela Pedrozová.   

Čeština                                      jaro 

Angličtina                                 spring 

Němčina                                   Frühjahr 

Ruština                                      весн (vesna) 

Španělština                              primavera 

Italština                                    primavera 

Francouština                           printemps 

Polština                                    wiosna 

Slovenština                              jar 
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___ 
a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

___ 

Jana Vydrželová 

Jana Novotná 

Jana Kužminská 

Zdeněk Drozda 

Sylvie Musilová 

Miroslava Blažková 

Na zápis přišlo 78 dětí, z toho bylo přijato 55 dětí. 
24 rodičů zažádalo o odklad. 
34 dětí ze 78 bylo z jiných obvodů, což je pro naši školu dobrá vizitka.  
Budou se otvírat dvě 1. třídy. 
Mezi dětmi byl i můj bratr, kterého přijali na naší školu, moc se mu tady líbilo, sice bude trochu hyperaktivní, 
ale hlavní je, že se k nám těší. :)                                                                                                                        
T.K.  A.H. 
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Redakce školního časopisu Lodička: 

Daniel Voráček - šéfredaktor 

Jan Smělý - zástupce šéfredaktora 

Barbora Bartošová, Ondřej Mrhal, Klára Lászlová, Adéla Hutyrová, Natálie Váňová, Adéla 

Bártová, Lenka Leová, Klára Sajlerová, Adéla Heierová, Tereza Neumannová, Adéla 

Šebková 

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

                                                   
Ahoj, já, Adéla Heierová a Terka Neumannová jsme si připravily toto téma.  
Budeme psát o kočkách, co byly nalezeny na ulicích apod. a chtěly bychom se zeptat, jestli nemá někdo z vás zá-
jem o kotě a nebo velké kočky, které hledají domov a mají rády mazlení, mají rády děti a hledají třeba zrovna 
vás, abyste jim pomohli. Určitě se najde někdo, kdo má kočičky moc rád a třeba si jednu z nich vybere. Vybrali 
jsme pro vás pár obrázků a něco k tomu, tak se podívejte :)  

 E-mail: spolek.jasmina@seznam.cz 

Mourek    

Lampička 

Jmenuje se Mourek, budou mu 2 roky. Je to mazlík, a když ho pohladíte, začne 
vrnět, takže úžasný společník do rodiny.      

     Jmenuje se Lampička, je to opravdový mazel. Je po amputaci nohy. Podle 
límce dostala jméno Lampička a bude jí 6 let. 

Jmenuje se Google, bude mu 1 rok a je strašně mazlivý.  

Google 

První týden v lednu se sešli na pravidelné schůzce členové školního ekotýmu. Kromě jiného měli 
za úkol napsat, jaká předsevzetí by si dali do roku 2016. Nejčastější odpovědí bylo, že budou 
do školy nosit více papírového sběru, větší množství víček od PET lahví, budou odevzdávat také 
hliník a použité baterie (celkem 16 odpovědí). Druhým nejčastějším předsevzetím je neplýtvat 
vodou a šetřit energiemi (9 odpovědí). Třetí místo obsadilo předsevzetí více se zaměřit na 
správné třídění odpadu ve škole (5 odpovědí). Co kdybychom se pokusili splnit tato předsevzetí 
my všichni – žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci? Jsme přece EKOŠKOLA, tak to pojďme zku-
sit! 


