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Jsme zpět!
Po dvouměsíční přestávce s vámi opět
zasedáme do školních lavic. Prázdniny
uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA!
A s ní opět náš časopis, který sestavují Ondra
Louda, Jára Pilař, Honza Rajnet, Petr
Kroščen, Vítek Svoboda, Aneta Šimáková,
Katka Hálová, Jitka Mikulová, Zdena
Vlčková a Tereza Vosáhlová.

Nové tváře naší školy
Zdena Vlčková a Tereza Vosáhlová se ptaly paní učitelky Břeňové, Machalické a
Spáčilové.

1) Proč jste se rozhodla pro naši školu?
Paní učitelka Břeňová: „Líbilo se mi, jak paní ředitelka mluvila u
přijímacího pohovoru o škole, o žácích. A přístup dalších učitelů, že se mi
sami nabídli, že poskytnou pomoc, když si s něčím nebudu vědět rady.“
Paní učitelka Machalická: „Protože jsem chtěla učit blízko svého bydliště
a hledala jsem práci na základní škole.“
Paní učitelka Spáčilová: „Protože jsem hledala školu, kde potřebují
matikáře. Je to můj oblíbený předmět.“

2) Jak se Vám u nás líbí?
Paní učitelka Břeňová : „Moc.“
Paní učitelka Machalická: „Dá se říct, že líbí, ale učila jsem na všech
stupních škol, od MŠ až po VŠ ve městech i na vesnicích, a myslela jsem, že
už mě nic nemůže překvapit. Zde jsem se nově setkala se spojováním tříd a
integrovanými žáky. Je to náročná práce.“
Paní učitelka Spáčilová: „Moc, jsem tu spokojená.“

3) Jak jste spokojená se svými žáky?
Paní učitelka Břeňová: „Jsem docela spokojená. S těmi, kteří plní zadanou
práci a baví je školní předměty, trávím čas ráda.“
Paní učitelka Machalická: „Žáci jsou neuvěřitelně diferencovaní, jsou tu
děti nadprůměrné, ale také žáci na opačném pólu vzdělanosti. Mile mě
překvapilo, že žáci umí pracovat samostatně a umí vyhledávat informace.
Paní učitelka Spáčilová: „No, někteří by mohli být trochu lepší v chování.“

4) Máte zkušenosti se školou (školním prostředím, učením)?
Paní učitelka Břeňová: „Ano, během svého studia jsem měla velké
množství praxí na různých školách.“
Paní učitelka Machalická: „To určitě mám, skoro 30 let jsem už učila na
všech stupních škol.
Paní učitelka Spáčilová: „Určitě, mám 25 let praxe.“

1. Těšila jste se do školky?
„Docela ano, na děti určitě, ale na brzké vstávání moc ne.“
2. Jak prožíváte s dětmi po prázdninách první den školky?
„Tak různě, povídáme si, čteme si a hrajeme různé hry.“
3. Byli s dětmi ve školce i jejich rodiče?
„Ne, rodiče s nimi nebyli, protože děti vůbec nebrečely a byly hodné.“
4. Kolik nových tváří vám přibylo?
„Přibylo 11 dětí. Teď jsme na tom tak, že tu máme 8 těch nejmladších a 10
předškoláků.“
5. Co letošní prvňáci, jste na ně hodně zvědavá?
„No určitě, plánuji, že se na ně půjdu někdy podívat, jak se učí.“
6. Jak je to s výlety, plánujete nějaké?
„Ano, ale myslím si, že budou až ke konci roku.“
Paní učitelky Bubeníkové se ptala a odpovědi zapsala Aneta Šimáková

Jitka Mikulová a Katka Hálová se ptaly prvňáčků:
1. Jak ses těšil/a do školy?
2. Jak se ti líbí ve škole?
3. Co tě zaujalo v naší škole?
4. Jaký předmět tě baví?

Luděček Zykl:
1. Těšil jsem se hodně.
2. Líbí.
3. Koberec na hraní.
4. Písanka mě baví.

Mareček Kárník:
1. Těšil jsem se dobře, že budu dostávat jedničky.
2. Líbí.
3. Počítadlo.
4. Všechny předměty.

Péťa Loužilová:
1. Dobře jsem se těšila, i na učení.
2. Taky líbí.
3. Družina a počítadlo.
4. Živá abeceda a písanka.

Péťa Ulrich:
1. Dobře jsem se těšil, na paní učitelku, číst a psát.
2. Hodně líbí.
3. Družina a tělocvična.
4. Matematika mě baví a živá abeceda.

Bohoušek Trojáček:
1. Dobrý, na kreslení jsem se těšil.
2. Hodně líbí.
3. Líbí se mi obrázky a družina.
4. Baví mě matematika, písanka, čeština a líbí se mi písmenko U.

Radimek Trojan:
1. Dobrý, na známky a paní učitelku.
2. Jo, líbí.
3. Koberec, počítadlo a družina.
4. Písanka, abeceda, čeština a písmenko A.
Míša Laňka:
1. Hodně, na paní učitelku jsem se těšil.
2. Hodně líbí!
3. Tělocvična a nic víc.
4. Živá abeceda, písanka a písmenko O.

Lilianka Tichá:
1. Dobře.
2. Dobrý.
3. Jak sedím na lavici.
4. Písanka, počítání a písmenko A.

Slavnosti Újezda
Dne 29. 8. 2009 slavila obec Újezd u Přelouče 710 let svého založení.
Už dlouho před slavnostmi probíhaly pečlivé přípravy. Asi týden
předem všichni obyvatelé obce dostali bohatý program. Už po
přečtení jsme se moc těšili, někteří také na to, že byli pozváni
,,rodáci“ z naší vesnice. Ale jak to bývá, když nastal onen den, byl
docela zmatek, ale nakonec se vše uspořádalo.
Slavnost začala položením věnce k památníku padlých, řečí pana
starosty a nejen děti dostaly balonky. Dále jsme pokračovali ke
kostelu sv. Jiljí, kde proběhl křest vlajky. Poté následoval pochod
doprovázený mažoretkami, Kmochovou hudbou Kolín a těmi nejmenšími
fotbalisty. Všechny příjezdové silnice byly uzavřeny.
Šli jsme od kostela až k místnímu hřišti, kde probíhal zbytek
programu. Bylo tam už dost lidí v plné zábavě. Byly postavené
houpačky, střelnice, prodávala se zmrzlina, hudba hrála a vystupovaly
mažoretky. Všichni se bavili. Klouzali jsme se, houpali, stříleli jsme a
mlsali☺, ti starší si spíše jen povídali. Ani jsme si neuvědomovali, jak
ten čas letí.
Mezitím na parketě vystupovali malí i velcí tanečníci z TK Chvaletice,
taneční skupiny Dupot a Šepot a měla koncert Kmochova hudba Kolín.
Když jsem se kolem se podívala, bylo mi dobře už jen z toho důvodu,
že se bavili všichni ostatní. Bylo to super!
Tereza Vosáhlová

…a padá listí
V pátek 9. října se v naší škole konala tradiční Slavnost padajícího listí.
Den jsme zahájili tím, že jsme se všichni z celé školy sešli v tělocvičně. Paní
učitelka Spáčilová nám pověděla o třídění odpadu, které bylo v naší škole tento
den zahájeno.
Dál jsme pokračovali ve třídách, kde jsme vyplňovali pracovní listy se
zajímavými tématy o třídění odpadu.
V další části dne jsme se rozešli do tříd, které se staly tvůrčími výtvarnými
dílnami. Na dveřích byly plakáty s názvy dílen a seznamy přihlášených žáků.
Vybrat jsme si mohli z následujících: tvoření z keramiky, zdobení dýní, práce se
dřevem, práce s drobnými přírodninami a výroba recyklovaného papíru.
Ondra si vybral práci se dřevem a zdobení dýní. Vítek a Jára zdobili dýně a
tvořili z drobných přírodnin. Petr pracoval se dřevem a vyráběl keramiku stejně
jako Honza. Všichni se bavili, povídali si a vytvořili pěkné, krásné, fascinující…
výtvory z různých materiálů. Nakonec výrobky putovaly na výstavku ve vestibulu
školy.
My, kluci z novinářského kroužku, hodnotíme tento den 1*.
O. Louda, J. Pilař, H. Rajnet, V. Svoboda, P. Kroščen

