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Rozhovor s paní ředitelkou!

Na úvod slova paní ředitelky
Ptala se Tereza Vosáhlová paní ředitelky Bohumily Kalinové.
1) Odkdy se připravuje škola na 1. školní den a vůbec na pobyt dětí po
prázdninách?
,,Někdy skoro celé prázdniny, někdy 14 dní před začátkem školního roku, podle toho,
jak velké jsou naplánované změny, ale někdy se učitelé opravdu připravují celé
prázdniny.“

2) Je pro Vás těžké ,,pustit“ deváťáky pryč ze školy?
,,Pro mě je těžké, že odcházejí, protože jsou už rozumní a dá se s nimi mluvit.
Nicméně vím, že ZŠ je první krok a že děti musí jít dál, růst, vzdělávat se, a všichni
máme velkou radost, když slyšíme, že se jim daří.“

3) Je pro Vás těžké pamatovat si jména žáků, nepletete si je?
,,Vůbec, maximálně s rodiči, nebo staršími sourozenci, které jsem učila. Jinak ne.“

4) Vadí Vám, když musíte na děti zvýšit hlas?
,,To mi vadí, ale stává se to zřídka. Nerada zvyšuji hlas.“

5) Jak jste spokojená s naším školním časopisem?
,,Mám z něj velkou radost, těší mě. Jsem ráda, že se na něm podílíte, a byla bych moc
ráda, kdyby ho četla i širší veřejnost, ne jenom my.“

♥
Ahoj milé děti a rodiče :-)
Vítáme vás v našem časopise Hlaváček. Doufáme, že se při čtení našeho časopisu
pobavíte. Máme pro vás připravené vtípky, hádanky, rozhovory, ale hlavně skvělé
počteníčko do pohody. Léto už nám skončilo a začíná podzim, krásné barevné období,
které každého z nás potěší.
S podzimem začínají i obvyklé starosti. Zkuste si vzít svého domácího mazlíčka, ať je to
pes, kočka nebo i kamarád, a jít se projít do lesa, na louku, prostě někam do přírody, kde
je krásně vidět, že nám začíná podzim, a odreagovat se od stresů podzimu a poznat na
něm i to dobré.
Milé děti, vás podzim možná moc netěší, protože začíná škola, ale věříme, že se najdou i
tací, kteří se do školy těšili, třeba prvňáčci. Starší děti by měly brát ohled na ty mladší,
aby se ve škole cítily dobře, a ne aby měly hned stres z toho, co je čeká.
Pěkný školní rok a dobré počteníčko našeho časopisu vám přejí Terka Vosáhlová, Aneta
Šimáková, Zdena Vlčková , Jana Barešová, Katka Hálová, Kristýna Hálová, Dráža Janů a
Šimon Knol.

Zprávičky z mateřské školičky
Ptala se Aneta Šimáková vedoucí paní učitelky
Zdeňky Bubeníkové.
1) Brečí děti, když přijdou poprvé do školky?
„Někdy ano.“
2) Jak se loučíte s budoucími prvňáky?
„Pasováním - dostávají šerpy, pamětní listy, knížky s věnováním, drobné
dárky a kytku.“
3) Jezdíte často na výlety?
„Občas do kina a do divadla.“
4) Máte s dětmi veselé zážitky?
„Ano.“
5) Vzpomínáte na dřívější předškoláky, v současné době školáky a studenty?
„Často ano.“
6) Jak se cítí děti v novém prostředí?
„Dobře.“
7) Chodí rády do školky?
„Ano.“
8) Jak slavíte ve školce Vánoce?
„Společně s dětmi a rodiči vyrábíme adventní věnce, pečeme cukroví,
zdobíme třídu a pro rodiče uspořádáme Vánoční besídku s nadílkou.“
9) Mají děti zájmové kroužky?
„Máme tu hru na flétnu – vede pí uč. Jana Hladíková,
výtvarný kroužek – vede pí uč. Zdena Bubeníková
a logopedii – vede p. Ďatko.“

Slavnost padajícího listí
Tak jako každý rok jsme Slavnost padajícího listí nevynechali ani tentokrát.
Konala se v úterý 7. října, ale letos to bylo trochu netradiční. Jelikož jsme
ekologická škola, 1. hodinu jsme si povídali o třídění odpadu a vůbec a zdravém
životním prostředí. Než jsme šli do lesa, paní učitelky nás rozdělily do
skupinek, po kterých jsme v lese chodili a plnili úkoly. Ano úkoly, to je ta nová
a netradiční věc, o které jsem mluvila už na začátku. Po těchto skupinkách
jsme plnili v lese úkoly, které si pro nás připravili vyučující. Například my, na
druhém stupni, jsme měli čtyři stanoviště. Na prvním nás čekala paní učitelka
Synková se svými ,,těžkými“ křížovkami a přesmyčkami z přírody. Na druhém
se na nás těšil pan učitel Petrlík s velmi namáhavou překážkovou dráhou. Na
třetím paní učitelka Líbalová s testem z přírodopisu a na čtvrtém paní učitelka
Hatašová, u které jsme vyráběli postavičky z přírodnin, což byla docela
zábava. Byl to den plný smíchu a her, který se však bohužel neobešel bez
úrazu, ale myslím, že všechny moc bavil a zraněnému přejeme brzké uzdravení!
Tereza Vosáhlová

Výlet do Prahy
S paní učitelkou Vondráčkovou a Synkovou jsme pořádali výlet do
Prahy. Zhruba v 8:00 ráno jsme z Řečan nad Labem jeli vlakem do
Prahy na Masarykovo nádraží. Myslím, že cestu vlakem si všichni moc
užili. Po příjezdu jsme vyrazili do Celené ulice, kde se nachází
Muzeum čokolády. Musím říct, že tam se líbilo určitě všem. Na
ochutnání jsme každý dostali bílou, mléčnou, hořkou čokoládu a na
konci také pralinku. Z muzea jsme zamířili na Václavské náměstí, kde
pod stanem byly vystavené fotografie dřívějšího vzhledu tohoto
místa. Poté jsme šli na oběd Mc’Donaldu, tam se líbilo především
klukům. Po obědě jsme se vydali na výstavu Titanic. Tato výstava byla
nádherná. Moc se nám líbila. Ovšem jsme byli pěkně naštvaní na kluky,
kteří nám to pokazili svým chováním. Pak už nás čekal jen rozchod
v obchodním domě a cesta domů. Po výletě jsme byli docela unavení,
ale z Prahy se nám moc nechtělo. Výlet se nám moc povedl.
Tereza Vosáhlová

Výlet do Kutné Hory
Dobrý den, milí dospělí a děti, chci se s Vámi podělit o zážitky,
které jsme prožili na výletě v Kutné Hoře.
Na tenhle den jsme se hodně těšili. Čekala nás návštěva Kostnice a
Vlašského dvora a pak měl přijít bonbónek nakonec – bobová dráha.
Z Hlavečníka jsme vyjeli ráno v 7:00 linkovým autobusem. Dále
jsme pokračovali z Přelouče autobusem do Kutné Hory. Vedle
autobusového nádraží byla Billa ☺, kde si všichni nakoupili zásoby
jídla. Pak jsme se vydali pěšky do Kostnice. Po jejím shlédnutí jsme
absolvovali zdlouhavou cestu (zkratku-prodlužovačku) do Vlašského
dvora. S průvodkyní jsme si ho prohlédli, viděli jsme výrobu mincí, dva
z nás si zahráli na královský pár, zodpověděli jsme zvídavé dotazy
paní průvodkyně, dověděli se pár dalších zajímavostí a opustili jsme
středověk. Zdlouhavou, úmornou cestou jsme došli opět do
současnosti, k bobové dráze. Hurá!! Ale následovalo velké zklamání.
Bobová dráha z důvodu deště uzavřena.  Místo toho jsme tedy prošli
město a kolem 15. hodiny jsme odjížděli domů.
Jana Barešová

Anketa
Žáčků z první třídy se ptala Katka Hálová.
,, Jak se vám líbí ve škole ? “
,,Ve škole se mi líbí. Baví mě výtvarná výchova a matematika.“
Iva Pilařová
,,Ve škole se mi moc líbí. Baví mě tady pracovní činnosti a výtvarná výchova.“
Jaroslava Pilařová
,,Ve škole se mi líbí.“
Jára Brázdil
,,Ve škole se mi líbí. A baví mě tu český jazyk.“
Dominik Baláš
,,Ve škole se mi líbí.“
Adélka Kalistová
„Ve škole se mi moc líbí. A hodně mě baví psát psací písmeno A.“
Kája Nakládal
„Ve škole se mi líbí. Baví mě tělocvik a matematika.“
Vanesa Horváthová

Vtipy
Stěžuje si blondýna blondýně: „No představ si, že jsem byla v restauraci, jo a tam byly dveře
s nápisem MUŽI, tak jsem tam vtrhla a za dveřmi byly jen záchody!“
Baví se dvě blondýny. Jedna říká: „Stejně by mě zajímalo, jak ti teroristi dokážou unést tak
velký letadlo.“ Ta druhá rozhořčeně povídá: ,,Ty seš snad úplně blbá! Oni ho přece nekradou
na zemi, ale když je ve vzduchu. Táááááááákhle malinký!“
Jdou dva šneci a ten jeden povídá: ,,Člověče, ty seš nějakej skleslej, co ti je?“ A ten druhý na
to: ,,Ááále! Před rokem mi zdrhla manželka s dětma. A víš, co je na tom to nejhorší? Že je
ještě támhle v dálce vidím!“
Maminka telefonuje učitelce: ,,Prosím vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kterých
láhev piva stojí korunu osmdesát. Manžel pak nemohl celou noc usnout!“
,,Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?“
,,Ano, a co má být?“
,,Nic …Jenom, že teď už se bát nemusíš!“
,,Pane primáři, co mám dělat, když pacient pořád vykřikuje, že je vlk?“ ptá se začínající
psychiatr.,,Hlavně nedovolte, aby ho navštívila babička!“

