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Úvodní slovo
šéfredaktorky:
Předem bych chtěla říct, že na
tvorbu časopisu jsem se velice
těšila. Už jako malá jsem inklinovala
k literární tvorbě. Začalo to tvorbou
miničasopísků pro panenky, přes
psaní básniček, až po účasti v
literárních a recitačních soutěžích a
vyžitím
se
v
dramatických
kroužcích. Pevně věřím, že časopis
School Times se stane součástí mé seberealizace a nejen mé, ale i mých
nových svěřenců 
Když jsem se poprvé setkala s novými členy redakčního týmu, byla
jsem mile překvapená jejich zaujatostí pro práci. Jejich nápady pro tvorbu
časopisu padaly na stůl jako střely z kulometu. Jejich zapálenost, nadšenost
a aktivita mě doslova odzbrojila a já už teď vím, že časopis je v těch
správných rukách.
Za to jim všem děkuji a doufám, že pro vás čtenáře bude časopis příjemným
zpestřením školní docházky.

S láskou Vaše
Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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NOVÝ MIKROSKOP PRO ŠKOLU

11.10.2019 proběhlo v učebně chemie slavnostní předávání mikroskopu za
přítomnosti Jiřího Havlíka, ředitele společnosti Member s.ro., Ing. Františka
Sojky, stavebního inženýra a ředitele školy Mgr. Jiřího Veverky. Mikroskop byl
předán v 9.00 k rukám Mgr. Šustové (učitelka chemie) a Mgr. Vajnerové
(učitelka biologie).
Tento dar byl od spolku “Občané pro Komárov“ získán z prostředků
loňského vánočního trhu, kde bylo poskytováno občerstvení za dobrovolný
příspěvek a tyto zisky přinesly své ovoce, když se za vybrané peníze pořídil
mikroskop pro školu. Spolek “Občané pro Komárov“ tak dostál svého slibu a za
utržené peníze pořídil užitečnou pomůcku ve prospěch školy.
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Nejen žáci si mikroskop prohlíželi se zájmem, svým nadšením se netajily ani
učitelky. Jsme velice potěšeni! Pevně věřím, že mikroskop přivede žáky
k většímu zájmu o předměty, v nichž se mikroskop využije a kdo ví… třeba se
u nás zrodí noví vážení biologové nebo vědečtí chemici, stejně jako byli páni
Heyrovský, Wichterle, Darwin a další.
Tímto za celou školu moc děkuji.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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PORADA TROCHU JINAK
aneb co se bude dít nového v roce
2020

Říjnová porada aneb přátelské shromáždění zaměstnanců školy
(7.10.2019).
Kromě klasické organizační porady se setkání uskutečnilo v duchu bohatého
rautu.
Na programu jednání bylo spoustu bodů, nicméně nejzajímavějším
bodem pro žáky a širokou veřejnost je bezpochyby rozpočet školy pro rok
2020.
V tomto bodu je zahrnuto mnoho plánovaných novinek. Nové vybavení školy a
nové stavební akce, které se v budoucnu uskuteční za účelem modernizace
naší školy, rozhodně nebudou levnou záležitostí. Základní cena nákladů je
166 000 000 Kč a tato cena bohužel není konečná. Realizace závisí mimojiné
na podpoře městysu, veřejnosti a na získaných dotacích. Tento plán je “běh
na dlouhou trať“, jelikož předpokládaná celková modernizace školy se
odhaduje na 10 dlouhých let!
CÍLEM JE ZREKONSTRUOVAT PROSTORY ŠKOLY A VYTVOŘIT
ADEKVÁTNÍ ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE 21. STOLETÍ.
Jménem celé redakce držíme pěsti, ať se vše vydaří a pevné nervy všem, při
stavebních akcích 
Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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Závodíme IN LINE
Dne 20. září se konaly in line
závody v Hořovicích.
Počasí vyšlo krásně. Svítilo
sluníčko a vítr foukal jen
jemně. Závodníci nastoupili
na trať už v 8:50. Po sdělení
bezpečnosti a pravidel přišli
na řadu ty nejmenší což je
ročník 2010 a víc. Po 11.
hodině už dojížděli poslední
závodníci. Sprint už se jet
nestihl, ale i tak se naše
škola
dočkala
krásných
umístění. Obě 2. místa zaujali
Petr Nový z 9.A a Michala
Gregorová z 8.B. I mladší
žáci dosáhli na vítězné
stupínky.
Zemanová Kateřina 7.A
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FANDÍME
ČESKÉMU FOTBALOVÉMU TÝMU
Naší škole se poštěstilo získat volné lístky na mezinárodní přátelské
fotbalové utkání ČR – Severní Irsko. Zápas se konal v pondělí 14. října
na stadionu Pražské Sparty Letná. Vzhledem k atraktivitě utkání se na
zápas vydal podívat opravdu velký počet žáků, a to téměř 50! V pět
hodin odpoledne nás vyzvedl autobus v Komárově. Během cesty do Prahy
byla velká zábava, moc jsme se na zápas těšili. Vybaveni patřičným
pomalováním národními barvami, jsme byli připraveni naším fanděním
podpořit národní tým až k vítězství.
Po první půli bohužel stav
neodpovídal našim představám. Severní Irsko bylo v lepší formě a
uštědřilo nám 3 góly. Náš tým ale nevzdával a jistě k tomu přispělo i
naše bouřlivé fandění. V druhé půli skórovali také naši (Darida a Král),
nicméně remizovat se našemu národnímu týmu již nepodařilo. Zápas to
byl napínavý a my jsme si domů odvezli spoustu zážitků i vyřvané
hlasivky. I přes to, že naši nevyhráli, jsme si zápas moc užili.
Děkujeme naší škole za možnost zažít tento úchvatný mezinárodní
zápas.
Adéla Vlčková 8.B
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DIVADÉLKO PRO ŠKOLY OPĚT
ZAZÁŘILO

18.10. 2019 se v tělocvičně
základní
školy
v Komárově
uskutečnilo tradiční divadelní
představení.
Tentokrát
si
Divadélko pro školy připravilo
Africkou pohádku pro
1. stupeň a pro 2. stupeň
Legendu (Voskovec a Werich).

Herci žákům zábavnou formou předávali odborný výklad a úryvky ze slavných
divadelních her Voskovce a Wericha.
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Vše bylo prokládáno zpěvem a hrou na kytaru. Důraz byl kladen zejména
na kontakt s diváky. Humorem byl celý prostor doslova nasycen a žáci si
poutavou netradiční výuku náležitě užili.
Dětem na prvním stupni se nejvíce líbila africká zvířátka, která si občas
utahovala z významného afrického cestovatele Dr. Emila Holuba, jehož
cílem bylo zvířátka zbavit různých nemocí.
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Větší žáky nejvíce zaujalo milostné vyznávání lásky, v kterém se hlavní
hrdinkou stala jedna z vybraných žákyň v hledišti (Nikola Peřinová 9.A).
Žáci mohli shlédnout kromě, vtipných scének,
2. světové války i ”popravu” jednoho z žáků.
Už teď se žáci těší, co si pro ně divadelníci připraví příště.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová, Natálie Erdingerová 7.B
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Pošli správnou tajenku na mail

kubajackkuba@gmail.com
a čekej, až se Ti ozveme
3 vylosovaní výherci budou zveřejněni v dalším čísle.
Autor: Jakub Herzog 5.B
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Autor: Jakub Herzog 5.B

Nejlepší hlášky
a vtipy
Franta: Máš v hlavě mozkožrouta a víš, co tam
dělá?
Honza: Ne…
Franta: Trpí hlady!
Fanda: No… Já mám nějaký návrhy na loga toho
školního časopisu.
Ela: To tam budou asi nějaký autíčka, ne?
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Učitelka: Pepíčku, řekni mi tři zájmena.
Překvapený Pepíček: Co? Kdo? Já?
Pesimista: Je tam tma.
Optimista: Je tam světlo.
Realista: Vyjíždí vlak!
Věštec: Víte, kolik myšlenek se vám honí hlavou?
Paní: Ne.
Věštec: Teď minimálně o jednu víc!
Šli dva a třetí říká: ‚,My čtyři jsme ale dobrá
pětka co?“
David: Víte, co dělá člověk, co kulhá na obě nohy?
Ostatní: Ne.
Autor: František Paleta 5.A
David: Padá.
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E kurz v Krkonoších
Třetí zářijový týden strávili žáci IV.ročníku na horské chatě KARA
v Krkonoších. Celý pobyt proběhl za hezkého počasí, bez konfliktů a
v dobré náladě. Jak byly děti spokojeny, můžete posoudit sami.
Mgr. M. Barchánková
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GO kurz žáků ZŠ TGM Komárov
Jako každým rokem, tak i letos začátkem školního roku vyrazili žáci 6. ročníku na
seznamovací GO kurz. Od 10. do 14. září měli spoustu možností poznat nové
spolužáky, překonávat překážky, navázat nová přátelství, navzájem si pomáhat a
spolupracovat. Samozřejmě také poznat nové vyučující, kteří je na druhém stupni
budou učit. A to vše v krásném prostředí Krkonoš. Program byl plný her, soutěží,
kratších i delších vycházek do okolí s cílem poznat nejen sebe a ostatní, ale také
krásy našich hor.
Po příjezdu nás přivítal pan Hartman, majitel chaty KARA, s dopisem od samotného
vládce hor Krakonoše. Dle jeho pokynů jsme se rozdělili do 5 družstev, ve kterých
jsme pak navzájem spolupracovali, plnili nejrůznější úkoly a soutěžili, které
družstvo bude nejlepší.
Druhý den jsme vyrazili do Poniklé, kde jsme navštívili Muzeum krkonošských
řemesel a firmu Rautis, kde se vyrábějí skleněné perličky a z nich šikovné ruce
místních pracovnic skládají krásné vánoční ozdoby. I my jsme si zde mohli
vyzkoušet naši šikovnost a každý si pod vedením zkušené lektorky jednu vánoční
hvězdičku sám vytvořil. A tím získal hezký dárek - třeba pro maminku.
Třetí den prověřil naše fyzické síly, neboť nás čekal celodenní výlet k prameni
Labe. Počasí bylo nádherné a tak jsme si celou túru náležitě užili. Na Zlatém návrší
jsme se zastavili u mohyly Hanče a Vrbaty, dále jsme pokračovali na Labskou boudu
a k prameni Labe. Ten nás překvapil tím, že v něm nebyla žádná voda a ani Pančavský
vodopád moc vody neměl. Letošní suché léto bylo tedy znát i v Krkonoších. Na
Dvoračkách jsme si odpočinuli a posilnili se na zpáteční cestu.
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Čtvrtý den jsme strávili na chatě nebo v jejím okolí. Den jsme vyplnili různými
sportovními soutěžemi a aktivitami na stmelování kolektivu. Dále jsme luštili
hádanky, kvízy, křížovky, zašifrované zprávy nebo skládali puzzle. Odpoledne jsme
navštívili místní farmu v Jestřabí, kde se někteří z nás svezli na ponících. Den plný
zážitků jsme zakončili večer táborákem, u kterého jsme si s chutí zazpívali spoustu
písniček.
Čas rychle ubíhal a byl tu poslední den a s ním vyhodnocení celého GO kurzu. I když
zvítězit mohlo jen jedno nejlepší družstvo – letos to byli červení, medaile, diplomy
a drobné ceny si odnesli úplně všichni, protože každý, kdo se zúčastnil, byl vítěz.
Závěrem chci poděkovat za pomoc třídním učitelům J. Vajnerové a D. Kolářovi a
také asistentce M. Dřevínkové. Veliké díky patří všem pracovníkům chaty KARA,
kteří se o nás pečlivě starali.
Mgr. Iva Jílková, vedoucí GO kurzu
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1.11.2019 aneb naše strašidelná škola
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Druhý stupeň:
1. místo Mgr. L.Jindrová
2. místo Mgr. J.Vajnerová
1.3. místo Mgr. P.Šustová
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První stupeň:
1. místo Mgr. M.Barchánková, 2. místo Mgr. I.Hošková, 3. místo Mgr. V.Zamboryová
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I dalším dětem to náramně slušelo, ocenění by zasloužily třídy všechny!
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