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ROZHOVOR
S ŘEDITELEM

CO SE V MINULÉM
ROCE NESTIHLO

OTISKNOUT

V tomto časopise:

Rozhovor s ředitelem
a budoucnost školy
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Zápis do 1. tříd
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Covid očima dětí

ÚVODNÍ SLOVO
ŠÉFREDAKTORKY
Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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Přátelé školy,

Stránky zábavy

komplikuje světová pandemie COVIDU, ale
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je mi líto, že nám vzdělávání v této době
jistě to má kromě mnoha nevýhod i své

Galerie malířky Aničky

výhody. Určitě jste se všichni zdokonalili ve
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využívání moderních technických

Plavání
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prostředků a v samostatnosti, ale jedno vím
jistě, osobní kontakt nic nenahradí.
Hlahol na chodbách, drobné roztržky mezi

Co se v minulém roce
nestihlo otisknout
Page 09

spolužáky, vytahané ruce při hlášení, smích
při společných hrách, ticho při diktátech,
vřelá objetí... to vše mi chybí.
Těším se na vás.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM JIŘÍM VEVERKOU
Terezka Kašpárková
Cítíte velkou změnu mezi místem ředitele a pana učitele?
O místo ředitele jsem hodně usiloval, ta práce se mi líbí.
Jsem spokojený, ale jako běžný učitel jsem se více věnoval dětem.
Chystáte ve škole nějaké změny?
Na naši školu jsem pyšný, ale rád bych školu upravil tak, aby byla krásná a
praktická na další spousty let. Mezi prvními úpravami by mohla být chemická
laboratoř z kabinetu v učebně č. 37.

"Rád bych školu upravil tak, aby byla
krásná a praktická na další spousty let."
Co se Vám tu nelíbí?
Nelíbí se mi, jak se někteří žáci chovají k jiným žákům, že jsou k sobě sprostí.
Také to, že se někteří žáci nejsou ochotní více učit, ale vlastně toho budou
litovat v budoucnu sami. Hold každý z nás má své rozumové schopnosti
nastavené jinak.
Děkujeme

a přejeme hezký den za celou redakci školního časopisu School-Times
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BUDOUCNOST ZŠ T.G.MASARYKA KOMÁROV
Ing. František Sojka
Chceme být školou moderní a chceme to stihnout ke 100. výročí do roku
2029... a co je třeba především?
Začít něco skutečně dělat a přestat vnímat názory, že naše milá školička
vůbec nic nepotřebuje, nebo snad že nejlepší by bylo školu zbourat a
postavit novou... na vlastní uši jsem slyšel.

"Děti není možné poslat na 3 roky prázdnin - ač by
si to mnohé přály, tzn. že realizace některých prací
bude limitována na období letních prázdnin."
Chystané změny pro žáky:
- prostory pro výuku i v podkroví
- učebny s náročnější vybavením (fyzika, biologie, chemie ..)
- dílna, venkovní učebna v zahradě, kuchyňka
- prostory pro tělesnou výchovu – nová tělocvična se sociálním zázemím
- sociální prostory- umyvadla do každé třídy, rekonstrukce WC
Chystané změny pro učitele – kvalita výuky souvisí i s kvalitou prostředí
a vybavením pro výuku: u nových učeben kabinety, studovna s učitelskou
knihovnou a dostatek sociálního zařízení.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
KOLEKTIV UČITELEK 1. STUPNĚ
Protože se letošní prvňáčci nemohli
zúčastnit zápisu na jaře, rozhodli jsme
se pro ně uspořádat zápis v
náhradním termínu o prázdninách v
neděli 23.8.2020. Tato akce proběhla
na školní zahradě za pomoci většiny
kolegů a některých dětí z 2. stupně,
které byly převlečené
do pohádkových masek.

"DĚTI PLNILY
RŮZNÉ ÚKOLY A
PROCHÁZELY
POHÁDKOVOU
CESTIČKOU."

Po splnění všech stanovišť si děti
mohly na zahradě pohrát, vybarvit
obrázek nebo nechat namalovat
něco pěkného na obličej od Hanky
Šmídové.

Spolek rodičů nám také zajistil
občerstvení, rodiče tak mohli
posedět u kávy. Všichni jsme si
tuto akci užili a přálo nám i počasí.
Moc děkujeme všem, kteří nám s
organizací pohádkového odpoledne
pomohli!
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COVID OČIMA DĚTÍ
Zpověď redaktorek z 3.A

KAČKA
MALÍKOVÁ 3.A
Myslím si, že je to hrozná situace co
nás zasáhla, ale musíme to nějak
zvládnout. Přijde mi, že domácí
výuka je v některých předmětech
těžší. Ráno se učím on-line a
odpoledne se musím učit s rodiči do
večera. Výhoda je, že mám kratší
hodiny, ale o to těžší je pak
vypracovávání úkolů. Asi nejhorší je
to, že se nevídám s kamarády.
Chtěla bych se brzy vrátit do školy.
Těším se na kamarády a paní
učitelku.

KLÁRKA
ZÍTKOVÁ 3.A
ANIČKA
CHARVÁTOVÁ 3.A
Myslím si, že situace je v ČR s
Kovidem špatná, ale zlepšuje se to.
On-line výuku mám pravidelně
každý den ráno a pak si ještě
dodělávám úkoly. Výhodou je, že si
učení dělám sama v klidu. Jako
nevýhodu beru to, že je někdy
špatně slyšet. Každopádně bych si
přála vrátit se zpátky do školy.

Situace ohledně Kovidu je sice
špatná, ale musíme to vydržet.
Úkoly dělám občas až do večera.
Nad úkoly strávím denně více
času, než kdybych byla ve škole,
ale na druhou stranu se mi líbí, že
můžu být doma s rodinou. Mé
přání je, aby žádný koronavirus
nebyl. Do školy se těším, protože
chci vidět své kamarády.
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Vtipy od Káji Petříčka

Pro zasmání ze školy
Učitelka: "Kájo, nenapsala za Tebe náhodou domácí úkol maminka?"
Kája: "Napsala, ale já jsem za ni vyluxoval a umyl nádobí."
Učitel: "Filipe, víš které slovo používají žáci při vyučování nejčastěji?"
Filip: "Nevím."
Učitel: "Správně. Ani jsem nečekal, že to budeš vědět."
Matěj: "Dnes jsem byl zase jediný, kdo se ve třídě hlásil."
Maminka: "To je hezké, Matěji. A na co se pan učitel ptal?"
Matěj: "Kdo nemá domácí úkol."
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Galerie malířky
Aničky Charvátové
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"Příjemné
zpestření
výuky pro
žáky naší
školy."

Plavecký výcvik
ING., MGR. SVĚTLANA BELŠÁNOVÁ
MGR. ŠTOCHLOVÁ

Třídní učitelky
ŠTOCHLOVÁ
SOJKOVÁ
BELŠÁNOVÁ

Kvůli pandemii COVID jezdí děti na plavecké
výcviky přerušovaně už od 5. února.
V Hořovickém bazénu jsou děti jsou
rozděleny do družstev podle svých
plaveckých schopností.
Děti již zvládají základní dovednosti jako
splývání, plavecké dýchání, orientaci pod
vodou, základní plavecké styly prsa, kraul,
znak a také skoky do vody. To vše díky
intenzivní výuce zkušených instruktorů,
kteří zařazují do výcviku také spoustu her a
soutěží.
Přejeme všem hodně plaveckých úspěchů a
především radost z plavání i po skončení
kurzu. Děti udělaly dosud velké pokroky,
nyní již netrpělivě čekají na zakončení a
předání mokrého vysvědčení. Poslední 10.
dvouhodinová lekce, zatím stále
neproběhla, jelikož se čeká na uvolnění
bezpečnostních opatření v ČR.
Uvidíme, zda budou převažovat želvy, kapři,
nebo delfíni.
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BAZÁREK HRAČEK - PODĚKOVÁNÍ
Eva Opatrná

Před 12 lety jsem se začala starat o týrané psy. Nejdříve jsem si z útulku
vzala argentinskou dogu. Po její smrti, před 7 lety, jsem se začala o tuto
problematiku zajímat více. Nabrala jsem si další pejsky a pracovala s nimi.
Někteří se na mě tak moc upnuli, že mi zůstali a jiným jsem našla nové
domovy. Postupně jsem začala spolupracovat s různými organizacemi,
které mi dávali na dočasnou péči opuštěné pejsky.

"Bylo mi z toho moc smutno a mnohokrát
jsem měla pocit, že už to nemá smysl, že
týraných psů přibývá, ty případy byly
otřesné, ne všechny se podaří zachránit..."

V průběhu let jsem se nestačila divit, jak moc lidé dokáží pejskům ublížit.
Po reportáži v televizi, kdy mi lidé finančně pomohli, jsem měla naději, že
můžu pokračovat v tom, co dělám, protože financí bylo nedostatek. Když jsem
se dozvěděla o školním bazárku hraček, byla jsem nadšená. Byla jsem ráda, že
budu moci dočipovat pejsky a naočkovat je. Vám všem chci moc poděkovat!!!!
Vybralo se 17 100 Kč. Zbylo ještě i na pelíšky, hračky a granulky. Děkuji vám
všem za dodání další síly v boji a samozřejmě za finanční pomoc.
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ŠKOLNÍ TURNAJ
V BASKETBALE
20.2.2020

Turnaj byl velice napínavý a nakonec skončil takto:

KLUCI
1.
2.
3.
4.

místo 9. třída
místo 8. třída
místo 7. třída
místo 6. třída

HOLKY
1.
2.
3.
4.

místo 9. třída
místo 8. třída
místo 7. třída
místo 6. třída

PRŮBĚH ZÁPASU
Natálka Erdingerová

Turnaj odehráli jak kluci, tak holky z druhého
stupně. Jako první nastoupily do boje děvčata a
během 4. a 5. vyučovací hodiny se doslova praly o
vítězství a prestiž své třídy. Následně je vystřídali
kluci, kteří nastoupili do ringu během 5. a 6.
vyučovací hodiny. Ačkoliv své vítězství obhájily
obě 9. třídy, jako nejlepší hráči uspěli žáci ze
sedmých tříd. Jména naleznete ve výsledcích výše.

NEJ HRÁČI
Nejlepší hráčka
Eva Phuong 7.B
Nejlepeší hráč
Vojta Pos 7.A
Nejsympatičtější hráčka
Nela Ungrová 7.A
Nejsympatičtější hráč
Jan Dobrý 6.B
Nejlepší střelec
Dan Florian 9.ročník
Nejhorší hráč
Petr Nový 9.ročník
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POZVÁNÍ DO
SÍDLA SENÁTU
V PRAZE
24.6.2020

Ing., Mgr. Petra Šustová, Bohouš Cíza, Adam Hečl a Ondřej Stupka

CO2 LIGA
Ing., Mgr. Petra Šustová

CO2 liga je celorepubliková školní soutěž na
téma změny klimatu.
Naše škola v Komárově zapojila žáky 9.A “Liga
spravedlivých” do velmi náročné
celorepublikové soutěže na téma změny
klimatu.
Celkem se zúčastnilo 60 českých škol. Projekt
byl náročný nejen po časové stránce, ale i po
stránce obsahové. V rámci nejrůznějších
praktických úkolů poskytl projekt soutěžícím
spoustu nových informací a zkušeností o změně
klimatu, emisích CO2 a vlivu lidí na globální
oteplování Země.

Soutěž motivovala naše
žáky k uvědomělému a
zodpovědnějšímu
přístupu k naší Zemi.
Velkou odměnou pro
nás bylo pozvání na
slavnostní konferenci
do Valdštejnského
paláce (sídlo senátu) za
výborné výsledky.
Soutěžící z jednotlivých
týmů zde sdíleli své
zážitky a dojmy z
celého projektu. Naši
žáci si připravili vtipnou
prezentaci ve stylu
onemanshow.

Bylo nám ctí
reprezentovat naši
školu mezi těmi
nejlepšími.
Jako třešnička na dortu
pak následoval
vegetariánský raut a
prohlídka historických
prostor budovy. Bylo
nám ctí reprezentovat
naši školu mezi
nejlepšími týmy
v Praze.
11

