4/2021-22

ŠKOLÁČEK
Školní časopis ZŠ TGM Komárov

Rozhovor s
ukrajinskými
žáky
-3

DEN ZEMĚ
-6

Fotbalové vítězství
- 13

Jak mu dát
najevo, že se Ti
líbí?
- 15

ÚVODNÍK
Mgr. Ing. Světlana Belšánová

Milí čtenáři,
blíží se nám léto a vy se jistě těšíte na velké
prázdniny. Jelikož je toto poslední vydání
našeho čtvrtletníku, ráda bych poděkovala
současným členům redakce za spolupráci na
tvorbě časopisu a už nyní se těším na nové
členy do naší redakce v příštím školním roce.
Asi jste si všimli, že časopis, který byl v tištěné
podobě na nástěnce u východu ze školy
zmizel.
Stalo se tak kvůli některým nenechavcům z
druhého stupně, kteří časopis poškozovali.
Tato tištěná verze časopisu se tak přemístila
do patra na první stupeň, kde se její oblibě těší
děti více.
Ale vy ostatní nezoufejte, jak jistě víte, časopis
se vydává i v elektronické podobě na webu
školy www.zs-komarov.cz v záložce žáci, pod
názvem Školáček

"Těším se na nové členy do naší
redakce v příštím školním roce."
- Mgr. Ing. Světlana Belšánová
- šéfredaktorka

ROZHOVOR S UKRAJINSKÝMI ŽÁKY
překlad Denis Voloshyn - velké poděkování

Andriushchenko Andrij
Na Ukrajině jsem viděl, jak vybouchl obchod. Koukal
jsem na to z okna. Bylo to tak silné, že autům se
rozbíjela skla. Slyšel jsem v dáli výbuchy a houkání
sirén. Do Čech jsem přijel s mamkou, sestrou a
kamarádem, kterému už je 16 let, tak mohl řídit. Můj
táta musel zůstat na Ukrajině. Mám rád u vás v Čechách
ten klid, žádné sirény. Jednou bych se chtěl stát
youtuberem a vrátit zpátky domů na Ukrajinu. Můj
nejoblíbenější youtuber je DREAM.
Všem bych do Čech chtěl vzkázat, že moc děkujeme za
to, jak jste nás přijali.

"Viděl jsem, jak vybouchl
obchod."
- Andriushchenko Andrij

Birovash Nataliia
Naše
město
nebylo
napadeno
ruskými
vojáky, odjeli jsme do
Čech
raději
dříve,
abychom
si
tady
odpočinuli. Přijela jsem
s celou rodinou. Můj
táta si v Čechách našel
práci. Moc se mi líbí
vaše česká škola, ale
chybí mi moji kamarádi
z Ukrajiny, chtěla bych
se na Ukrajinu vrátit a
stát se zvěrolékařkou.

"Nejvíc nám ve školní jídelně
chutnají brambory."
- Birovash Nataliia
- Gurzan Renata

Gurzan Renata
Naše město také nebylo
napadeno, ale nechtěli
jsme na válku čekat, chtěli
jsme odjet raději dříve,
než se vojska do města
dostanou.
V
Čechách
máme rodinného přítele,
tak si pro nás přijel na
hranice.
Neplánuji
tu
zůstat natrvalo, ráda bych
se
stala
kadeřnicí.
Nicméně nejvíc se mi tu
líbí škola a jídlo. Moje
nejoblíbenější jídlo tady v
jídelně jsou brambory.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Matěj Ungr

TVORBA DĚTÍ NA TÉMA: DEN ZEMĚ
Některé výtvory dětí jsou natolik dobré, že stojí za
to, je otisknout v našem časopise. Tímto děkuji za
iniciativu paní učitelce Evě Pelánové a za
příspěvky vybraných dětí.

SNĚHULÁK
Karolína Hrabáková

Jak lze využít použitý plast
k hezkým výrobkům.

PARNÍK
Jakub Herzog

PARAŠUTISTA

RŮŽE

Šimon Hnízdil

Simona Hnízdilová

DEN ZEMĚ
David Řepík

Po dvouleté odmlce způsobené
covidovou pandemií se v ZŠ T.G.
Masaryka Komárov konala
každoroční akce zvaná Den Země.
Děti se při ní učí, jak se správně
chovat k planetě Zemi a jak ji co
nejméně ničit.
Oslava Dne Země se konala v
okolí místa Slunečné zvané
,,Vika." Stanoviště byla různě
rozmístěna po lese a na louce, ze
které je nádherný výhled na
městys Komárov.
Deváťáci si pro žáky prvního i
druhého stupně připravili
program, který učil žáky, čím
mohou Zemi pomoci a jak ji
chránit podle slovního spojení
,,škola hrou."

Témata na stanovištích byla
následující oheň, voda, vzduch,
zem. Například na stanovišti voda
měly děti děravé kelímky a
snažily se v nich vodu co nejdéle
udržet u této příležitosti se velmi
nasmály, podobně jako při dalších
úkolech.
Ohlasy dětí, které byly zapojeny
do tohoto dne, byly vždy kladné a
den si všichni náramně užili. Na
konci si každý opekl skořicového
hada na klacku a užil si den
strávený v lese. Doufejme, že tato
akce pořádaná školou a žáky
devátého ročníku nebyla tou
poslední v tomto školním roce.

DEN ZEMĚ - VÝSLEDKY

VO
T
ŽS
U
DR
É
CH
ZN
Ý
Ě
DR
VÍT
O
EM
L
ĚT
SV

MORČE - DOMÁCÍ MAZLÍČEK
Terezka Kalistová
ilustrace: Anička Charvátová

JAKÉ PEJSKY UŽ KLÁRKA MĚLA?
Klára Zítková
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MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Štefan Borovský

KOMÁROV

1. místo
DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY
NAŠIM FOTBALISTŮM ZE 6. A 7. ROČNÍKU

NINJAGO
Matěj Mudra

JAK MU DÁT NAJEVO, ŽE SE TI LÍBÍ?
www.wikihow.cz

1) Zkus mu to napsat - sms nebo email jsou v pořádku, ale rukou
psaný dopis je stejně nejlepší. Navíc tak od tebe bude mít něco, co
mu tě bude připomínat.
Zeptej se, zda by ti pomohl nést batoh, nebo ho popros, aby
ti do příští hodiny donesl učebnici. Uvidíš, jak se zachová.
Požádej ho o tanec, až bude příležitost. Třeba na školním
výletě.
Flirtuj s ním. Způsobů existuje nepřeberně, tady je několik
příkladů:
Sváděj ho očima. Setkej se pohledem s jeho a sladce se
usměj. Udrž jeho pohled déle, než obvykle.
Dotýkej se ho. Když s ním mluvíš, zlehka mu polož ruku
na rameno.
Sváděj ho slovy. Řekni mu, že je dobrý na sport, pochval
mu nový účes. Bude příjemně překvapen, že sis toho
všimla.
Drž ho za ruku. Tohle gesto by mělo opravdu dát jasný
signál k tomu, že o něj máš zájem jako o kluka.
Objímej ho pevněji, než obyčejného kamaráda a taky o
trošku častěji.
Malý dárek. Například valentýnka s nápisem 'Mám tě
ráda' je pro začátek dobrý nápad.

2) Nebuď smutná, pokud nebude reagovat.
Někteří kluci tvého věku náznaky zkrátka ještě nechápou. Dívky
dospívají dříve, než kluci, a to jak po fyzické, tak duševní stránce.

3) Požádej ho o telefonní číslo.
Nedělej z toho nic velkého, jednoduše prohoď něco jako: "No, vidíš,
vlastně na tebe ani nemám číslo." Obzvlášť u vztahů mimo školu a
tvé kroužky nebo zájmy, je telefonní číslo přece důležité :-)
Počkej, až ti sám zavolá. Buď opatrná a nesnaž se na to jít silou kluci si po telefonu nepovídají tak rádi, jako dívky.
Tu a tam mu napiš sms, jen abyste byli v kontaktu. Pozor ale,
měla by mít hlavu a patu, měla by něco sdělovat. Kluci se
nevyžívají v tlachání o ničem.
Flirtuj s ním po internetu (na Facebooku, ICQ nebo emailem).
Napiš mu třeba "Nevěděla jsem, že to byl tvůj gól, co poslal 8.A z
turnaje domů. Jsi hvězda!"

4) Buď trpělivá.
Kluci ti většinou dají najevo zájem nebo nezájem, aniž by museli
cokoliv říkat. Uvidíš, že to sama dokážeš instinktivně vycítit.
Všímej si, jak se ve tvé přítomnosti chová. Může to znamenat, že
se mu líbíš! Dělá něco takového?:
Červená se, nebo se potí, když s tebou mluví? Možná mu jeho
vlastní tělo napovídá, že je do tebe blázen.
Dívá se na tebe, a když ho přistihneš, rychle se zadívá jinam?
Nemůže se na tebe vynadívat a je duchem nepřítomný.
Je vždycky tam, kde jsi ty, ale není s tebou? Nejspíš chce být
blízko tebe a dívat se na tebe, ale nechce, aby ses to
dozvěděla.

5) Pokud mu to stále nedochází, tak mu o svých pocitech řekni.
Pamatuj si, že je vždycky lepší to vyzkoušet a neuspět, než to
nevyzkoušet vůbec nikdy. Počkej na tu správnou chvíli. Sama
poznáš, kdy ta chvíle nastane.
Pokud jsi připravená ho pozvat na rande, nikdy to nedělej
před partou kamarádů, nebo vůbec před lidmi. Může
odpovědět ne.
Až se ho budeš ptát, buď klidná, vyrovnaná a sebevědomá.
Udržuj oční kontakt a usmívej se. Je to těžké, požádat jej o
rande, ale ty se přece té výzvy nebojíš!
Pozvi ho do kina nebo někam na zmrzlinu. Nemusíš to
rovnou jmenovat rande, aby to rande opravdu bylo.

6) Když tě odmítne, svět se tím nezboří.
Ano, nějaký čas to bude bolet. Ne, nepotrvá to věčně.
Pamatuj na to, že máš co nabídnout. Přijde spousta jiných
kluků.
Řekne-li "ne", jen se usměj a odejdi se vztyčenou hlavou.
Nedávej své pocity najevo.
Snaž se v jeho přítomnosti nechovat hloupě, nebuď na
něj zlá. Když si zachováš úroveň, tím spíš on svůj názor
přehodnotí.

VTIPY O ŠKOLE A RODIČÍCH
Učitelka volá jednomu z rodičů.
„Dobrý den, Váš syn neustále lže.“
Otec na to: „No, tak to je v tom fakt
dobrej, protože já žádného syna
nemám.“

Petříkův tatínek zaklepe u souseda:
„Tak jakpak, sousede, už jste udělal
synovi úkol z matematiky?“ „Ano.“
„A nedal byste mi ho, prosím, opsat?“

Táta říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té
písemky horší známku než jedničku,
zapomeň, že jsem tvůj otec.“
Druhý den se otec ptá: „Tak co jsi dostala z
té písemky?“
Dcera po chvilce odpoví: „A ty jsi kdo?“

Matka telefonuje učitelce: „Prosím
Vás, nedávejte dětem úkoly z
matematiky, ve kterých stojí láhev
piva 1,80 Kč. Manžel nemohl
celou noc usnout!“

