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Úvodní slovo 

Z redakce 

Vážený čtenáři, 

v rukách držíte první číslo školního časopisu eŠTĚ. Podařilo se nám 
dát dohromady skupinu redaktorů, kteří mají chuť informovat, bavit, 
zkrátka psát nejen o dění ve škole a kolem školy.  

Od první myšlenky k hotovému výtisku vede dlouhá cesta. Nyní už 
máme představu o tom, co všechno je potřeba udělat, co obnáší novi-
nářská práce redaktora, reportéra, fotografa, grafika atd. 

 

Ze schůzky redakce 

A proč právě eŠTĚ? Důležitá je pro nás příslušnost ke ŠTĚnovické 
škole a komunitě. Protože chceme být moderním časopisem, budeme 

vycházet i v elektronické verzi. Pevně věříme, že po přečtení následují-

cích stránek budete chtít jeŠTĚ.  

Za redakci Michal Zoubek 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám se vznikem prvního čísla časopisu pomohli, 
kteří ochotně odpovídali na otázky či pomáhali s příspěvky. Děkujeme 
Martině Horové za jazykové a pravopisné korekce.  
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Rozhovor 

Zdravé vztahy a bezpečí obrovsky ovlivňují klima školy 

Rozhovor s ředitelem školy Michalem Zoubkem 

Dobrý den pane řediteli, představte se 
stručně našim čtenářům. 

Ve školství se pohybuji čtrnáctý rok. Jako ředitel 
školy působím od loňska. Mým oborem je fyzika 
a technická výchova. Co by vás tak ještě zají-
malo? 

Co děláte ve volném čase? 

Pokud to jde, věnuji se rodině, zahradě, snažím 
se sportovat a když potřebuji dobýt baterie, jez-
dím několikrát ročně na vandr. 

Jako na procházku? 

Nejen, zkrátka s ba-
tohem a kytarou na 
víkend do lesa … 

Děláte nějaký 
sport? 

Občas si jdu zahrát 
volejbal, jezdím na 
kole, provozuji tu-
ristiku. 

Co učíte a v ja-
kých třídách? 

Učím fyziku v sed-
mých třídách a dílny 
v jedné osmé. Do 
jiných tříd se do-
stanu při suplování 
a také při návštěvách. 

Vzpomenete si na svůj nástup do štěno-
vické školy? 

Ta vzpomínka je téměř tragikomická. Sedím 
v prázdné kanceláři ve škole bez zaměstnanců, 
bez informací, bez počítače a telefonu jen s hro-
madou šanonů . 

Co bylo na začátku nejtěžší? 

Nejtěžší bylo poprvé se postavit před pedagogy, 
před rodiče a samozřejmě začít školní rok, ačkoli 
jsem učitele znal tři dny. 

Na jaké problémy jste v průběhu roku na-
razil? 

Problémů bylo nespočet. Spousta z nich měla 
příčinu ve stavu budovy a zejména nástaveb 
na pavilonech. Další kategorií problémů byl můj 
vnitřní nesouhlas s dokumenty školy. 

Co tím myslíte? 

Např. nesmyslné sankce ve školním řádu, pravi-
dla pro hodnocení, rozvržení disponibilních hodin 
ve školním vzdělávacím programu atd. 

Jak jste se „skamarádil“ s učiteli? 

Předně musím říci, 
jak moc si vážím 
jejich práce. Je to 
práce náročná, je 
potřeba reagovat 
na spoustu pod-
nětů. Být výbor-
ným pedagogem 
dnes znamená ne-
jen zvládnout svůj 
obor, ale být i 
psychologem, vy-
znat se v předpi-
sech, pracovat 
s různými for-
mami postižení, 
neustále se vzdě-

lávat atd. Nesmíme zapomínat ani na různé spe-
cializace profese. 

Jinak se stále poznáváme. Cítil jsem samozře-
jmě i počáteční nedůvěru, ale i podporu. Myslím, 
že mnoho zaměstnanců přivítalo můj otevřený 
přístup vedení. Doufám . 

Co se v prvním roce podařilo, z čeho máte 
radost? 

Radost mi udělalo všechno, co se daří nebo po-
souvá k lepšímu. Ať už je to postupné vylepšo-
vání prostředí, změny zásadních školních doku-
mentů, práce s učitelským sborem, zapojení 
do projektů, ale třeba i třídění odpadů v celé 
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škole, zvýšení bezpečnosti díky videotelefonům. 
Je toho spousta. 

Můžeme si na chvíli vyměnit role? Jaké změny 
nejvíce oceňujete vy? 

Přestavbu jídelny a taky jak se tu mění pro-
středí. Ještě Jabkobraní, že se nějak ta jablka 
využijí. 

No to se týkalo loňské úrody. Letos se žádná ja-
blka neurodila, ale přišla mi škoda nepokračovat 
v nové tradici. Pro mě je nejdůležitější, že se 
lidé mají možnost neformálně setkat, popovídat, 
něco si vyzkoušet. 

Jaké plány máte na letošek? 

Určitě chceme pracovat na otevřené komunikaci 
napříč všemi partnery i učitelů navzájem. To že 
si dokážeme říci i méně příjemné věci, vyslech-
nout si názor, argumentovat, podívat se na věc i 
optikou někoho jiného považuji za stěžejní do-
vednost, kterou se musí naučit nejdříve dospělí, 
a pak totéž předávat i dětem. Zdravé vztahy a 
bezpečí obrovsky ovlivňují klima školy a školní 
kulturu a tím i školní výkon a výsledky. 

Letos se chceme také zaměřit na podporu mla-
dých nebo začínajících učitelů. 

Začínáme s realizací dvou velkých projektů. Pro-
jektem EU v rámci takzvaných Šablon. Ten je 
zaměřený na vzdělávání učitelů, práci s počítači 
ve výuce a třídní projekty. A pak je tu můj oblí-
benec, projekt školní zahrady. 

O čem je projekt Zahrada? 

Je to o postupné přeměně stávajícího pozemku 
na místo, kde se můžeme učit, hrát si, setkávat 
se v příjemném přírodním prostředí. 

Naše čtenáře by určitě zajímalo, jestli se 
nebude škola přistavovat? 

Přistavovat ne, ale musíme se přizpůsobit narůs-
tajícímu počtu dětí a tříd. Příští rok předpoklá-
dáme nárůst o další dvě třídy, pro které musíme 
najít prostory a budeme muset navýšit kapacitu 
školy. 

Co se týká přestaveb, plánujeme o prázdninách 
vybudovat z učebny a kabinetu fyziky dvě 
učebny přírodních věd. Uvažuji o umístění školní 
knihovny a jejím využití pro dílny čtení. 

Je ředitelování těžká práce? 

Je , a taky trochu osamělá. Do ředitelny se 
většinou lidé chodí problémů zbavovat, řediteli 
vyřeš to, rozhodni. Mně na tom baví ta různoro-
dost, možnost věci ovlivňovat, budovat, promě-
ňovat. 

Jak jste zjistil, že škola hledá ředitele? 

Volal mi můj kamarád, že se dozvěděl o kon-
kurzu na štěnovickou školu. V první chvíli jsem o 
tom ani neuvažoval, ale jak to tak bývá, život 
vám trochu zamíchá karty a všechno je jinak. 

Děkujeme za rozhovor. 

Děkuji za zajímavé otázky. 

Představujeme 

Na základě rozhovoru představujeme paní učitelku 
Štěpánku Žákavcovou v malém medailonku. 

Paní učitelka pracuje na Základní škole Štěnovice od roku 2011. Ráda 
cestuje. Ve volném čase si ráda sedne ke knížce a přečte si ji, také běhá 
a jezdí na kole. V zimě lyžuje. Nejraději jezdí lyžovat do Itálie, Rakouska 
a Čech. 

Líbí se jí projekt Zahrada a také výlet do Londýna. Vyučuje angličtinu, 
němčinu a češtinu. Letošní rok učí 6., 7. a 8. ročník a je třídní učitelkou 
6. B. Základní škola se jí líbí, protože je vesnická a také kvůli spokoje-
ným učitelům a velkému množství hodných dětí. 

- Cyrda - 

- Cyrda a Hynda - 
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Akce 

Škola bez elektřiny? 

V polovině listopadu naši 
školu postihl dvoudenní vý-
padek elektrické energie. 
Žádný problém, žáci naší 
školy se snažili předávat po-
zitivní energii sobě navzá-
jem. 

Tu bylo možné vnímat na každém 
kroku. Tak například v tělocvičně si 
žáci 9. třídy připravili pro svoje mladší 
spolužáky z prvních a druhých tříd 
řadu sportovních i netradičních disci-
plín. Během dvouhodinového bloku se 
opravdu nikdo nemusel nudit a během cvičení měli žáci možnost poznat i ostatní spolužáky. Další dvě 
hodiny si mohli prvňáci a druháci opět vyzkoušet v relaxační místnosti i přilehlých chodbách řadu logic-
kých hrátek a her, které rozvíjejí téměř jejich všechny smysly. Tyto hry připravili žáci osmých tříd. 

A dojmy těch nejmenších? Byl to super den, vyzkoušel jsem si spoustu nových věcí, mám nového kama-
ráda. Byla to dobrá akce k dobití energie, které se nám v těchto podzimních sychravých dnech nedo-
stává. Ještě jednou díky osmákům a deváťákům. 

 - Jana Vacátková - 

Debrujáři na cestách 

V listopadu se Debrujáři naší školy 
vydali na republikové setkání 
v Olomouci. 

Na víkendové setkání v Olomouci se pečlivě 
připravovali i Debrujáři štěnovické školy pod 
vedením paní učitelek Hubačové a Štollové. 
V rámci setkání si účastníci představili a uká-
zali svoje připravené pokusy. 

Sobota potom byla věnována workshopům. Na jednom workshopu se pracovalo s oxidem uhličitým (su-

chým ledem). Vyráběli jsme z něj: hrnečku vař (do misky se nalije horká voda a přidá se CO2), bublina 

(do misky se nalije studená voda a přidá se trochu CO2, pak se namočí kus látky do jaru a přejede se po 

misce se studenou vodou a CO2). Také jsme vyráběli zmrzlinu.  

Na druhém workshopu se vyráběla letadla. Společně jsme potom navštívili Pevnosti poznání – science 
park (obdobu plzeňské Techmánie).  
- Cyrda -  
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Akce 

Mikulášská nadílka 

Nadpřirozené bytosti ve škole 

Žáci deváté třídy přišli v sedm hodin, aby se stihli 
nalíčit a ustrojit. Každý si přinesl svou masku. An-
dělů bylo šest, čertů bylo dvanáct. V osm hodin 
vyšli ze třídy. Nejdříve navštívili celý první stupeň. 
Do každé třídy vběhli nejdříve čerti, poté vešel Mi-
kuláš a nakonec přiletěli andělé. Knihu hříchů nesl 
sám Lucifer, který z ní i četl. Andělé nosili košíčky, 
v kterých byly bonbony. V prvních, druhých a tře-
tích třídách nikoho čerti neodnesli, jen je trochu 
postrašili, aby byly hodní a nosili pomůcky. Ve čtvrté a v páté třídě už čertí odnášeli zlobivé děti. 

Po prvním stupni se přesunuli do školky. Paní učitelky pro ně měli připravené balíčky, které před vcho-
dem dali andělům. U nejmladších dětí nejdříve vešli andělé a Mikuláš. Čerti měli počkat venku, ale paní 
učitelka s dětmi jim řekli, že se čertů nebojí a mohou jít dál. Tak to probíhalo skoro stejně ve všech tří-
dách. Zajímavé je, že se nejvíce báli ti, kteří nejvíce zlobili. 

- Klárka - 

Kalendář akcí 

Prosinec 
Zpívání na schodech a vánoční jarmark 19 
Začátek vánočních prázdnin 23 

Leden 
Konec vánočních prázdnin 3 
Uzávěrka klasifikace 22 
Projektový týden 27-30 
Srovnávací testování Kalibro 9. roč. ? 
Pololetní prázdniny 31 
Únor 
Srovnávací testování Kalibro 5. roč. ? 
Kontrola přihlášek na SŠ do 15 

Březen 
Odevzdání přihlášek na SŠ do 1 

Jarní prázdniny 2-8 
Lyžák 9-13 
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Téma 

Štědrovečerní večeře 

Slavnostní večeře nejkrásnějšího svátku v roce může v různých domácnostech 
i různých koutech křesťanského světa 
vypadat různě. 

K večeři by se mělo usedat až při východu první 
hvězdy na nebi. Dříve večeře začala modlitbou, poté 
jako symbol ochrany se jedl kousek chleba nebo 
oplatka s medem. Dále následovala polévka, která byla 
z luštěnin nebo hub. Hlavní chod celé Štědrovečerní 
večeře měl být bezmasý, a proto se podával kuba (po-
krm připravený z krup a hub). Po večeři se podávala 
kaše z prosa, hrachu nebo krup. A nakonec následo-
valo ovoce, vánočka a cukroví. 

Dnes je zvykem podávat před večeří rybí polévku. K večeři je smažený kapr, který se u nás stal tradiční 
až v druhé polovině 20. století a tradice k nám přišla z Rakouska. Lidé, kteří nejedí rybu, si dávají sma-
žený řízek nebo vinnou klobásu. K němu se podává bramborový salát, který se k nám dostal pravděpo-
dobně z Rakouska nebo Ruska. Po večeři si lidé dopřávají jablečný závin nebo cukroví, které nabudí Vá-
noční atmosféru. 

Zeptali jsme se bez jednoho 
čtyřiceti dětí z prvního stupně, 
jaké jídlo mají při Štědrove-
černí večeři. Vyšlo nám, že 
nejvíce dětí má ke Štědrove-
černí večeři jako hlavní jídlo 
kuřecí řízek a nejčastější přílo-
hou k hlavnímu jídlo je bram-
borový salát. 

Hlavní jídlo: 
23 dětí -kuřecí řízek 
10 dětí- kapr 
3 děti- vepřový řízek 
2 děti- losos 
1 dítě- treska 
 

Příloha: 
30 dětí- bramborový salát 
5 děti- brambory 
4 děti- bramborová kaše 

- Kačka, Klárka a Anet -  
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Téma 

Cukroví na poslední chvíli 

Vánoční dvoubarevné pusinky ze 
čtyř ingrediencí. 

Co je třeba: 

100 g tmavé čokolády 
4 bílky 
200 g cukru 
pár kapek citronové šťávy 

Jak postupovat: 

1. Troubu předehřejte na 120 °C. Čokoládu na-
lámejte do rendlíku, ten postavte na stejně 
velký hrnec s vroucí vodou a nechte ji rozpustit. 
Počkejte, až trochu zchladne – měla by pomalu 
stékat ze lžíce. 
2. Bílky ušlehejte s citronovou šťávou dotuha. 
Pak k nim postupně přisypávejte cukr a vyšle-
hejte tuhý, lesklý sníh. Přendejte ho do cukrář-
ského sáčku, ten rozevřete a po jedné straně do 
něj zasuňte držadlo vařečky. Měl by vzniknout 

„tunel“ vedoucí odshora až do špičky sáčku. Na-
lijte do něj čokoládu. 
3. Plech vyložte pečicím papírem a krouživým 
pohybem sáčku tvarujte pusinky; měly by mít 
průměr zhruba 5 cm. 
4. Pečte jednu hodinu. Pak vypněte troubu a ne-
chte v ní pusinky vychladnout. Pokud chcete, 
můžete je spojovat krémem. 

Štědrovečerní tradice 

Zvyky pro Štědrý den 

Kapří šupina je symbolem bohatství, scho-
vává se pod talíř u Štědrovečerní večeře a po-
tom ji lidé nosí celý rok v peněžence, aby jim 
přinesla dostatek peněz po celý rok. 

Po Štědrovečerní večeři se tradičně rozkrojuje 
jablko. Pokud v rozkrojeném jablku jádřinec 
tvoří kříž, znamená smrt, je-li jádřinec ve tvaru 
hvězdy, znamená zdraví anebo pokud je jádřinec 
červavý znamená nemoc. 

Roztavené olovo se nalije do studené vody, kde během chvíle zchladne. Poté se olovo z vody vyndá a 
podle tvaru, který má se zjistí, co nás čeká následující rok.  

Pokud poctivě držíte po celý Štědrý den půst, večer dle zvyku možná spatříte zlaté prasátko. 

Vyrobte si z půlky skořápky vlašského ořechu lodičku. Do skořápky pomocí vosku připevněte svíčku. Lo-
dičky se vypustí do vody v umyvadle.  Toho, komu lodička plave nejdéle na hladině, čeká dlouhý život. 
Pokud se lodička stále drží při kraji, znamená to, že ten kdo ji vypustil, zůstane celý rok doma. A jestliže 
se někomu bude lodička stále držet uprostřed, znamená to, že odejde někam daleko od rodiny. 

- Anet -  

Převzato z https://www.apetitonline.cz/recepty/5784-
dvoubarevne-pusinky.html 

Převzato z https://www.vanocni-darky.cz/tradice/ 
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Daří se 

Jak jsme natáčeli pro Déčko 

Pohled do zákulisí akční soutěže „Už 
tam budem?“ v připravovaných misích 
na rudou planetu.  

Natáčení probíhalo v plzeňské Techmánii. Náš pěti-
členný tým se jmenoval „Neon“. Soutěžili jsme proti 
chotíkovskému týmu „Krypton“. Plnily jsme různé 
sportovní i vědomostní úkoly.  

Na začátku jsme prověřili svoje znalosti vesmírným 
kvízem. Dále byl na řadě „vstup do kosmu“. Chodili jsme po vysuté tyči, pak prolézali černou dírou a ces-
tou jsme museli sesbírat součástky pro použití v dalším kole soutěže, kde jsme sestavovali improvizovaný 
vzduchový filtr. 

Týmovou spolupráci jsme prokázali v přesunech 
na třech prknech. Nakonec jsme měli poznat na 
základě indicií známou osobnost.  

Dostali jsme se až do finále, kde byla naše kapi-
tánka Petra zavřena do mozkového stimulátoru. 
Přestože jsme měli ze soutěží proti druhému 
týmu jistou již jednu bednu cen, snažili jsme se 
získat i dvě poslední. To se nám naštěstí povedlo, 
ale na otázce s kosmodromy jsme naši kapitánku 
osprchovali . 

Díl odvysílala stanice ČT Déčko 17. listopadu a 
přehrát si ho můžete pod odkazem https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem. Děkujeme panu učiteli 
Procházkovi za celodenní podporu.  

- Dave - 

Mars je možné na obloze nalézt pouhým okem. 
Protože je jeho oběžná dráha výrazně excen-
trická, jeho vzdálenost od Země v opozici se 
mění v rozmezí 56 až 101 milionů km. Nejvýhod-
nější pozorování je období jeho opozice se Slun-

cem. Po-
lární če-
pičky 
ukáže při 
opozici už 
malý dale-
kohled s objektivem o průměru 40 mm při 30-ti násobném zvět-
šení. 
Velké části povrchu občas pokrývá jinovatka, která vytváří rozsáhlé 
bílé skvrny. Oblačnost se dá pozorovat podle toho, jak se pod ní 
objevují a mizí známé objekty.  

Převzato z decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem 
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Galerie 

Vyzkoušej si 

Ve spolupráci s paní učitelkou Němejcovou jsme pro Vás připravily k vyzkou-
šení několik nápadů a výtvarných technik. 

Koláž - Odraz 

1. Na čtvrtku A3 tempe-
rami namalujeme du-
hový přechod od čer-
vené až po modrou a 
necháme to zaschnout. 

2. Mezitím si na černý 
papír A4 nakreslíme silu-
etu města, nebo zvířá-
tek. Je důležité, aby 
motiv byl přes šířku papíru A3 a jednotlivé tvary 
na sebe navazovaly! Vše vystřihneme. 

3. Vystřižené tvary nalepíme na suché barevné 
pozadí doprostřed a dokreslíme odraz.  

Prolínaní 
tvarů 

1. Vybereme 
si tvarově 
zajímavé 
předměty a 
obkreslíme 
tužkou jejich 

obrys na čtvrtku. Tvary se mohou překrývat.  

2. Vodovkami vybarvíme všechny plochy, které 
nám vznikly. Tam 
kde se překrývají, 
použijeme jiný od-
stín barev. Je důle-
žité, aby nebyly 2 
stejné barvy vedle 
sebe. 

Zátiší se džbány 

1. Na čtvrtku A3 si 
načrtneme stůl a na 
něm dva až tři 
džbány. 

2. Houbičkou namo-
čenou v tempeře budeme tupovat tak, aby byl 

každý džbán jinou barvou, a necháme za-
schnout. 

3. Když je obrázek suchý, bílou a černou tempe-
rou a houbičkou doděláme stíny a odlesky. 

Koláž - osová 
souměrnost 

1. Nejdříve si při-
pravíme barevnou 
plochu. Houbičkou 
a temperou si na 
čtvrtku o velikosti 
A4 uděláme barevné skvrny, které budeme po-
stupně zvětšovat, než se všechny spojí. Všechno 
necháme zaschnout. 

2. Mezitím si připravíme barevný papír, na který 
nakreslíme jednu polovinu motivu (např. mo-
týla), kterou vystřihneme.  

3. Připravíme si suchou barevnou čtvrtku, na 
kterou, přesně doprostřed nalepíme část motýla. 
Uprostřed čtvrtky uděláme tenoulinkou čáru, 
podle které následně křídla „překlopíme“ na dru-
hou polovinu čtvrtky.  

Klovatina 

1. Na velký 
černý barevný 
papír klovati-
nou nakreslíme 
motiv vážky 
nebo motýla. 
Klovatinu ne-
cháme za-
schnout. 

2. Celou čtvrtku vybarvíme suchými pastely. 

3. Když jsme přesvědčeni, že už nic nebudeme 
upravovat, dáme papír pod vodu a klovatinu 
opatrně vymyjeme. 

- Anička, Anetka a Jana Němejcová  - 



Zábava 

Humor ze života 

Humorista a kreslíř v kombinaci s profesorem 
fyziky = Pavel Kantorek 

Pavel 
Kanto-
rek se 
narodil 
v roce 
1942 v 
Olomouci. Absolvoval gymnázium v Ostravě a po-
sléze vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. 

Kantorek se už v 60. letech zapsal jako vynikající 
kreslíř a humorista. Jeho kresby v letech 1964 až 

1968 pravidelně otiskoval Dikobraz a další humoris-
tické časopisy. Za své postavičky schovával politické 
narážky a po jeho odchodu do emigrace u nás jeho 
kresby nesměly vycházet. 

V Kanadě přispíval Kantorek do disidentských časo-
pisů, novin a kreslil. Mezi nejznámější patří jeho 
vtipy zvířátek a věčného nepřátelství koček a myší. 

 

Spolupracoval s Josefem Škvoreckým a jeho že-
nou Zdenou. Jeho karikatury vycházely také v 
USA, Švýcarsku, Německu nebo v Itálii.  

V Torontu si udělal doktorát z fyziky a přednášel o 
teorii elektromagnetických polí, relativity a kos-
mologii. Zabýval se holografií a systémem holo-
grafického záznamu, podílel se také na vývoji op-
tických vláken. 
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Zábava 

Křížovka 

Prosím, paní učitelko, když 
jsem po škole, dostanu… 
(viz tajenka)? 

 

 

Česky anglické slovo FLAT 

Pozdrav 

Školní předmět v laboratořích 

Násep 

Slovní výraz pro písmeno Y 

Místo, kde se nacházejí včely 

Oblečení na spaní 

Pokrývka hlavy 

Nádoba na vodu 

Nájemné 

Ženské jméno začínající na X  

Německy MLADÝ 

Svazek papírů 

Obuv do deště 

Místo, kde žijeme 

Největší domestikovaná šelma  

Používáme ke stolování  

Jiný výraz pro internetovou stránku 

Nejlepší přítel člověka 

Sečná zbraň 

Nejtěžší had světa 

Dopravní stavba převádějící přes vodní 
tok 

- Myška -  
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Příroda 

Ptačí hodinka 

Zapojte se společně s námi 
do druhého ročníku zimního 
sčítání ptáků s Českou společ-
ností ornitologickou. Sčítání 
proběhne ve druhém lednovém 
víkendu. 

Každoroční sčítání je v současnosti svě-
tově největším programem občanské 
vědy. Ptáky na krmítkách sčítají stovky ti-
síc lidí v Evropě i USA. I u nás patří sčítání 
mezi nejoblíbenější programy pro veřej-
nost. Prvního sčítání v Česku se v loňském 
roce účastnilo více než 14 000 sčitatelů. 

Jak se zúčastnit? 

1. Kdykoli v průběhu 10.–12. ledna 2020 
pozorujte po dobu jedné hodiny své kr-
mítko a zapisujte množství  jednotlivých 
ptačích druhů. Sčítat můžete i bez kr-
mítka, jednoduše pozorujte dané místo v 
parku, zahradě apod. 

2. Zaznamenávejte vždy nejvyšší počet za 
daný druh viz příklad. 

3. Údaje zadávejte online na stránkách programu 

ptacihodinka.birdlife.cz.  

Volně zpracováno dle letáku ČSO 
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Příroda 

Cestujeme za zvířaty 

Pro letošní školní rok paní vychovatelky 

připravily pro děti ve školní družině 

téma „Cestujeme za zvířaty“. 

Děti se po celý rok budou seznamovat se zvířaty 
všech kontinentů naší planety Země a s prostředím, 
ve kterém žijí. Seznámí se s ohroženými druhy zvířat 
a možnostmi ochrany životního prostředí, pravidly 
třídění odpadu apod. 

V září a říjnu jsme se zaměřili na Evropu a především na zvířata žijící nejen u lidských obydlí, ale i 
ve volné přírodě. Děti se s velkou radostí rozpovídaly o zvířátkách, která chovají doma a o která se samy 
starají, přinesly na ukázku i fotografie a bylo vidět, že je tohle téma opravdu baví. 

V dalších dnech jsme si povídali o lesních zvířatech, ptácích a díky 
našemu lesíku jsme měli i možnost rozpoznávat různé typy listů a 
druhy hub, které jsme pak napíchali na větve stromů pro veverky, 
které nám v lesíku běhají a děti je mají možnost během pobytu na 
hřišti pozorovat. 

O zvířatech si nejen povídáme, ale i malujeme, vyrábíme, hrajeme 
společné hry na dané téma a především trávíme co nejvíce času 
v přírodě, kde se učíme vážit si přírody kolem nás. 

 

Kočka jako pes 

Lze naučit kočku po-

vely, které zvládne 

každý pes? 

Pokud máte rádi psí agility 
a všeobecné cvičení psů, 
jenže si z nějakých důvodů 
nemůžete pořídit psa, ale 
třeba jen kočku a jste z 
toho smutní, tak nemusíte. 
Váš parťák na cviky je teď 
vaše kočka. Na kočku ze začátku nesmíte tlačit, musíte zlehka a po malých krůčcích. Pokud 
tedy máte volnou chvilku a kočka nejí ani nespí, můžete začít. 
Napište nám vaše příběhy se zvířátky nebo zkušenosti s výcvikem a my je zpracujeme do dalšího čísla. 

- Barýsek -  
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Příroda 

Environmentální výchova v životě školy 

Lépe porozumět místu, kde žiji, pozoro-

vat, měnit a chápat životní prostředí, 

podpořit zdravý životní styl – to jsou 

úkoly výchovy k trvale udržitelnému 

rozvoji.  

Čím už se můžeme pochlubit? 

V minulém školním roce se nám podařily důležité 
kroky v této oblasti – zakotvili jsme povinnost třídění 
odpadu do školního řádu, pořídili jsme 35 sad košů 
na tříděný odpad od Regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje, o.p.s., uspořádali jsme celoškolní 
projektový den ke Dni Země, přihlásili jsme se k pro-
jektu Les ve škole, navštívili řadu organizací jako zá-
chrannou stanici zvířat, ZOO Plzeň, chovatelské 
farmy ap. 

Letos jsme zahájili projekt postupné přeměny po-
zemků školy v přírodní zahradu a místo pro učení se 
v přírodě. Podařilo se nám za přispění společnosti 
Sony DADC zasadit stromy, které v budoucnu přispějí 
zastínění a druhové rozmanitosti. 

Podrobněji o projektu Zahrada v jarním čísle časopisu. 

Představujeme 

Na základě rozhovoru představujeme paní 
učitelku Lucii Myšíkovou v malém medai-
lonku. 

Paní učitelka začala ve škole pracovat od tohoto školního 
roku. Ve volném čase ráda čte a sportuje. Jako koníčky má 
běh a canicross. Canicross je běh se psy. Paní učitelka má 
dva psy. Jednoho labradora a jednoho křížence. Jmenují se 
Bonni a Megie.  

Vyučuje především angličtinu a občanskou výchovu. Učí ve 
třetím až pátém a sedmém ročníku. Základní škola se jí líbí, 
protože je vesnického typu, a také kvůli tomu, že je v blíz-
kosti přírody.     

- Cyrda -  

Petr Cízl (SONY), Michal Zoubek (ZŠ), Lukáš Marinič (SONY) 
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Sport 

Co je Canicross? 

Netradiční spojení psa a člověka při terénním 
běhu. 

Canicross je jednoduše běh se psem. Běžec běhá nejčastěji 
s jedním případně více psi. Spojeni jsou vzájemně lanem na 
speciálním sedáku a postroji.  

Tento poměrně mladý sport je populární zejména v Evropě. 
Je příbuzný zimním sportům jako skijöring a bikejöring. 
První mistrovství světa se v roce 2002 konalo v ital-
ském městě Ravenna. 

Většinou se používá jen jeden pes, méně často pak dva 
(klade to větší nároky na ovladatelnost psů). Pes by měl 
zvládat základní povely – doleva, doprava, stůj a samozře-
jmě mít základní tažnou průpravu. Lano je opatřeno amor-
tizérem, který tlumí nárazy a chrání páteř běžce i psa. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Canicross 

Ze světa hokeje 

Milovníci zimy, sportu a pohybu vůbec si nyní přijdou na své.  Řeč nebudeme 
o ničem jiném než o hokeji.  

Hokej je fyzicky náročný sport. K hokeji budete potřebovat řádnou výstroj,  která se skládá z helmy, 
chráničů, bruslí a v neposlední řadě nesmí chybět hokejka. Hokej je součástí olympijských her, které 

jsme jako první na světě v tomto 
tvrdém sportu vyhráli.  

Mezi nejlepší hokejisty řadíme i 
českého hokejistu Jaromíra Jágra. 
Jaromír Jágr hraje za Kladno. Pl-
zeň se teď drží na pátém místě 
v tabulce. Není však všem zápa-
sům konec a vše se může k lep-
šímu výsledku obrátit. První místo 
si drží Sparta Praha a na posled-
ním místě se drží Pardubice. 

Historicky nejvyšší počet branek 
padl v utkání mezi Austrálií a Novým Zélandem, kdy vý-
sledek byl 58:0 v roce 1987. Nejdelší utkání se odehrálo 

v roce 1936 mezi Detroitem a Montrealem, které trvalo dvě hodiny, 56 minut a 30 vteřin. Utkání rozhodl 
až gól v šestém prodloužení. Detroit tenkrát vyhrál 1:0,  brankář vítězů chytil 92 střel. 

- Nelča - 

Foto: Lucie Myšíková 

www.profimedia.cz 

Více na www.behejsepsem.cz. 
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Sport 

Představujeme 

Koho z učitelů představit na sportovní 
straně než pana učitele Jaroslava Holečka. 

Pan učitel začal pracovat na Základní škole Štěnovice od 
roku 2018. Rád sportuje. Jako koníčky má hokej, fotbal, 
plavání, běh, jízdu na kole a box. Několikrát vyhrál triat-
lon. Má rád svou rodinu, proto ve volném čase rád spor-
tuje s rodinou a včelaří. 

Vyučuje němčinu, angličtinu a tělocvik. Učí téměř 
ve všech třídách druhého stupně a je třídním učitelem 
třídy 6. A. Základní škola Štěnovice se mu líbí, protože se 
nachází v hezké vesnici a přírodě, má dobré tělocvičny, 
hodné žáky a také kvůli dobrému kolektivu učitelů. 

- Cyrda - 

LYŽÁK 

Týden po jarních prázdninách pojedou sedmé třídy na Šumavu, aby se zúčast-
nily lyžařského výcviku.   

Třídy 7. A a 7. B se od 9. do 13. března 2020 zúčastní lyžařského výcviku. Doprava na něj bude autobu-
sem. Pojede celkem třicet sedm žáků. Letos je novinkou, že bude i jedno snowboardové družstvo. Děti, 
které nepojedou, budou zůstávat ve škole a učit se v jiných třídách. 

Kurz se bude konat na Šumavě v ly-
žařském areálu Špičák. Zázemí bude 
v hotelu Stella. Lyžařské dovednosti 
žáci předvedou na modré, červené 
popřípadě černé sjezdovce. Černá 
sjezdovka je jedna z nejprudších 
v ČR, takže je jen pro ty nejod-
vážnější. Žáci budou rozděleni na ně-
kolik skupin podle zkušeností s lyžo-
váním popřípadě s jízdou na snowbo-
ardu. Někdy by se mohly zorganizo-
vat výlety do města nebo přírody. Ve-
čer se mohou hrát různé společenské 
hry a jiné klidnější aktivity. 

Vedoucím kurzu je pan učitel Hole-
ček, který má celou akci na starosti. 

Doufáme, že se všichni žáci vrátí živí, zdraví a spokojení. 

- Anička a Anetka -  
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Redakce 

Pomozte nám s jarním číslem 

Máte nápady, zajímavého koníčka, píšete, fotíte, kreslíte? Pomozte nám svým 
příspěvkem do dalšího čísla školního časopisu. 

Koho kontaktovat? 

 

 

 

 

 

 

esteredakce@seznam.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David 9. A 

- Dave - 

Markéta 7.A 

- Marky - 

Aneta 7.B 

- Anetka - 
Nela 6.B 

- Nelča - 

Kateřina 9. A 

  - Kačka- 

Cyril 6.B 

- Cyrda - 

Aneta 9. A 

- Anet - 

Michaela 8.A 

- Miška- Patrik 8.A 

- Šilhy - 

Klára 9. A 

- Klárka - 

Natálka 7. A 

- Naty - 

Anna 7. B 

- Anička - 

Barbora 6.A 

- Barýsek - 

Hynek 6. B 

- Hynda - 
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