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Úvodní slovo 

Z redakce 

Vážený čtenáři, 

v rukou držíte již druhé vydání školního časopisu eŠTĚ  

 

 

Ze schůzky redakce 

Doufáme, že se Vám toto číslo bude líbit, stejně jako to první. 

Děkujeme všem, kteří nám se vznikem druhého čísla časopisu 
pomohli, kteří ochotně odpovídali na otázky či pomáhali s pří-
spěvky. Děkujeme panu řediteli za obrovskou pomoc a poskyt-
nutí všech prostředků, které jsou nutné pro vytvoření časopisu. 

Za redakci Aneta Musilová. 
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Rozhovory 

Rozhovor s místostarostou Štěnovic panem Polívkou 

1. Nejdříve se nám prosím v krátkosti představte 

Zhruba pět let působím ve Štěnovicích jako místostarosta, předtím jsem se věnoval žurna-
listice se zaměřením na politiku. Škála mých zájmů je pestrá. Za všechny bych jmenoval so-
ciologii a výtvarné umění napříč obory, což jsou odvětví, která se vzájemně doplňují. 

2. Jak jste se dostal k této profesi? 

Místostarosta je stejně jako starosta funkce volená. 
V takzvaně zastupitelské demokracii to funguje tak, 
že občané nejprve zvolí své zastupitele (v případě 
naší obce čítá zastupitelstvo jedenáct členů), a ti ná-
sledně na ustavujícím zasedání volí mimo jiné sta-
rostu a místostarostu. Uznávám, je to trochu kom-
plikované… Jinak poprvé jsem byl zvolen v roce 
2014 a o čtyři roky později jsem mandát místosta-
rosty obhájil. 

3. Váš názor na projekt Zahrada 

Projekt Zahrada vnímám jako ušlechtilou ideu oživit areál školy. Tento projekt je již po-
stupně realizován a já i pan starosta vedení školy v tomto úsilí jednoznačně podporujeme. 
Na oživení areálu školy chce obec navázat rekultivací prostoru před hlavním vchodem do 
budovy. S nápadem přišli členové školské rady. Jedná se o velkou plochu, která je nyní v 
podstatě nevyužitá a celkově nepůsobí zrovna vzhledně. Pakliže vše klapne, jak má, za-
čneme letos. 

4. Máte nějaké plány se školou na rok 2020? 

Vloni obec zainvestovala montáž zastínění nástavby velkého učebnového pavilonu. Letos se 
bude pokračovat. Tentokrát bude kombinace rolet a žaluzií nainstalována na nástavbě, kde 
se nachází počítačové učebny a učebna fyziky. Tyto učebny bývají přehřáté už na přelomu 
jara a léta a pobyt v nich tak není kdovíjak příjemný. Jak se ale minulý rok ukázalo, zastí-
nění přináší kýžený efekt. 

5. Jak se vyvíjí petice na postavení parkoviště u školky a zrušení lesíku. 

Petice byla přijata, nejsem si však jist, zda je tato petice opravdovou peticí. Mám za to, že 
předložený dokument nenese všechny náležitosti, které stanovuje petiční zákon. To ovšem 
neznamená, že dokument nelze považovat za regulérní postoj části veřejnosti a že bychom 
se jím neměli zabývat. V současné době ale není toto téma žádnou aktualitou. Investiční 
plán pro letošní rok tvoří jiné akce, které pokládá zastupitelstvo obce za přednější. Přesto je 
zjevné, že dopravní situace před mateřskou školou není příliš bezpečná, a tak můžeme jen 
doufat, že nedojde k nějakému neštěstí. Tento stav tedy je potřeba řešit. 
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Rozhovory 

6. Jak se podle Vás vyvíjí škola za poslední roky? 

Budu-li vycházet ze zprávy školních inspektorů, tak jde škola dobrým směrem. Za velké 
terno pak pokládám jmenování nového ředitele, který má být jakýmsi osvěžením a novým 
hnacím motorem. Zatím se tato představa plní. Je ale třeba si přiznat, že je zde mnoho fak-
torů, které mohou pohřbít mnoho dobrého. Za takového hrobníka pokládám především zvy-
šující se počet papírů, v nichž se školství (a samozřejmě nejen školství) utápí. Kde potom 
brát energii na zkvalitňování výuky? K tomu všemu nezbední žáci… Vyzývám tedy žactvo, 
aby se pokusilo cuchat nervy pedagogů co nejméně. No, jak bych na takovou výzvu asi rea-
goval před lety já… 

7. Pokuste se nám stručně popsat svůj obyčejný den. 

Pokusím se nejprve potěšit nutriční poradce. Začínám tedy vydatnou snídaní! Pak už to jde 
z kopce, protože se u snídaně povětšinou začtu do aktuálních zpráv, u kterých se rozčílím, 
což nese nelibě především manželka. Značně napružen, pln bojovného ducha se pak vydá-
vám vykonávat úřad místostarosty. Na večer zasednu u večeře, začtu se do aktuálních 
zpráv… A dál už to znáte. Čili žádná idylka! 

-Anetka- 

Představujeme pana učitele Procházku 

Pan učitel učí na škole ve Štěnovicích od roku 
2011 matematiku a informatiku. Je třídním učite-
lem 9. A.  

Když byl malý, tak nechtěl být učitelem, ale po-
pelářem, později se náhodou dostal k učení. Pan 
učitel je také dobrý v opravě počítačů, ke které 
se dostal přes souseda. Jeho koníčky jsou stolní 
tenis a jeho dcera. Každých 14 dní jezdí na zá-
vody ve stolním tenisu, kde jednou na turnaji vy-
hrál 1. místo.  

Jeho dcera se jmenuje Barbora a je jí 1 rok a 8 
měsíců. Pan učitel také vlastní kočku jménem 
Bert, které je 13 let. 

 Ptali jsme se ho také na to, jaký má názor na 
současný stav školy, odpověděl nám, že jsou 
nové prostory hezké a myslí si, že stav se zlep-
šuje.  

-Anet a Kačka- 
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Rozhovory 

Projekty podporující zdraví – otázky pokládá Lucie Myšíková, 
odpovídá ředitel školy 
1. Mohl/a byste mi krátce představit školu? 

Škola Štěnovice je zřizována obcí pro místní děti a děti z dalších devíti spádových obcí. V současné době 
má kapacitu 500 žáků. Je to typická pavilónová budova s přilehlým sportovištěm. Je situována v centru 
obce, v blízkosti se nachází mateřská škola. 

2. Co je pro Vaši školu typické? 

Naši školu charakterizuje všeobecně nastavené vzdělávání. Setkáte se tu s tradičními předměty a jejich 
obsahy. Snažíme se však modernizovat přístup, metody a formy práce. Zakládáme si na bezpečí pro-
středí a vztahů, otevřené komunikaci všech, kteří do školy vstupují. 

3. Jak byste popsal/a prostředí školy? 

Na prostředí školy lze nahlížet z mnoha pohledů. Můj pohled na prostředí rovná se pohledu na celkové 
klima školy. Tedy jak jsou zde nastaveny vztahy, možnosti vyjadřovat se, zapojit se, ovlivňovat vzdělá-
vání, jak fungují běžné procesy, jestli jsou funkční dokumenty, jak je nastavená komunikace, jestli zde 
převládá slušnost, týmový duch, empatie a úcta k druhým. Jestli se zde děti i dospělí cítí bezpečně – 
tedy cítí podporu, mohou se svěřit, sdílet svoje problémy i radosti. 

Další pohled na prostředí je jeho čistota, vybavení, estetika. Od první chvíle mého působení ve škole 
jsme začali investovat do zlepšování prostředí. Postupně obnovujeme všechny nátěry, nebojíme se ba-
rev. Celkovou rekonstrukcí prošla školní kuchyně i jídelna, celý pavilon šaten, některé učebny. Vznikají 
nové příležitosti v dříve nevyužívaných prostorech. Rekonstruovali jsme také toaletní kóje v celém učeb-
novém pavilonu, to také napomáhá bezpečí, důstojnosti a hygieně prostředí. 

4. Do jakých projektů podpory zdraví je Vaše škola zapojena? 

V současné době jsme zapojeni do různorodých projektů. Jsou tu projekty podporující vytvoření zdravých 
stravovacích návyků: „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Usilujeme o certifikaci v projektu 
„Zdravá školní jídelna“. 

Projekt zaměřený na výuku, učení venku a rozvoj vztahu k životnímu prostředí, to je mezinárodní „Les ve 
škole“. S ním úzce souvisí náš školní projekt „Zahrada“ zaměřený na postupnou přeměnu školního po-
zemku na funkční a rozmanitou zahradu. 

Na vztahy a otevřenou komunikaci i fyzické bezpečí je zaměřený projekt Rodiče vítáni. 

5. Kdo, a z jakého důvodu, se rozhodl do projektu zapojit? 

Zapojení do projektů Ovoce a mléko do škol, projektů podpořených EU, trvá několik let. Motivací je zde 
určitě bezplatná distribuce tolik potřebných mléčných výrobků 2 x za měsíc i ovoce a zeleniny 1x týdně. 

Zdravá školní jídelna je celý komplex kritérií, z nichž nejdůležitějším výstupem je zdravá a pestrá strava, 
vytváření žádoucích stravovacích návyků, vzdělávání a informovaní všech zainteresovaných. Právě krité-
ria některých vstupních surovin, skladba jídelníčku, přístup personálu atd. byly tématy, která byla pro 
mne zásadní. 

Zbývající projekty jsou vyústěním přístupů a procesu změny spojené s novým vedením školy. 

6. Co je zapotřebí splnit, abyste se mohli stát součástí nějakého projektu? 
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Primárně je potřeba chtít, vědět, čím se projekt zabývá a co nám účast v něm přinese. Nemá-li to být jen 
formální zapojení, je nutné informovat všechny, kterých se dotýká a vysvětlovat přínosy, eliminovat 
obavy, vytvořit podmínky pro zdárnou implementaci. Ideálně najít užší realizační tým. Ale pokud v pro-
jektu vidíte opravdu hluboký smysl, zvládnete to i s minimem spolupracovníků. Věřím, že dobré příklady 
táhnou, a když se dostaví první úspěchy a pozitivní odezva, připojí se i další podporovatelé. 

Potom už stačí věnovat nějaký čas administrativě a něco financí (některé projekty předpokládají jednorá-
zový či pravidelný finanční příspěvek za know-how apod.), případně vyhovět certifikačním podmínkám, 
jako v případě projektu Rodiče vítáni. 

7. Jaký projekt je dle Vašeho názoru nejefektivnější? 

Opravdovými tématy k zamyšlení a příležitostí ke změně byla kritéria projektu Rodiče vítáni. Největší za-
pojení (kromě konzumace ovoce a zeleniny) přináší projekt Zahrada. 

Jinak nevím, jak se pozná efektivita projektu. Je to množství zapojených lidí, četnost setkávání, počet 
výstupů, opatření, počet závozů nebo je to síla impulzu ke změně uvažování či přístupu?  

8. O jakém projektu je ve Vaší škole největší povědomí? 

Nejsilněji komunikujeme projekt Zahrada, a to zejména proto, že jeho realizace přímo předpokládá širo-
kou účast dětí, učitelů a rodičů. Také hledáme podporu sponzorů, takže se předpokládá i určitá mediální 
aktivita. 

9. Jaká je odezva od rodičů žáků? 

Rodiče si změn všímají. Teprve se učí otevřeně komunikovat, pochválit i upozornit na to, co se nedaří. Za 
mne se i rádi zapojí, pokud jim tu příležitost dáme. A např. tvorba školní zahrady je ideální příležitostí na 
vzájemné setkávání. 

10. Plynou z účasti v projektu pro školu a žáky nějaké výhody? 

Určitě. Jinak by nemělo smysl je realizovat. 

11. A naopak, existují nějaké negativní stránky, které Vás od zapojení do jiných projektů odrazují? 

Do projektu nevstupujeme pro účast v něm, ale pro jeho přínos. Tedy snažíme se realizovat pouze ta-
kové, ve kterých vidíme smysl a zároveň na něj máme podmínky. 

12. Jaké projekty podpory zdraví jsou školám nabízeny? 

Žádné nebo jen jednorázové komerční projekty. Pokud přemýšlíte o smysluplném projektu a chcete vyu-
žít jeho podpory a značky, musí aktivita vzejít ze strany školy. 

13. Domníváte se, že je nabídka projektů dostačující? 

Nevím, jestli účast v projektech je smyslem činnosti školy. Zároveň je to ale součástí prezentace směrem 
k veřejnosti. Určitě bychom uvítali spíše odbornou podporu zaměřenou na didaktiku, podporu učitelů a 
vedení školy. Na projekty zaměřené na zdraví obecněji, jako zdravé klima, bezpečí, vztah k přírodě, ko-
munitě atd. 

14. Jakým způsobem je Vaše škola podporována zvenčí, aby se do projektů zapojovala? 

Nijak, máme v rozhodování volné ruce. 

15. Existuje nějaká spolupráce mezi školami, které jsou zapojeny do stejných projektů na podporu 
zdraví? 

Opět je to věc konkrétní školy. V této oblasti s žádnou školou aktivně nespolupracujeme. 
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Ze života školy 

Projektový den 

Respekt a dobré vztahy – základ naší školy 

Den před vydáním pololetního výpisu vysvědčení jsme se zaměřili na připomínku skutečných základů na-
šeho školního společenství – vztahy. Celý tematický den s názvem „Společně dokážeme víc“ jsme praco-

vali, hráli si a tvořili. 
Připomněli jsme si pří-
stup 4P – pozdrav, po-
pros, pomoz, poděkuj. 
Každý, kdo se podílí na 
školním životě, 
všechny děti i dospělí 
včetně provozních za-
městnanců, si vymalo-
val svůj dílek puzzle do 
společné mozaiky, kte-
rou instalujeme u 
vstupu v pavilonu ša-
ten. 

Následující den si děti 
užívaly pololetní prázd-
niny, ale pedagogové 
pracovali ve 

workshopu na dalším směřování školy a školní vizi, která se do budoucna stane důležitým rozhodovacím 
kritériem i kritériem kvality. 

Vaření ve školní kuchyňce 
Jak možná víte v naší škole máme i cvičnou kuchyňku. Při pracovních činnostech mají žáci 
možnost (samozřejmě pod dohledem učitele) si vyzkoušet něco upéct či uvařit. 

My jsme se byli podívat na jedné takovéto hodině, kterou vedla paní učitelka Fialová. Všem 
dětem se výtvory moc povedly a určitě byli i moc 
dobré.  

Zeptali jsme se paní učitelky, jak se ji se 6. B pra-
cuje a byli jsme až překvapeni odpovědí: 

„Šestá B pracuje s nadšením a já je musím krotit, 
aby se nepouštěli do příliš složitých pokrmů, pro-
tože mám obavy, abychom vše stihli a abychom nic 
nepokazili.“ „Nadchly mě všechny recepty. Děti si je 
samy vybraly a přinesly si potřebné suroviny. A vý-
sledek jsme viděli. Já jsem například obdivovala 
koblihy, které měly dokonce i bílý proužek upro-
střed.“ 

-Anetka a Dave-  
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 Ze života školy 

Olympiáda v Anglickém jazyce 

Na naší základní škole proběhlo školní kolo olympiády v an-
glickém jazyce. Za první kategorii (pouze sedmé třídy) byli 
vybráni dva žáci a za druhou kategorii (osmé i deváté třídy) 
byli vybráni tři žáci, aby naši školu reprezentovali na okres-
ním kole. To se konalo 19. února v Plzni.  

Za první kategorii soutěžili Adam Bělohlávek ze 7. B a 
Zuzana Havlová ze 7. A. Ve druhé kategorii soutěžili Klára 
Sedláčková a Václav Sontag z 8. B a Lenka Naarová z 9. 
A. Nejlépe se umístila Zuzana Havlová ze 7. A, která obsa-
dila úžasné 2. místo. 

Všem žákům samozřejmě gratulujeme a přejeme jim hodně 
štěstí do dalších let. 

-Anička a Anetka- 

Olympiáda v Matematice 

Základního kola matematické olympiády neboli matematického klokánka, se zúčastnilo cel-
kem 15 dětí z pátých ročníků naší základní školy.  

Nejlepšími úspěšnými řešiteli to-
hoto kola se stali: Červená Tereza 
(5. A), Raděj Ivan (5. B), Trnka Pa-
vel (5. B), kteří postoupili do kraj-
ského kola, které proběhlo 
29. 1. 2020.  

Čtvrté, také skvělé umístění, bohu-
žel již nepostupové patří Davidu 
Kaslovi. Další pěkná umístění patří 
Julii Preslové, Nině Messéan, Ro-
binu Andělovi, Matyáši Cimlenovi, 
Rozárii Schwarzové a Lucii Čadové.  

Všem úspěšným řešitelům moc gratulujeme. 

-Miška- 
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Téma 

Návštěva školní jídelny 

Naše redakce dostala příležitost podívat se do školní jídelny, jak zde probíhá celý den, 
dozvědět se něco o této práci, podívat se, jak se skladují potraviny a jak fungují různé pří-
stroje na přípravu obědů, o kterých jsme neměli ani představu, že existují. Měli jsme mož-
nost se paní Pechové (vedoucí), která nás celým dnem provázela, zeptat na několik otázek 
a vyzkoušet si ní sestavit jídelníček na měsíc. 

Den paní kuchařek 

Den paní kuchařek začíná již v 6:00, 
kdy začínají vařit. Jsou rozděleny 
několik skupinek, některá skupinka 
připravuje maso a jiná vaří polévku, 
další chystá svačinku pro děti ze 
školky, které přijdou kolem deváté 
hodiny. Až předškoláci dojí paní ku-
chařky dají nádobí do myčky a jdou 
se věnovat přípravě oběda.  

Když je oběd hotový paní kuchařky zahájí výdej obědů, který začíná v 11:40 a končí 
v13:45. Po výdeji se musí všechno nádobí umýt a nachystat na další den. Pak už po namá-
havém dni jít domů. 

S Paní Pechovou jsme si vyzkoušeli sestavit jídelníček na měsíc podle všech zdravotních a 
nutričních předpisů. A vážně byste nevěřili, jak je to složité. 

Dotazy, které by Vás mohly zajímat 

Kolik obědů se denně vydá? – Je to přibližně 
450 obědů 

Jak moc změnila rekonstrukce kuchyni? – 
Asi z 80-ti procent 

Můžete vařit, co se Vám zlíbí? – Určitě ne! 
Musíme dodržovat řadu pravidel (např. jídlo 
nesmíme nijak kořenit pouze solit), protože 
se zapojujeme do programu zdravá školní jí-

delna. Což znamená, že splňujeme určitou řadou pravidel, abychom mohli být označeni jako 
zdravá školní jídelna. :) 

-Anetka a Anička- 
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Galerie 

  Galerie na papíře 
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Galerie 

Představujeme 

Na základě rozhovoru představujeme paní učitelku 
Janu Němejcovou v malém medailonku. 

Paní učitelka pracuje na Základní škole Štěnovice už 3 
roky. Dříve vyučovala na Základní škole v Plzni. 

Vyučuje výtvarnou výchovu a pracovní činnosti na 
obou stupních. Ve volném čase ráda běhá, miluje pro-
cházky přírodou. V létě se ráda projede na kánoi a 
kole. Zajímá se o filmy a občas i počítačové hry. Je vel-
kou milovnicí zvířátek.  

Původně je vyučena sklářkou, ale nyní se sklu věnuje 
ve svém volném čase a občas se věnuje tvorbě z kera-
miky. Ve škole je spokojena je tu dobrý kolektiv, hodné 
děti a krásná příroda. 

-Miška- 

Výtvarná soutěž 
V únoru se naše škola zúčastnila další soutěže, tentokrát to byla výtvarná soutěž. Téma 
této soutěže byla příroda 
a všechno kolem ní. 
Takže se mohli kreslit po-
toky, jezera a spoustu 
dalšího.  

Pro výtvory mohla být 
zvolena libovolná tech-
nika, například barevně, 
černobíle nebo tempe-
rami. Soutěže se mohli 
zúčastnit všichni žáci. Do 
soutěže se zapojili 7. a 8. 
třídy. Bylo vybráno hodně 
obrázků, které se poslali 
na výstaviště do Litic. 

Zatím výsledek nevíme a 
jsme hodně napjatí, jestli nějakou cenu obdržíme. Byli bychom rádi, kdybychom nějakou 
cenu získali.  

O tuto soutěž se zajímala paní učitelka Němejcová, o které jste se dozvěděli v medailonku 
nad tímto článkem. 

-Anička- 
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Zábava 

Křížovka 

Při zkoušce: 

„Jak rozeznáš jabloň 
od hrušně?“ 

„Podle ovoce.“ 

„A v době, kdy stromy 
nemají ovoce?“ 

„(viz tajenka)“ 

 

 

 

1. Dopravní stavba převádějící přes vodní tok 
2. Dopravní prostředek využívající koleje 
3. Pokrývka hlavy 
4. Oděv zejména po koupeli 
5. Lidově "Obývací pokoj" 
6. Obdoba vosy, nebo sršně 
7. Jednotka počtu 
8. Bílý brodivý pták 
9. Oblečení na spaní 
                                

 

 

- Miška -  

1.            

2.            

3.            

 4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            
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Zábava 

Vtipy 
1. Přijde blondýnka ke svému domu a vidí, že hoří. Nezaváhá a hned volá 112: „Prosím 
vás, hned přijeďte, můj dům se je celý v plamenech!“ „A jak se k vám dostaneme?“ ptá se 
dispečer. „Přece tím velkým červeným autem!“ 

2. "Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš slyšet první?" Ptá se Pepíček 
maminky. "Tak tu dobrou. "Dostal jsem jedničku z diktátu!" "To je hezké, Pepíčku a jaká je 
ta špatná?" "Že to není pravda!" 

3. Pepíček zaklepe u sousedů a 
hned drmolí: "Paní Měkká, nesu 
vám vaši andulku." "Ale Pepíčku, 
vždyť máš v ruce vašeho ko-
coura!" "No, a vaše andulka je ve-
vnitř." 

4. „Šéfe, ukradli nám auto!“ hlásí 
policajt. „K čertu a viděli jste, kdo 
to byl?“ „Ne, to sice ne, ale máme 
zapsanou SPZ.“ 

5. Ptá se profesor třídy, zda někdo 
z nich ví, co znamená značka 
H2SO4? „Prosím já, já vím, mám 
to na jazyku…“ hlásí se snaživě 
student. „Tak to honem vyplivni, 
protože je to kyselina sírová!" 

6. „Pepíčku, řekni nám, co je to ne-
spravedlnost.“ vybídne učitelka 
žáka. „Nespravedlnost je, když táta napíše špatně domácí úkol a já za to slíznu kouli.“ 

7. „Jiříku, jak můžeš dokázat, že Země je kulatá?“ ptá se učitel žáka. „To nevím a krom 
toho, já jsem nikdy neřekl, že je kulatá.“ 

8. Paní učitelka oznámí na konci hodiny žákům: "Zítra zkouším, Tyla, Tháma a Němcovou." 
to potěší Pepíčka, ale pro jistotu se zeptá: "Mě teda určitě ne?"  

9. Ptá se želva své udýchané kamarádky želvy, co že se jí přihodilo, že se tak uhnala? „Ale, 
šla jsem támhle přes most a byla tem cedule, přecházejte krokem!“  

10. Proč blondýnka ne kalkulačce nedokáže spočítat 10+5? Protože nemůže najít tlačítko s 
číslem 10. 

11. „Já běhám stovku za 8 sekund!“ vytahuje se Michal před kamarády. „Nesmysl, rekord je 
10 sekund!“ „No jo, ale ne když znáš zkratku!“  

-Anička- 
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Zábava 

Fotosoutěž 
Jak již možná víte, ve škole probíhala fotosoutěž, které se mohli zúčastnit všichni žáci i s ro-
diči. Zúčastnilo se opravdu hodně soutěžících. Tématem byla „Živá příroda“. Přišly nám 
opravdu krásné fotky, ale bohužel se nemohla sejít hodnotící porota. Proto jsme vybrali fo-
tografie sami a hodnocena byla nejen kvalita fotek, ale i kreativita a dobrý nápad. 

Za všechny došlé fotografie jsme vybrali tři, pojetím odlišné. 

Tuto fotografii zaslal Adam Bělohlávek ze 7. B.  

Je na ní krásně vidět, že méně je někdy více. 

Nejvíce se nám zde líbí nápad vzít něco obyčej-
ného jako je strom a udělat z toho krásnou 
fotku. 

 

 

Druhý snímek je od pana Jiřího Presla, 
který ho pojmenoval „Křehká krása v za-
jetí“. 

Tady snad ani není potřeba vysvětlovat, 
proč jsme tuto fotku umístily do výběru. 

Jednoduše je velice povedená. 

 

A konečně fotka Klárky Nové z 2. A. 

Poslala nám krásnou fotku, na které sedí vedle 
tygra, čímž krásně splnila zadání. 

Fotka nás zaujala tím, že je velice netradiční a zají-
mavá, protože tygra jenom tak v lese nenajdete. 

Všem přispívajícím děkujeme a v příštím čísle se tě-

šíme na fotografie na téma: Z blízka! 

Fotografie opět posílejte na email redakce: 

esteredakce@seznam.cz 

Tentokrát se mohou zapojit úplně všichni. 

-Anetka, Anička a Dave- 
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Příroda 

Rozhovor s chovatelem papoušků panem Sukem 

Kdybyste se procházeli po Čižicích, kde žiji, mohlo by se Vám stát, že Vám nad hlavou pro-
letí velký modrý papoušek. Já vím, je to neobvyklé, vlastně úplně divné. Ale je to pravda. 

V naší obci bydlí nadšený chovatel dvou exotických papoušků Ara Ararauna, který se o ně 
stará tak dobře, že je bez obav pouští proletět a oni se mu vrátí vždy domů. Potom se 
snadno může stát, že Vám takový papoušek sedí na jabloni a okusuje listy. Protože je to 
skoro můj soused, podařilo se mi s ním udělat rozhovor a blíže Vám ho představit. Jmenuje 
se Radek Suk. 

Pane Suku, jaké je to chovat papoušky? 

Člověk by si měl ujasnit, jestli chce papoušky 
mít jako mazlíčky nebo do chovu. Já je mám 
hlavně jako domácí mazlíčky, ale už se stalo, 
že můj pár měl mladé. Především se jedná o 
celoživotní závazek. Velcí papoušci jsou dlou-
hověcí, běžně se dožívají více než 50 let. Je-
jich inteligence je srovnatelná s inteligencí 
malých dětí. Nejsou to hračky. 

Bylo těžké je ochočit tak, že Vám sedají 
na ruku a jídlo si berou z ruky? 

Když jsem je dostal, bylo oběma 14 dní. Jsou 
tedy na mě zvyklí jako na svoje rodiče. Je 
však důležité je krmit správným způsobem. 
Rozhodně tento způsob není vhodný pro ne-
zkušené chovatele! Na začátku jsem jim mu-
sel vždy dát do zobáčku dva prsty a vstřík-
nout speciální stravu. Přitom jsem byl opa-
trný, abych jim jídlo nevstříkl do plic. Moje 
prsty byly pokaždé dost rozdrásané a bolavé. 
Ale vydržel jsem to. 

Je finančně náročné papoušky Ara cho-
vat?  

Záleží, který druh papouška Ara člověk má. Asi nejdražší je si ho pořídit a zařídit mu odpoví-
dající prostory na život. Potom už to celkem jde. 

Je dobrá volba mít jako prvního domácího mazlíčka právě papouška? 

Úplně malé děti by mít papoušky neměly. Neuměly by se o ně starat a vlastně by je tím trá-
pily. Ale desetiletý kluk nebo holka už by to měli bez problémů zvládnout. Ale to se neba-
víme o velkých papoušcích Ara, ty pro děti rozhodně vhodné nejsou. Děti jim nejsou 
schopni poskytnout odpovídající péči a pozornost. 
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Příroda 

Jak je to možné, že Vám papoušci neuletí, když je vypustíte volně ven? 

Zase bylo důležité, že je mám od malička. Papoušci v mládí prodělali speciální výcvik, díky 
kterému mají částečnou životní svobodu a mohou kdykoli létat venku. Ptáci jsou od malička 
zvyklí na pohyb venku, takže se běžných věcí nebojí (stromy, domy, auta, letadla atd.) Na 
venkovní výcvik existují speciální postroje – kšíry pro všechny velikosti papoušků. Všichni 
moji papoušci ve věku 3 měsíce již byli docvičeni na volné létání venku. Všichni papoušci 
(zvířata obecně) s dostatkem pohybu, dobré stravy, 

přístupu ke slunečním paprskům jsou zdraví, veselí a šťastní. Papoušek se nenarodil proto, 
aby zůstal celý život zavřený v malé kleci, kde si ho nikdo nevšímá. To je zapotřebí si uvě-
domit před pořízením. 

Kolik volného času Vám zabere péče o Vaše papoušky?  

Mám pár, a to znamená, že v době, kdy mám jiné povinnosti nebo si chci odpočinout, za-
baví se spolu a necítí se osamoceni. Takže péče není zase až tak časově náročná a mám 
šanci dělat i něco jiného. 

Jak obtížné je pořídit pro papoušky Ara jídlo a také vybavení do klece? 

Ara potřebuje hlavně prostor a kvalitní stravu (zrní, ovoce, ořechy). Může být ve větší kleci. 
U mě doma ale mají svoji speciální místnost, což je úplně ideální. Ary mají rády hlavně oře-
chy a těch musím kupovat hodně. 

Děkuji za rozhovor. 

-Hynda- 



18 

 

Příroda 

Plzeňská ZOO 
V Plzeňské zoo se narodil šimpanz učenlivý. Malá samice přišla na svět na Nový rok odpo-
ledne. Pro matku Zedonju je to první mládě. Zedonja se narodila 24. 2. 1994. Otcem je 
šimpanzí samec Bask.  

V péči o mláďata je nutné dát šimpanzům naprostý prostor pro péči, a také Zedonja o svou 
holčičku vzorně pečuje.  

Vůbec první šimpanzí mládě se v Plzni narodilo 
roku 1978, nebylo však odchováno.  

Zoo vznikla roku 1926. V plzeňské zoo nena-
jdeme jenom zvířata, je to také botanická za-
hrada. V plzeňské zoo se v roce 2018 chovalo 
1 192 druhů živočichů. Plzeňská zoo patří mezi 
nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Plzeň-
ském kraji. A také se umístila na 4. místě 

nejnavštěvovanější zoo v České republice. Od roku 2007 jí ročně navštíví kolem 400 000 
návštěvníku. V roce 1961 byla však zoo uzavřená kvůli infekci. Zoo od roku 1963 působí na 
Lochotíně. A roku 1981 se spojila s botanickou zahradou.     
     -Nelča- 

Venčení pejsků 
Chováte-li psíka, je venčení více než důležitá věc. Takže každý, kdo si chce pořídit čtyřno-
hého, štěkajícího, chlupatého, roztomilého kamaráda, si musí být vědom této povinnosti. 
Venčení není žádný holubník, musí mít svůj 
pevný režim, který je třeba dodržovat, i 
když se vám ven zrovna nechce, protože 
prší, fouká vítr, sněží, nebo je, stručně ře-
čeno, psí počasí. Proč pevný režim?? Pro-
tože pejsci potřebují jednak pohyb a jednak 
na záchod, a navíc, pohyb prospěje i nám :)  

Venčit se nedá bez ničeho, sehnat můžete 
hodně vymožeností, ale… Které jsou ty po-
třebné? Máme dvě kategorie věcí k venčení 
– do první řadíme pomůcky, které jsou nezbytné na procházky s pejsky a druhou kategorii 
tvoří volitelné předměty. Neobejdete se bez obojku a vodítka. Do druhé kategorie řadíme 
například oblečení, reflexní pásky, postroje, pláštěnky nebo světýlka. Pejsci, kteří nejsou 
úplně vychovaní nebo jsou agresivní, by měli mít na procházce košíček.  

Na závěr je tu připomínka pro každého páníčka. Není nic horšího, než když vyšlápnete „hro-
mádku“. Proto je velmi důležité nosit s sebou pytlíčky a po svých mazlíčcích uklízet.  

-Barýsek- 
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Sport 

Co je to bouldering? 
Bouldering je velice neobvyklý sport, ve kterém se leze až do výše tří metrů bez jištění. Le-
zou se cesty očíslované čísly podle obtížnosti.  

Nejčastějším způsobem jištění je jednou osobou, a to ne pomocí lana a sedáku, jako u kla-
sického lezení, ale pouze holýma 
rukama druhé osoby. 

Tento název vznikl podle anglic-
kého slova boulder (což znamená 
balvan).  

Popularitu si získal u začínajících 
lezců. Bouldering vymysleli Britové.  

Pokud byste chtěli začít taky lézt 
budete potřebovat: lezačky (což 
jsou boty na lezení), bouldermatka 
(žíněnka) a mágo neboli mag-
nésium (chemický přípravek, který 
omezuje pocení rukou).     -Cyrda- 

Lyžák 
Po jarních prázdninách vyrazili žáci 
obou sedmých tříd na pětidenní ly-
žařský kurz, který se konal ve ski 
areálu Špičák. Bohužel žáci neměli 
moc příznivé počasí, ale i přes to 
lyžovali čtyři dny. 

Po lyžařské zátěži žáci hráli různé 
týmové hry, které byli hodnocené 
body, které mohli získat i za úklid 
svého pokoje. 

Na závěrečný večer si všechny pokoje připra-
vili scénky, ve kterých se ukázal nejeden he-
recký talent a zapálení pro lyžařský kurz. Po-
slední den tedy v pátek si všichni žáci zabalili 
věci do svých kufrů a tašek. Poté bylo vyhlá-
šení nejlepšího pokoje, nejlepšího lyžaře, nej-
lepšího herce a začátečníka na lyžích.  

Do Štěnovic se všichni vrátili ve zdraví. Dou-
fáme, že si žáci odvezli spoustu zážitků a na 
které budou s radostí vzpomínat po celý život. 

-Anička a Anetka- 
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Z redakce 

Slovo závěrem 
Škola v tomto čase je poněkud smutná, prázdná. Děti  se učí plnit úkoly zadávané na dálku, 
učitelé hledají prostředky, jak alespoň část výuky zachovat, někteří z rodičů přejímají břímě 
domácí přípravy. Všichni společně pak zjišťujeme, že na nastalou situaci nikdo nebyl zcela 
připraven a že úloha školy a učitele je nazastupitelná.  

Dokážeme totiž distančním způsobem zadávat úkoly, dokážeme zpět zaslané úlohy opravo-
vat případně hodnotit, můžeme předávat data a informace, ale úloha pedagoga je daleko 
širší. Hlavním úkolem pedagogů dávno není předávání hotových pravd a encyklopedických 
znalostí. Moderní přístup tkví v přípravě takové výuky, kdy maximum práce odvádí žák, a to 
nejlépe všichni najednou. Moderní výuka je diferencovaná. Moderní didaktika vytváří takové 
podmínky, které motivují k maximu výkonu, rozvíjejí dovednosti a schopnosti, utvářejí ná-
vyky a postoje. 

Ale nebojme se, věřme, že se v polovině května zase sejdeme ve školních lavicích. 

Abychom alespoň trochu přispěli ke zpříjemnění doma stráveného času, přicházíme s no-
vým číslem školního časopisu. 

Děkuji dětem z redakce, které toto jarní číslo připravovaly. Také vedení obce za příležitost 
doručit tento výtisk až do Vašich domácností. 

Společně to zvládneme.  Michal Zoubek 

P. S. Děti se mohou těšit na novou učebnu cizích jazyků zbudovanou z bývalého skladu knih 
a nové vybavení stávající jazykové učebny. 

 

Pomozte nám s dalším číslem 
Provozujete zajímavý sport, chováte zvláštní mazlíčky, malujete, tvoříte, věnujete se zají-
mavému koníčku nebo cestujete? Nebojte se nám napsat a pomoci nám se vznikem dalšího 
čísla školního časopisu. 

A na koho se obrátit? 

esteredakce@seznam.cz 
elektronickou verzi časopisu naleznete na https://www.skolastenovice.cz/skola/casopis/ 

Časopis vydává Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih, Čižická 344, Štěnovice 332 09; IČO: 70923311 


