
 

 

 

 

 

 

 

 

Leden – únor 2019 

 

Po menší pauze právě vychází další dvojčíslo školního časopisu. Celý redakční 

tým věří, že jste do nového roku 2020 vkročili pravou nohou a že naplno užíváte 

jeho dny. 

I když nám letošní zima nedopřává bohatou sněhovou nadílku, věříme, že na jarní 

prázdniny se pole přeci jen schovají pod bílé peřiny a že si budeme moct užít 

nějaké ty zimní radovánky. Čekání na jarní prázdniny si můžete zkrátit listováním 

v novém čísle Školníčku.
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Ze života školy… 

Suchdolská laťka 
Na naší škole probíhá pro žáky každoročně soutěž ve 

skoku přes laťku. Letos proběhla 18. 12. Každý rok se 

účastní velké množství dětí a tentokrát tomu nebylo 

jinak. Přišlo se také podívat několik učitelů a jako 

podpora přišlo i početné množství žáků – podívat se 

na své spolužáky a kamarády. Po posledních skocích 

došlo na vyhlášení. Z každé třídy byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a dívky. Nejlepší a rekordní 

skok tohoto roku byl 135 cm a skočil jej Jan Pavlík z 8. A. Ostatní se ale také snažili a podávali 

opravdu dobré sportovní výkony. Ti nejlepší dostali diplom a ostatní alespoň sladkou 

odměnu. Soutěž měla stejně jako každý rok velký úspěch u žáků i učitelů. Příští rok se 

můžeme opět těšit na výkony žáků naší školy.  

Lenka Nestávalová 

Sedmáci na horách – LVVZ 

Odjíždělo se 8. 2. 2020 v 8:30 hodin. 

Jelo se cca 5 hodin a dorazili jsme ve 14: 00. Zastavili jsme kousek od naší chaty jménem 

Lovrana a zbytek jsme si i s taškami vyšli sami. Ještě ten den jsme šli na „Formánek“, kde 

jsme strávili ještě druhý den. Třetí den jsme nelyžovali, takže jsme se vydali do cukrárny. 

Zbytek týdne jsme zdokonalovali své dovednosti. V pátek se konaly závody. 

Celý týden nás učili lyžovat a snowboardovat: Anna Brothánková, Šárka Oesterreicher, 

František Maxa. 

Adéla Hofhanzlová, Veronika Kropíková, Simona Tichavová 

 



Slavné dny: Den, kdy vznikla samostatná 

Česká republika (1. ledna 1993) 
Den obnovy samostatného českého státu je státním svátkem České republiky a Slovenské 

republiky připadající na 1. ledna tedy Nový rok. Jde o řádový den České republiky tedy o 

den, v kterém se mohou udělovat Státní vyznamenání. 

Jakmile se Československo rozpadlo, měli lidé problémy s hranicemi. Byly také problémy 

s určením občanství. V mnoha zemích byl zánik uváděn jako pozitivní příklad pokojného 

rozdělení státu. 

 

Slavné dny: Den, kdy se upálil Jan Palach 

(16. ledna 1969) 
 

JAN PALACH 

 Narozen 11. srpna 1948 v Praze. 

 Student historie a politické ekonomie 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části 

Václavského 

náměstí v Praze na protest proti 

potlačování svobod a pasivnímu 

přístupu veřejnosti po začátku 

okupace. 

 S rozsáhlými popáleninami byl 

převezen do nemocnice, kde po 

třech dnech (19. ledna 1969) 

zemřel. 

Kristýna Dvořáková 

 



 

Valentýn 
Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února 

jako svátek lásky. Je to den, kdy se tradičně posílají 

dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou 

stylizovaného srdce jako symbolu lásky. V poslední 

době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-je třídenní svátek 

-jeho konec je na Popeleční středu (26.2.2020) 

-v Rusku se tento svátek nazývá „maslenica“ 

-V původním smyslu jde o „opuštění masa“ 

-Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby 

-také nazýváme: šibřinky, fašank, ostatky, karneval 

 

   ČR 

    BRAZÍLIE 

 

  



Osobnosti měsíce: Mgr. Hana Budíková 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano, ale v MŠ.“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Vždy jsem trochu vyváděla.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Byla nejblíže mého bydliště. A také jsem v této 

škole chodila do devítky, takže jsem ji i znala.“ 

4. Jaké jsou Vaše záliby? „Vše, co je spojeno s přírodou: turistika, kola, voda, je toho 

hodně. Při dlouhých zimních večerech i ruční práce a posezení s rodinou u dobrého 

čaje.“ 

5. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Matematiku.“ 

6. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Myslím, že změn teď bylo hodně, to zatím 

stačí .“ 

7. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Ano, pokud funguje, jak má.“ 

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Aristokratka od Evžena Bočka. Je to dobrý relax.“  

9. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Několik školních roků na akordeon, na 

vysoké pak na klavír.“ 

Osobnosti měsíce: Mgr. Šárka Hešíková 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano, bylo to vždy moje přání.“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Musím přiznat, že vzorná. Škola mě bavila.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Byla to taková shoda náhod a životních 

událostí.“ 

4. Proč jste se rozhodla zrovna pro toto povolání? „Baví mě práce s dětmi a ráda 

předávám své zkušenosti.“ 

5. Jaké jsou Vaše záliby? „Ráda luštím křížovky a jezdím na kole.“ 

6. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Češtinu, němčinu a tělocvik.“ 

7. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Matematika.“ 

8. Chtěl/a byste něco změnit na naší škole? „Ano.“ 

9. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Spíše ano.“ 

10. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Oblíbenou knihu nemám, ale ráda si přečtu 

napínavý příběh s detektivní zápletkou.“ 

11. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Ano, na akordeon, klavír, kytaru a 

flétnu.“ 



Osobnosti měsíce: Mgr. Hana Chlapcová 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Vzpomínám si, že jsem chtěla dělat rozlišná povolání . 
Chtěla jsem být archivářka, archeoložka, psycholožka, překladatelka, komentátorka 
fotbalových zápasů… To poslední jenom opravdu krátce .“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Myslím, že studentka jsem byla dobrá.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Dozvěděla jsem se, že na ZŠ v Suchdole nad 
Lužnicí hledají učitele fyziky.“ 

4. Proč jste se rozhodla pro toto povolání? „Sama sebe podezírám, že jsem chtěla mít 
celý život prázdniny .“ 

5. Jaké jsou Vaše záliby? „Jaké jsou mé záliby? Tady je to jednoduché, zajímá mne 
všechno , od historie přes zeměpis, jazyky a literaturu až k matematice a fyzice. Ráda 
cestuji, poznávám nové lidi, ráda chodím pěšky u nás i v cizině .“ 

6. Jaké předměty jste měla na ZŠ nejraději? „Myslím, že se mi líbily všechny předměty, 
nejraději jsem měla dějepis a literaturu.“ 

7. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Takový předmět žádný není .“ 

8. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Na naší škole je skvělá paní ředitelka. Přesně 
to, co jsem chtěla měnit, mění ona.“ 

9. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Ano, spokojena. S elektronickou 
žákovskou knížkou jsem se jako rodič setkala už před několika lety v Třeboni. 
Elektronická žákovská je součástí vývoje školství a společnosti vůbec. Stáli bychom 
stranou, kdybychom ji neměli.“ 

10. Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka? „Oblíbených knih mám mnoho, jsou součástí mojí 
knihovny. Mám ráda knížky Jindřišky Smetanové, které s humorem vypráví o životě na 
Malé Straně v Praze, líbí se mi humor a moudrost v knihách spisovatele Isaaca Bashevise 
Singera. Asi nejčastěji se vracím k básním Františka Hrubína.“ 

11. Hrajete na nějaký nástroj? „Ano, jistě . Hrála jsem a hraju na housle a kytaru.“ 

 

Osobnosti měsíce: Mgr. Anna Brothánková 
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano. V případě, že by to nevyšlo, věnovala bych se 

zřejmě tomu samému povolání, jako zpívá Jarek Nohavica v písni Hlídač krav  (to by 

bylo ale dlouhé vyprávění…).“ 

2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Učení mě bavilo, ale premiantkou třídy jsem 

rozhodně nebyla.“ 

3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Škola je v místě mého bydliště a mezi 

kolegyněmi/kolegy jsem našla fajn kolektiv.“ 

4. Jaké jsou Vaše záliby? „Sport, zejm. lyže a turistika. Ráda si ale sednu i k dobré knize či 

filmu.“ 



5. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Matematika a tělesná výchova, to je nejvíc 

.“ 

6. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Líbily by se mi zde pro žáky rekreační zóny se 

sedacími pytli.“ 

7. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Ano, jsem. Jsem s ní spokojená jak 

z pohledu rodiče, tak z pohledu učitelky.“ 

8. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Je jich více, ale mám ráda knihy od Patrika Hartla. 

Momentálně čtu Zmizet od Petry Soukupové.“  

9. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Lehce flétna, kytara.“ 

 

 

Zábava 

 

 

 

TAJENKA:  __ __ __     __ __ __ __ __ …Kdo to byl? 


