Listopad 2019

Ve svých rukou právě držíte jedinečné první vydání školního časopisu, který díky
návrhu Aničky Janatové ze 4.A nese název „Školníček“ a díky Vojtovi Dvořákovi
ze 4.B dovětek „aneb Co se děje ve škole“?
Časopis bude vycházet (snad) každý měsíc, do konce školního roku se tedy
můžete těšit ještě na dalších osm vydání.
A co se u nás dozvíte? Tu a tam nějaký drb, tu a tam nějakou zajímavost ze školy,
ze Suchdolska nebo i ze světa, tu a tam si přečtete o slavném dni v měsíci…
Pravidelnou rubrikou potom budou rozhovory s osobnostmi měsíce z řad
zaměstnanců Základní školy T. G. Masaryka.
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Ze života školy…co jsme zažili od začátku
školního roku?
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Běh sv. Václava (30.9.)
Burza škol, 9. A (10.10.)
Ochotnické divadlo Suchdol n. L. (14.10.)
Turistický kurz Křemešník, 5. ročníky (15. – 18. 10.)
Hudební pořad Mgr. Parnahaje (18.10.)
Halloween na gymnáziu v Třeboni (21.10.)
Běh školou (25.10.)
Podzimní prááázdniny (29. – 30.10.)
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Slavné dny: Den, kdy vzniklo samostatné
Československo (28. říjen 1918)
Dne 28. října 1918 se zahájilo jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje
Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo
jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude
republikou, prezidentem se stane Masaryk a
Kramář bude předsedou vlády. Poté se
rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly
i uznání autonomie národů RakouskoUherska, které si lid vyložil jako uznání
nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k
živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na
Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník
a vyhlásil samostatný Československý stát. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon.
Během nacistické okupace českých zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo na výročí
vzniku Československa 28. října 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci
Československa. Během demonstrace byli dva lidé zabiti a patnáct zraněno. Mezi mrtvými
byl i student medicíny Jan Opletal – jeho pohřeb byl záminkou k dalším protestům.
Po druhé světové válce byl svátek slaven do roku 1951, jeho název byl změněn na „Den
znárodnění“. Slavení vzniku Československa bylo obnoveno v roce 1988.

Ze společnosti: Vzpomínka na Karla Gotta

Karel Gott
 Jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků.
 Byl nejen dobrým zpěvákem, ale také uměl výborně malovat.

 Pod svým jménem vystupoval skoro po celém světě.

 Podepsal antichartu.
 Získal přes 40 zlatých slavíků i několik státních ocenění a vlastní také

titul národní umělec.

 Zemřel 1. 10. na akutní leukémii.



Za své zásluhy měl pohřeb se státními poctami v katedrále sv. Víta,

Václava a Vojtěcha.

Ze Suchdola: Zamykání Lužnice
40. ročník zamykání Lužnice
proběhl 5. října u Klikovského
mostu, jelo se do Majdaleny, a to
buď na jez Pilař, nebo až na
vodácké tábořiště u kostela.
Délka trasy byla cca 12 km.
Zamykání Lužnice je tradiční akcí Suchdola nad
Lužnicí a každoročně ji navštěvuje velké množství
lidí.

Zábava: Křížovka

Co nás čeká v
…listopadu?
Halloweenská noc, 7.A (1.11.)
Den otevřených dveří (13.11.)
Sběr starého papíru (18. – 22. 11.)
Pernštejni – Leonardo da Vinci
(21.11.)
Cestovatelská přednáška
(26.11.)

Osobnosti měsíce: Mgr. Kateřina Vondrová
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ano“
2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Na základce jsem strašně zlobila, ale známky
jsem měla dobré.“
3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Líbí se mi tu.“
4. Jaké jsou Vaše záliby? „Sport.“
5. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Tělocvik a český jazyk.“
6. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Co chci, to měním.“
7. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „ Ano, proto jsem ji zavedla.“
8. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Jaroslav Havlíček – Neviditelný a Petra Soukupová
– Zmizet.“
9. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Hraju na housle, violo, kytaru, flétnu atd.“

Osobnosti měsíce: Mgr. Iva Mráčková
1. Chtěla jste být vždy učitelem? „Ano, úplně od malička.“
2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Na základní škole jsem byla vzorná studentka, na
střední škole už to bylo malinko horší, ale nakonec jsem se dostala na vysokou školu.“
3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Bylo to pro mě nejjednodušší řešení, protože jsem
se tu vdala a mám tu rodinu, nemusím nikam dojíždět a zároveň tu je dobrý kolektiv
učitelů.“
4. Jaké jsou Vaše záliby? „Je to hlavně cestování, být mezi lidmi a někdy zase naopak si
od lidí odpočinout a být sama na zahradě.“
5. Jaké předměty jste měla na ZŠ nejraději? „U mě to byly jednoznačně jazyky, akorát
v té době to byla hlavně ruština, potom později němčina a angličtina.“
6. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Pro mě vždycky byla
nepochopitelná matematika a fyzika.“
7. Chtěla byste něco změnit na naší škole? „Já bych řekla, že naše škola jde čím dál
k lepšímu, takže ne.“
8. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „Ze začátku jsem z toho měla obavy,
ale čím víc si na to zvykám, tak zjišťuji, že je to docela velký pomocník a že to ušetří čas.“
9. Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka? „Přímo oblíbenou knížku nemám, záleží hodně na
náladě. Vždy se ale ráda vracím ke knížkám Zdeňka Svěráka.“
10. Hrála jste někdy na nějaký nástroj? „Ano, hrála jsem na klavír.“

Osobnosti měsíce: Mgr. Marcela Hadačová
1. Chtěla jste být vždy učitelka? „Ne.“
2. Jaká jste byla podle Vás studentka? „Nikdy ne výborná, spíš průměrná“
3. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu? „Vždy se mi tu v Suchdole líbilo.“
4. Proč jste se rozhodla být učitelkou? „Ráda organizuji.“
5. Jaké jsou Vaše záliby? „Sport, tanec a hudba.“
6. Jaké předměty jste na ZŠ měla nejraději? „Tělocvik, výtvarka a můžu říct, že
přírodověda.“
7. Jaký předmět je pro vás doteď nepochopitelný? „Fyzika i fyzikáři.“
8. Chtěl/a byste něco změnit na naší škole? „Ano.“
9. Jste spokojená s elektronickou žákovskou knížkou? „ Sice ji nepoužívám, ale ano.“
10. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Betty MacDonald – Vejce a já.“
11. Hrála jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Hrála jsem na klavír a hraju na kytaru“

Osobnosti měsíce: Mgr. František Maxa
1. Chtěl jste být vždy učitelem? „Ne, nechtěl.“
2. Jaký jste byl podle Vás student? „No……Průměrný.“
3. Proč jste si vybral zrovna tuto školu? „Musím přemýšlet…“
4. Proč jste se rozhodl pro toto povolání? „Protože jsem chtěl studovat pedagogickou
fakultu a chtěl jsem učit.“
5. Jaké jsou Vaše záliby? „Florbal, inline hokej, hokej a inline brusle.“
6. Které předměty jste měl na ZŠ nejraději? „Nepamatuji si, že bych měl některé míň rád.“
7. Jaký předmět je pro Vás doteď nepochopitelný? „Asi informatika a to je vše.“
8. Chtěl byste něco na naší škole změnit? „Víc klidu v jídelně a jinak zatím ne.“
9. Jste spokojený s elektronickou žákovskou knížkou? „Bojuju s tím, ale ano, jsem
spokojen.“
10. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? „Vkladní knížka.“
11. Hrál jste někdy na nějaký hudební nástroj? „Jo. Akordeon, pozoun, bariton, klávesy.“

Vybarvi si!

