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Otto Touška, I. třída, Lesní bláťák
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Jak dopadl 
zájezd do 

Anglie? Dočtete 
se na straně 2.

Prověř své 
znalosti o Janu  

Ámosi 
Komenském, 
podle kterého 

jsme pojmenovali 
náš časopis.
Strana 14

Druháci nás 
pozvali na 
Beruškový 

den.
Strana 6

Vychutnejte si 
poslední díl 
historického 

komiksu. Loučíme 
se s Dominikem 

Ficem z IX. třídy.
Strana 13

Co je to 
pískování? 

Válení v písku 
nebo výtvarná 

technika?
Strana 10

Školní časopis ZŠ a MŠ Želešice Ročník VI.; číslo 4; Červen 2019



           2

ZÁJEZD

Z cestovatelského deníku – část třetí

29. 9. – 5. 10. 2018  školní zájezd Základních
škol Želešice a Modřice – dokončení

Dnes  se  naposledy  vrátím  k podzimnímu
školnímu zájezdu do Anglie. Vzpomínky už po-
někud  blednou,  ale  přece  středeční  dopoledne
v Morwellham  Quay  vyvolává  pocit  opravdu
příjemně stráveného dne. 
Zde se  totiž  čas  zastavil  v době viktoriánské,
kdy se tu těžila měď v dolech v jednom z kopců
u řeky, zkoumala, ohodnocovala a posílala lodě-
mi po řece do hutí. Vesnice je tedy skanzenem,
který je však opravdu autentický. Myslím si, že
atmosféra  podporovaná  průvodci  v dobových
oblecích  chytla  opravdu  všechny.  Kovárna,
pivovarna,  obytné  místnosti  –  jak  ty  velmi
pěkně  zařízené,  které  obýval  šéf  dolu,  jemuž
přináležela i role oceňovatele rudy, tak ty nuzné,
v nichž na zemi spávali horníci.  Vozíky, jimiž
nás zavezl bodrý průvodce do dolu, úzké štoly,
představa úmorné dřiny. 
Na chvilku jsme se stali také žáky školy,  kde
vám dá přísná paní učitelka rákoskou přes nohy,
čte se tu jen z Bible, píše na tabulky, na všechno
se musí odpovídat „Yes, Miss.“, nicméně o pře-

stávce vás vyženou ven na dvůr, kde jsou docela
prima  příležitosti  k zábavě  –  dneska  by  asi
z bezpečnostních důvodů nebyly povoleny. 
Odpoledne  –  zase  nádherné.  Odjeli  jsme  do
chráněné oblasti Dartmoor National Park. Poča-
sí se na nás zrovna smálo, kopce byly zeleno-
hnědé a oblé,  výhledy pokojné, kameny zvaly
k posezení a povídání a nám bylo opravdu v té
krásné přírodě  s pasoucími  se  kravami  a  dart-
moorskými pony moc krásně. 

 
 Ve čtvrtek nás nakonec – řeknu to bez obalu –
trochu zklamal Londýn. Byl jaksi hektický, což
k takovému  velkoměstu  vlastně  patří.  Viděli
jsme  leckteré  londýnské  památky,  pluli  hro-
madnou dopravní lodí po Temži, prošli parkem,
zastavili se před Buckinghamským palácem, vy-
fotili se u lvů na Trafalgarském náměstí, ale ně-
jak to nebylo úplně ono. 
A tak jsme se vlastně už většina docela rádi vy-
pravili na zpáteční cestu domů. Proběhla hladce,
dodrželi  jsme  časy  a  v pátek  večer  přistáli
šťastně v Želešicích. Ano, všechna čest řidičům
a nakonec i pořádající agentuře Student Agency,
jejíž průvodkyně dětem vyhovovala a starala se
o nás velmi pěkně.

Terezie Vařeková
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SVÁTKY

Den matek

Eko projekty v naší škole

 Den  matek  je  den,  kdy  se  vzdává  pocta
matkám,  mateřství.  Slaví  se  v různé  dny  na
mnoha  místech  po  celém světě,  například  ve
Velké Británii 4. postní neděli, v arabských ze-
mích 21. 5. V tento den dávají děti svým ma-
minkám dárky, většinou jsou vlastnoručně vy-
robené. 
Podobné svátky existovaly po celém světě už
dávno  v historii,  například  ve  starověkém
Řecku se slavil svátek plodnosti a matek spo-

jený s uctíváním bohyně Kybelé, matky bohů.
Myšlenka  mezinárodních  pravidelných  oslav
tohoto  svátku  vznikla  roku 1907 podle  Anny
Reeves  Jarvisové,  která  bojovala  za  práva
matek.  Poprvé  byl  oslaven  o  rok  později.
V roce  1914  vyhlásil  tehdejší  prezident  USA
Woodrow  Wilson  první  oficiální  oslavu  Dne
matek coby celonárodního svátku konajícího se
druhou květnou neděli.

Jáchym Hofman, IV. třída

Den matek v ŠD               I  ve  školní  družině  proběhla
příprava  na oslavu Dne mami-
nek. Díky podpoře vedení školy
byl zakoupen Big shot. Že neví-
te,  co  to  je?  Big  Shot  je  vy-
řezávací  a  embosovací  strojek
bez nutnosti elektrického poho-
nu,  stačí  jen  zatočit  kličkou  a
získáte zajímavé dekorace. Mů-
žete použít papír, lepenku, filc.
Díky  stroji  můžeme  vyrábět
netradiční přáníčka. Svátek ma-
minek  byl  vhodnou  příležitostí
k otestování stroje. Zatím jsme
pracovali  pouze  s  papírem  a
s výsledkem  jsme  byli
spokojeni. 

Iveta Schimmerová

Recyklohraní                                                    

Školní  program  Recyk-
lohraní  vznikl  v  září  roku
2008.  Cílem  projektu  je
prohloubit  znalost  žáků  a
studentů v oblasti třídění a
recyklace  odpadů  a  získat
zkušenosti  se  zpětným

odběrem  baterií  a  použitých  drobných  elek-
trozařízení. Recyklohraní  rozvíjí  vztah  dětí
k životnímu prostředí formou tematických her,
praktických  činností a  kvízů,  ale  také  přímou
účastí  dětí  na  sběru  použitých  baterií  a  roz-
bitého  nebo  dosloužilého  malého  elektroza-
řízení. 

Sběr papíru s panem Popelou                         

 V rámci enviromentální výchovy se naše škola
zapojila  do  „Soutěže
s panem  Popelou“,
kterou pořádá společnost
A.S.A., spol. s.r.o. Jedná
se  o  ekologickou soutěž
pro školy, která by měla
provázet  současnou
mládež jak ve škole, tak
i  mimo  ni.  Cílem
„Soutěže  s  panem
Popelou“  je  zavedení

sběru  papíru,  případně  i  jiného  odpadu,  ve
školách. 

Josef Holfeuer, VII. třída
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Zetíkovo okénko do 1. třídy

ZETÍK CESTOVATEL

To je neuvěřitelné, jak ten čas na Vaší planetě
Zemi letí. V září jsem zde ztroskotal s mým lé-
tajícím talířem a už tu máme červen. A je docela
možné,  že  co  nevidět  se  podaří  mé  kosmické
plavidlo opravit a já se budu moci vrátit domů
na naši zelenou planetu Zet.  Strašně se těším,
ale  zároveň  vím,  že  mi  bude  po  naší  partě
prvňáčků moc a moc smutno. Vždyť se o mě po
celou dobu tak dobře starali a také jsem se díky
nim  a  vlastně  společně  s nimi  naučil  spoustu
věcí…
Umíme tvořit  věty.  Víme,  kdy se  používá  na
jejich konci tečka, kdy vykřičník a kdy otazník.
Zvládáme svými chapadýlky (děti  samozřejmě
rukou) psát  slova,  věty,  naučili  jsme se číst  a
spousta z nás již čte knihy nebo třeba časopisy.
 V oboru do dvaceti sčítáme i odčítáme jak když
bičem  mrská.  To  vše  jsme  se  zvládli  naučit
společně s prvňáčky za jeden školní rok.  Také
jsme namalovali spoustu hezkých obrázků a na-
učili  se  spoustu  nových písniček,  např.  Sirku.
Tu máme s dětmi asi  nejraději.  Je totiž hodně
legrační.

 A nejen to. Děti jsou mí velcí kamarádi. Vím,
jak se k nim mám chovat, aby se i oni chovali
hezky ke mně. Jsem rád, že dohromady tvoříme
správnou  partu,  která  sice  někdy  zazlobí,  ale
většinou víme, co je správné a co ne. Společně 
vystoupíme na školní akademii. Zatím ještě ne-
prozradím, co předvedeme, to je překvapení pro
rodiče i pro celou školu. Také pojedeme na vý-
let společně se třeťáky a čtvrťáky na zámek do
Rosic.  Tam nás  čeká  divadelní  představení.  A

nakonec všichni dostaneme vysvědčení. A pak?
Pak už budou prázdniny! 

A já Vám všem přeji,  aby to byly ty nejlepší
prázdniny, které jste doposud zažili.

Váš Zetík a Pavlína Jouklová
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ZETÍK CESTOVATEL
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BERUŠKOVÝ DEN VE DVOJCE

Hana Frišová a žáci II. třídy

 Adriana Piknová, II. třída

 Anna Mokrá, II. třída

Matyáš Matejko, II. třída

Kateřina Vlachová, II. třída
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TROJKA V AKCI

Zprávičky ze trojky
A je tu duben, měsíc,  na který jsme se těšili.
Proč? Protože opět začínáme jezdit plavat. Le-
tos  už  nebudeme  vyjukané  žáby,  ale  zkušení
plaváčci.
Opět  jsme  rozděleni  do  tří  družstev.  Většina
z nás plave mezi zkušenějšími. Učit se musíme
všichni.

Ema Paulasová, III. třída

Ve škole se nám daří, ale už se nám moc učit
nechce. Venku tak krásně svítí slunce, všechno
kvete a láká nás ven. Prázdniny se pomalu blíží.
Paní učitelka nám slíbila, že se půjdeme občas
učit i ven, tak jsme zvědaví, jaké to bude.
V českém  jazyce  začínáme  probírat  slovní
druhy.  Poznat  podstatná  jména,  to  je  pro  nás
hračka.
V matematice  se  nově  učíme  násobit  dvoj-
ciferná čísla  jednociferným číslem mimo obor
násobilek. Zatím nás to docela baví.
V angličtině už umíme pojmenovat části lidské-
ho těla a umíme používat can/ can´t.

 Jsme zvědaví,  co  nám přinese  měsíc  květen.
Zatím se moc těšíme na jeho závěr, neboť nás
čeká Den dětí.
V tomto měsíci se rovněž zapojíme do výtvarné
soutěže ke Dni Země, kterou pořádá pan učitel
Špirit.
Také  se  pomalu  začínáme  chystat  na  školní
akademii a spaní ve škole. 

Aneta Adamcová

 Tereza Hanáková, III. třída

Detektivové                   

Najdi  šest  roz-
dílů.  Jestli  je
najdeš, jsi detek-
tiv.

Lucie Gregorová,
Helena Dostálová, III. třída
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Z HODIN ČEŠTINY

 
Tereza Lovecká, III. třída

Marek Novotný, III. třída

Poezie ve trojce

přepis: Ema Paulasová, kresba: Lucie Gregorová, III. třída
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Můj domácí mazlíček

Jedno deštivé odpoledne jsme si s dětmi z I. oddělení školní družiny povídali o zvířátkách. Větši-
na dětí má domácího mazlíčka a ví, že starat se o něj není jednoduché. Děti také věděly, co má a
nemá jejich domácí mazlíček rád, jaké je jeho nejoblíbenější jídlo. Na této stránce vám děti někte-
ré ze svých mazlíčků představí.
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DRUŽÍME SE V DRUŽINĚ

2.  dubna se děti  ze  školní  družiny zúčastnily
pískování. Přímo do školy za námi přijela paní,
která přivezla spoustu šablon a jemný křemičitý
písek ručně barvený do mnoha odstínů, určený
zejména pro vysypávání obrázků a mandal. Děti
si zvolily šablonu a odlepené části postupně vy-
sypávaly pískem. Vznikaly krásné obrázky. Dě-
tem se  pískování  tak  líbilo,  že  někteří  si  ob-
jednali pískovací sadu i domů.

Iveta Schimmerová

Již po sedmé vyhlásila ŠKODA AUTO soutěž
pro děti 1. stupně ZŠ pod názvem „Chytré autíč-
ko  budoucnosti“.  Letos  zkusí  štěstí  i  děti  ze
školní družiny se svými kresbami.

Kateřina Frolová, Růžová holubička

Děti  vymýšlení  autíček  budoucnosti  tak  za-
ujalo, že si vyzkoušely postavit i modely z knof-
líků a stavebnic. 

Elena Fialková, Zmrzlinový chrlič

V Ámosově listu (i na jeho úvodní straně) vám
přinášíme  malou  ochutnávku  práce  prvňáčků.
Líbí se vám? Pokud ano, můžete hlasovat pro
své  favority  na   www.mladidesigneri.skoda-
auto.cz,  kde  budou  výtvarná  díla  posuzována
veřejností.

Iveta Schimmerová

Matyáš Korger, Autobankomat

Beata Magdalíková, Planeťák české země

Pískování

Chytré autíčko budoucnosti

http://afes.cz/samolepici-sablony
http://www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/
http://www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/
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Nejbezpečnější a nejdražší letadlo                 

V posledním letošním čísle se podíváme na asi
nejbezpečnější,  nejdražší   a  také  nejtajemnější
letadlo světa. Obecně je za něj považován speci-
ál,  který  využívá  prezident  Spojených  států
amerických. Pro tento letoun se používá volací
znak Air Force One.
Prvním úřadujícím prezidentem USA, který po-
užil letadlo, byl Franklin Delano Roosevelt, pro
kterého  bylo  v  roce  1933  speciálně  vyrobeno
letadlo Douglas Dolphin. Letadlo dokázalo po-
jmout až 4 cestující,  obsahovalo i místnost na
spaní a používalo se až do začátku druhé svě-
tové války. Bohužel není známo, zda prezident
toto letadlo vůbec někdy použil.  Během války
používal prezident Boeing 314, známý také jako
"Dixie Clipper". Díky bitvě o Atlantik se stalo
letadlo preferovaným způsobem přepravy prezi-
denta  mezi  kontinenty  nebo  na  dlouhé  vzdá-
lenosti.
V  roce  1944  prezident  požádal  o  vytvoření
Prezidentské letecké kanceláře, která by posky-
tovala  leteckou  přepravu  jak  pro  prezidenty
USA, tak pro jeho personál. Po dalších 20 let
bylo  pro  cestování  prezidentů  používáno  růz-
ných  čtyřmotorových  vrtulových  letadel.  Až
v roce 1962 bylo nakoupeno pro Air Force One
první proudové letadlo, a to Boeing 707.

Boeing 707 v barvách Air Force One
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force
_One#/media/File:VC-137-
1_Air_Force_One.jpg

Dnes má prezidentská letecká flotila dva speci-
álně upravené letouny Boeing 747-200B. Ozna-
čení letadel je 28000 a 29000 s Air Force ozna-
čením VC-25A. Jestliže se nachází na palubě ja-
kéhokoliv letadla úřadující prezident Spojených
států  amerických,  rádiový  volací  znak  tohoto
letadla je automaticky „Air Force One“.

Na palubě letadla má prezident a jeho personál
plný přístup ke všem službám včetně komuni-
kačních  systémů,  zabezpečeným  i  nezabezpe-
čeným telefonním linkám, faxu a datové komu-
nikaci,  společně s fotokopírkami,  tiskárnami a
počítači.  Upravený Boeing 747 může pojmout
víc než 70 pasažérů. V přední části letounu se
nachází prezidentský apartmán se sprchou, pra-
covna prezidenta a operační sál. Ve střední části
zasedací místnost, kanceláře prezidentského do-
provodu a v zadní části oddíl pro novináře. Díky
tomuto vybavení se letadlu často říká „létající
Bílý dům“. Každý z těchto letounů stál přibližně
325 milionů USD. Letadlo VC-25A je schopno
uletět 12 600 km (7 800 mil), což je délka jedné
třetiny  obvodu  Země  bez  doplnění  paliva  (na
stránkách Bílého domu je však uváděno, že leta-
dlo  dokáže  uletět  až  jednu  polovinu  obvodu
Země). Jako jediné dopravní letadlo může tan-
kovat za letu. Letadlo má také odolat následkům
jaderného  výbuchu,  má  několik  utajených
obranných systémů a v době krize se stává veli-
telským centrem amerických prezidentů. Větši-
na systémů, kterými jsou tyto speciály vybave-
ny, podléhají přísnému utajení.
Tato letadla jsou udržována a obsluhována na
prezidentské letecké základně části  Vzdušného
vojenského velení  89.  vzdušné letky umístěné
na Andrewsově letecké základně ve státu Ma-
ryland.
Současná letadla byla uvedena do služby v roce
1990, v současné době jednají  zástupci  Bílého
domu o dodávce dvou nových kusů letounů. Ty
by měly být dodány do roku 2024 a měly by
americkou vládu přijít na téměř 4 miliardy dola-
rů.

Boeing 747 v barvách Air Force One
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force
_One#/media/File:VC-25(040616-F-5677R-
002).jpg

Michal Špirit

SERIÁLY

„Nej“ letadla

https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-25(040616-F-5677R-002).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-25(040616-F-5677R-002).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-25(040616-F-5677R-002).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-137-1_Air_Force_One.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-137-1_Air_Force_One.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Air_Force_One#/media/File:VC-137-1_Air_Force_One.jpg
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Tereza Lovecká, III. třída
Valentýna Grégrová, III. třída

Angličtina s Kamčou                             

Kamila Fialková, III. třída

Přírodovědný koutek                             

Petr Frola,
III. třída

SERIÁLY

„Mňamky“ aneb Naše oblíbené recepty
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Dominik Fic, IX. třída

SERIÁLY

Komiks na pokračování
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Taťána Hofmanová, Barbora Dvořáková, VI. třída

1. Byl …… jednoty bratrské
2. Psal … pro školy
3. Začal  studovat  na  ……….
škole
4. Jméno jeho otce
5. Měsíc jeho narození
6. V roce 1628 odešel do exilu
do polského …..

7. Jedno  z možných  rodišť
Komenského je …..
8. Vystoupil před …… akade-
mií věd (1641)
9. Místo pohřbení
10. Navštívil mimo jiné i ….
11. Velká ……
12. Brána ……. Otevřená

dokončení na straně 15

1. _

2.

3.

4. _

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Škola končí, prázdniny začínají

O Ámosovi do Ámose

LUŠTĚNKY
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(IX. třída), Josef Holfeuer, Sofie Urbánková (VII. třída) , Taťána Hofmanová, Valerie Minářová (VI. třída), Kamila 
Fialková, Petr Frola (III. třída)
Kontakt: schimmerova@skolazelesice.cz

Děkujeme všem redaktorům z  řad  žáků za  jejich  zajímavé příspěvky.  Zvláštní  poděkování  si
zaslouží za svou novinářskou aktivitu žáci třetí třídy. Loučíme se s Vláďou a Dominikem z deváté
třídy. Doufáme, že kluci budou svůj novinářský talent rozvíjet i dál na střední škole.
 Redakce Ámosova listu vám přeje krásné prázdniny a budeme se na vás těšit v novém školním
roce.

Jiří Šejnoha, Jiří Bezděk, Sára Gregorová, Lucie Gregorová, Tereza Lovecká, Helena Dostálová,
III. třída

Křížovka
dokončení ze strany 14

1. 8. května slavíme ……….. (svátek)
2. Od učitelů dostáváme domácí …….
3. Ve škole se chováme …. (příslovce)
4. Ve vyučovacím předmětu ……… se učíme
malovat.
5. Česká republika se nachází v ………. (kon-

tinent).
6. V jakém vyučovacím předmětu se věnujeme
historii?
7. Jaký cizí jazyk se učíme ve škole od 3. tří-
dy?
8. Měsíc, ve kterém slavíme Vánoce.
9. Poslední den v týdnu je …………
10. První den v týdnu je ……...

Sofie Urbánková, VII. třída

Ámosovy hádanky

ZÁBAVNÍČEK


