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Jak se daří našim novým prvňáčkům
          

 

 

 

 

 

 

Prvňáčci si užívají svůj velký první školní 

rok. Velkou radost jim přináší mimo jiné i 

matematika provázená prvky metody prof. 

RNDr. Milana Hejného, CSc., která se na 

naší škole objevuje napříč ročníky.  

Učí se psát novým písmem Comenia Script, které je díky své jednoduchosti a rozmanitým 

výukovým programům zábavné a rozvíjející. 
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Víte, že podzim začíná 23. září v 03:04 a končí 21. prosince 2022?  

                                                                                                               

                                       To už se blíží Vánoce? 

 

Loučení s podzimem prvňáčci náležitě oslavili  

Pranostiky k podzimu:   
• Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají  

• Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý. 

• Zraje-li ovoce, jest podzim daleko.   

• Je-li mnoho polních bodláků, nastane tuhá a sněžná zima.   
 

 Ne příliš známé pranostiky ke sv. 

Martinovi 
• Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo 

sněhu a naholo mrznout. Je-li však bílá, bude 

hodně sněhu. 

• Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude 

nestálá zima. Je-li jasno, bude tuhá zima. 

• Jižní vítr na Martina- mírná zima. 

• Když svatý Martin se sněhem přiběhl, bude 

v něm celý měsíc ležet. 

. 

Říjen v V. oddělení ŠD 
Říjen, asi nejbarevnější měsíc 

v roce, který nás inspiroval 

k výtvarné i rukodělné 

činnosti-výrobě dekorací, práci 

s kresbou, linií i netradičními 

výtvarnými technikami… 

Říjen, měsíc prvního 

seznámení s jógou a 

cvičitelkou Zuzkou, která nás 

bude provázet po celý školní rok…  

Říjen a návštěva naší školní knihovny s poutavým čtením a 

aktivitami, které nás pobavili… 

Říjen s časopisem Junior a poznáváním a seznamováním se s unikátními přírodními jevy, poznáváním 

našich dějin a úžasné práce našich předků při budování nejrozmanitějších staveb… 

Říjen…a první letošní návštěva školní kuchyňky, kde jsme zpracovali jablíčka a upekli si voňavý a 

slaďoučký jablečný závin…. 

Říjen...poučil, pobavil, inspiroval, dovolil nám pobyt v přírodě, relaxaci a zábavu…uvidíme, jaké 

zajímavosti nás čekají v následujícím období… 

Jana Kabátová  
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                  Halloween nemám rád. Je při něm moc světla, dýní a hezčích bytostí než jsem já.                                                                                                                                                                                

                                                       Halloween 

V pondělí 31. října se naše škola proměnila na školu čarodějnic, 

čarodějů, kostlivců a různých jiných potvor. I 

učitelský sbor nastoupil do svých tříd 

v kostýmech. Bylo možné pozorovat zajímavé 

úkazy např., když některý z mnoha Harry Potterů 

svojí hůlkou proměnil paní učitelku Kvasnicovou 

v hokejistku. Atmosféra ve škole byla místy 

tajemná, když se na chodbách mísily čarodějnice 

s duchy, místy zábavná, to když se ostatní snažili 

uhodnout, kdo se pod zdařilou maskou skrývá. 

Halloweenský den si nejvíce užili 

žáci 1. stupně, pro které měli jejich 

učitelé připraveny i různé tajemné 

úkoly. Žáci 3. tříd dokonce spojili 

tento den s ročníkovým kolem recitační soutěže.                                                                                                                                    

Jan Rišian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Vzájemné čtení vlastních halloweenských příběhů.                                                                                                                                      

Čtenářský kroužek 

Na čtenářském klubu pracujeme s knížkami paní spisovatelky Daisy Mrázkové. 

Co by se stalo, kdyby, Slon a mravenec, Auto z pralesa… 

Při jednom setkání jsme zkoušeli vymýšlet, „co by se stalo, kdyby“…Kdyby nad 

Příbramí chodil obr,  kdybych šel na procházku v moři, anebo – co by se stalo, 

kdybych byl malý jako mravenec… 

Další setkání zase provázelo stavění „Pufodédru“. To byste koukali! Co je to 

pufodédr? To byste rádi věděli, že? Na to by vám nejlépe odpověděl Jácíček 

z knihy Haló, Jácíčku. Jste zvědaví? Pátrejte.  

Pufodédr můžete vyrábět, malovat, šít, plést, slepovat…i třeba kreslit. Nechcete 

si to zkusit? ☺ My jsme si to opravdu užili. Podívejte se, jak vypadaly ty naše. 

                                                               Členové čtenářského klubu a pí uč. Monika Bendová 
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Šesťáci zasadili v Brdech pod Třemošnou 300 nových stromků 

Začátek listopadu jsme pojali pracovně a vzali 2 šesté třídy sázet stromky tzv. umělou výsadbou (umělá 

obnova lesa) v okolí Třemošné, v Brdech. Na akci jsme měli objednané počasí, byl jeden z posledních 

krásných podzimních dnů. Cesta na autobus proběhla poklusem, ale bez větších problémů, a před 9. hod. 

nás na parkovišti v Orlově čekala paní, se kterou byla akce předem domluvena. Vyzvedli jsme si pracovní 

náčiní (rýče), malé stromky na výsadbu a přesunuli se o pár set metrů výš, pod vrchol Třemošné. Na 

místě byl dětem vysvětlen postup a mohlo se začít. 

Prostor na sázení nebyl nejjednodušší, ale děti se do práce vrhly celkem s nadšením. Někdo dělal díry na 

stromky, někdo sázel, někteří nosili stromky nebo čistili prostor od spadaných klacků…Práce bylo dost. 

Během dopoledne jsme stihli zasadit všech 300 připravených stromků, vyčistit kus lesa, a nakonec si 

poslechnout, proč jsme vlastně tuto výsadbu dělali, k čemu je a několik dalších zajímavostí o stromech a 

lesní zvěři.  

Akce byla přínosná nejen novými informacemi, ale také osobní zkušeností v podobně manuální práce 

v lese.                                                                                                                 Mgr. Kateřina Hradecká 

 

Cesta knihy – spolupráce s knihovnou 

V měsíci listopadu nás knihovna potěšila báječným 

programem s názvem „Cesta knihy“. Děti se dozvěděly, 

jaká je cesta od nápadu spisovatele až po konečnou podobu 

knihy. Své nově nabyté vědomosti si zopakovaly 

v zajímavém kvízu, kde se na závěr dozvěděly, jak se říká 

„balíku papírů“, se kterým jde autor do nakladatelství. Žáci byli pozornými posluchači, a tak se téměř všem 

objevila tajenka RUKOPIS. Na závěr si krásnou skládankou ukázali, co je to „tiskařský arch“ a jak se z něj 

stávají očíslované stránky. Složili si knížku a ti nejšikovnější do ní napsali i svůj příběh. 

Moc děkujeme za krásný program, návštěvu v knihovně jsme si moc užili. 

                                                                                Žáci a třídní učitelky 3. tříd 

   
 
 
 
 
 

 

 

https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/5-2.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/2-2.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/8-2.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/4-2.png
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Hornické pohádky v ŠD 

Druhý říjnový týden byl ve druhém a šestém oddělení školní družiny ve znamení pohádek. A tak, když se 

naskytla příležitost poslechnout si originální hornické pohádky přímo v Prokopské štole, a ještě přímo od 

havířů, byla volba jasná.  

V tomto slunečném pátečním odpoledni jsme se vydali na cestu plni očekávání. Na dole Anna na nás 

čekal pan havíř – průvodce, který nás vzal do podzemí. Celá cesta byla osvětlená svíčkami, které štole 

dodávaly na tajuplnosti. Po jízdě důlním vláčkem a krátké cestě pěšky jsme došli k rozcestí dvou štol, kde 

na nás čekalo „malé divadelní představení“. Jeho součástí byli dva staří havíři, permoníci, ale i malí 

návštěvníci, kteří byli permoníky odměněni zlatou mincí. Z podzemí děti odcházely nadšené a spokojené. 

Už nyní se těší na další akci.  

Jitka a Barbora Kupkovy, vychovatelky ŠD 

 

                                

 

 

 

 Drakovi na stopě 

 
Na začátku měsíce října připravila knihovna Jana Drdy stopovací hru s názvem „Drakovi na stopě“. Děti 

z druhého oddělení školní družiny se rozhodly, že se této hry zúčastní, tak se ve čtvrtek 6. října vydaly na 

cestu s cílem najít „dračí stopy“. Během cesty zjistily, že stopy nezanechal jen jeden drak, ale celkem 

sedm. Hlavním úkolem bylo podle instrukcí z knihovny najít sedm krabiček, které byly ukryty 

v prostorách Žežických skal. V každé krabičce byly informace o jednom drakovi, který se na daném místě 

vyskytuje, úkol a razítko. Nebylo vždy lehké místo s krabičkou najít, ale nám se to povedlo. Děti měly 

radost z jejich nalezení a velice je bavilo plnit připravené jednoduché úkoly. Nalezením krabičky jsme 

získali otisk razítka do hrací kartičky, kterou jsme odevzdali v knihovně a nyní už se těšíme na slíbenou 

odměnu. Děti si zábavné odpoledne velice užily a už nyní se těší na nějakou další pátrací hru. 

 

Jitka Kupková, vychovatelka 2. odd. ŠD  
 
 
 
 

 

 

Celého pátrání se zúčastnili i žáci Badatelského kroužku a plnění úkolů je moc bavilo. 
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Ptačí budky 

V zážitkovém areálu naší 

školy je umístěno na 

stromech několik ptačích 

budek a školní družina o ně 

pečuje v rámci 

environmentální výchovy 

již několik let. 

Vždy na jaře a na podzim je 

potřeba budky vyčistit a připravit pro ptáčky (před hnízděním a také na zimu, 

neboť i v zimě se ptáčci rádi v budkách ukryjí). 

 S dětmi z našich oddělení školní družiny jsme všechny budky vyčistili. Pro 

většinu z nich to byl velký zážitek, protože nikdy tento proces neviděly. Jsme 

rádi, že děti tato činnost zajímala a nám se podařilo je v zájmu o přírodu 

podpořit. 

                                          Za vychovatelky ŠD V. Kaiserová a I. Ščerbanovská  

Zebra se za tebe nerozhlédne 
 

Tak jako každý rok, i letos měla školní družina naplánovanou 

akci ve spolupráci s policií ČR „Zebra se za tebe 

nerozhlédne“. Bohužel letos bylo setkání s policisty, na které 

se děti každoročně těší, z důvodu nepřízně počasí zrušeno. 

Nicméně ani tentokrát děti o základy pravidel silničního 

provozu nepřišly. 

V rámci oddělení 

jsme se s dětmi 

vydali na procházku věnovanou této problematice a trpělivě 

jsme jim vysvětlovali, jak správně a bezpečně přecházet 

silnici, proč je důležité používat podchody pod silnicí, jak se 

mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jaké dopravní 

značky se nachází při cestě do školy. V odděleních pak děti 

hrály pexeso s dopravními značkami. Den zaměřený na 

dopravu dětem líbil. 

 

                                                                          Za vychovatelky ŠD Jitka a Barbora Kupkovy 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   3.A 
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JAZYKOVÉ OKÉNKO 

Divadelní představení v anglickém jazyce 

Poslední den školy před podzimními prázdninami v úterý 25.10.2022 navštívili žáci 2. stupně  

a žáci 5. ročníků z prvního stupně divadelní představení v anglickém jazyce. Divadelní centrum  

ze Zlína odehrálo dvě hry s názvem The Bold Rabbit a  Offline. Pro mladší diváky byla zápletka doplněna 

o pár českých slovíček pro snazší porozumění a pro starší publikum již celé představení proběhlo 

v angličtině. Témata odehraných představení žáky zaujala. Také žáci naší školy byli až  

na výjimky pochváleni Divadelní společností Zlín za zvolený oděv patřící do kulturního prostředí. Věřím, 

že po delší nechtěné pauze bylo příjemné a hlavně přínosné propojení kulturního zážitku  

a znalosti cizího jazyka. 

 Nikol Eliášová 

 

 

 

 

 

Naši nejmenší v hodinách angličtiny 
I letošní prvňáčci úspěšně začali s výukou angličtiny Super-

Nature 1. S maňáskem britské holčičky Chloe se již umí hezky 

pozdravit, dokáží zahájit hodinu 

anglickou písničkou Hello, how are 

you? s pohybovým doprovodem. 

V kruhu se navzájem jeden druhého 

anglicky ptají a také si umí odpovědět 

na jednoduché otázky. Zvládají počítat 

do deseti při písničce o robotech nebo 

poznávají a pojmenují barvy. 

Poctivě a snaživě se učí slovíčka s 

oblíbenými obrázkovými kartami, se 

kterými i nadšeně hrají hry např. Co 

chybí nebo Plácaná. 

Na angličtinu chodí s širokým úsměvem a velkou chutí. Přejeme 

jim, ať se jim stále tak pěkně daří nejen v hodinách angličtiny. 
 

 Mgr. Martina Čmuchařová 

                                

                       Takže všichni teď budou umět anglicky! 

 

 

 

Anglický popis návštěvy anglického divadla očima Anety 

Lajbnerové, ze 6.B. 
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Klub IT 

V letošním roce se opět otevřel klub IT, který navštěvují žáci 3. třídy.  

Scházíme se 1x týdně. Cílem klubu je rozvoj programových dovedností dětí. 

Začali jsme v programu Scratch junior. Zde děti animují různé postavy, 

zvířata a vkládají je do různých prostředí. Hravou formou vymýšlejí mnoho 

příběhů. Dále se děti seznámí s roboty VEX. Naučí se je ovládat tak, aby 

překonávali různé překážky. Nejprve pomocí tlačítek a pak pomocí různých 

příkazů.  

Pomocí internetové stránky umimeinformatiku.cz si děti procvičí logické úlohy.  

Vedoucí kroužku je R. Kopičková 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva archivu  
 

Státní okresní archiv Příbram si letos připravil pro své návštěvníky projekt Vltava-proměny historické 

krajiny. Autorem jsou studenti ČVUT. Projekt se zabývá důsledky povodní, stavbami přehrad a změnami 

využití území kolem Vltavy ve prospěch kulturního a společenského života. Žáci si mohli prohlédnout 

modely řeky před výstavbou a po výstavbě přehrad Orlík a Slapy. Následně zhlédli videoprezentaci. 

Kroužek Badatel tak opět dostál svému názvu a objevoval nové informace mimo školní prostor. 

Žáci 6.C a 6.D ještě měli možnost nahlédnout do návštěvníkům skrytých míst archivu a vyslechnout 

poutavé vyprávění o historii našeho města doplněné ukázkami archiválií. Společně jsme poznali podobu 

Příbrami před mnoha lety a mohli si ji porovnat s tou dnešní.                                                                   

Školní drbna 

 

 

                                                                     
 
 
 

 

 

Trenéři do škol 

 

https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/26.jpg
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/20221104_091947.jpg
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/3-1.jpg


9 
 

Návštěva z partnerské školy v německém Freibergu na ZŠ Školní 

Již 6. rokem se díky podpoře 

obou partnerských měst utužuje 

přátelství žáků z příbramské ZŠ Školní 

a Oberschule Gottfried Pabst von 

Ohain sídlící v malebném saském 

městě Freiberg. Tento školní rok byl 

pořadatelský míček na české straně. Do 

Příbrami přijelo 15 žáků se svými 

dvěma učiteli a samotným panem ředitelem Jensem Gernegroβem. Celé 

setkání se uskutečnilo ve dnech 4. – 7. 10. a společným tématem byla 

příroda, její vznik a vývoj života na Zemi.  

První den se nesl v duchu seznamování a překonávání ostychu 

v mluvení cizím jazykem. Celé setkání začalo přivítáním hostů 

v dopoledních hodinách na půdě školy. Připraveno bylo malé občerstvení 

a krátký kulturní program, který společnou písní Čechů a Němců vytvořil výborný start celé akce. Poté se 

české děti staly průvodci svých německých kamarádů po areálu naší školy. Prohlídku všichni společně 

zakončili na obědě ve školní jídelně. Při odpoledním programu čeští a němečtí kamarádi spolu procházeli 

Příbramí a navštívili Dům Natura, kde se dozvěděli zajímavé informace týkající se fauny a flóry Brd, 

historického původu této oblasti a prohlédli si zajímavou výstavu plazů a obrazů z pravěku od pana Jana 

Sováka. Následovala příjemná podzimní procházka na 

Svatou Horu a po ní zasloužené ubytování na zimním 

stadionu a večeře tamtéž. Ani večer se nikdo nenudil. Po 

večeři české i německé děti čekaly společné aktivity a hry, 

které měly probořit poslední zbytky ostychu v komunikaci. 

A podařilo se! 

Druhý den společně čeští a němečtí žáci absolvovali 

výlet do Koněpruských jeskyň a jejich okolí, kde 

s paleontologem panem Rakem hledali a nacházeli trilobity, 

zkamenělé mušle a jiné známky dávného života na Zemi. 

Celý výlet pak všichni zakončili procházkou kolem hradu 

Karlštejn. Po večeři děti opět čekal společný večerní program ve škole a tentokrát se jednalo o únikovou 

hru. Ze školy děti unikaly ve smíšených skupinkách a při hledání cesty ven společně vyluštily nejednu šifru, 

naprogramovaly ozobota, vypočítaly neviditelný příklad … Nakonec se vše podařilo a všichni zdárně ze 

školy unikli a zasloužili si i malou sladkou odměnu 

na samotný závěr večera.  

Třetí den strávili všichni ve škole. Na 

programu byly společné hodiny Čechů a Němců 

v naší české škole. Děti se střídaly na hodině 

přírodopisu, kde bádaly a zjišťovaly zajímavosti o 

pravěkých listonozích a žábronožkách. Ve výtvarné 

výchově si mohly vytvořit sádrový odlitek svého 

vlastního trilobita a na posledním stanovišti je čekal 

kvíz zajímavých předmětů z minulosti, který si pro 

děti připravila paní Fialová z Hornického muzea 

v Příbrami. Po obědě děti zasadily strom 

českoněmeckého přátelství, který náležitě ozdobily 
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svými ručně malovanými kamínky, poté na všechny 

čekal orientační běh na Padáku, který byl zakončený 

slavnostním závěrečným rautem. Během večera si pak 

děti povídaly a hrály hry na venkovních školních 

hřištích.  

Poslední den na naši školu zavítala návštěva 

z MÚ Příbram-paní místostarostka Mgr. Zorka 

Brožíková s paní inženýrkou Leou Enenkelovou, 

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu. Obě dámy 

dětem přinesly dárky a milá slova. Po krátkém 

závěrečném kulturním programu naše setkání skončilo 

společnou písní, stejně tak, jako před čtyřmi dny 

začalo. Nezbývalo, než se rozloučit a těšit se na viděnou zase za rok ve Freibergu.  

 

      Kolektiv vyučujících ZŠ, Školní, Příbram VIII 

 

Objevování pražské mapové sbírky 

Skupina mladých geografů, kteří 

navštěvují badatelský kroužek 

Zeměpis pod lupou, měla 

příležitost vidět největší 

mapovou sbírku ve střední 

Evropě. Společně jsme se totiž 

vydali na pražský Albertov, kde 

je právě taková sbírka 

spravovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.  

Ve středu 16. listopadu jsme po vyučování a obědě nastoupili do autobusu směr Praha, abychom si 

následně před čtvrtou hodinou odpolední mohli před vstupem do sbírky nazout návleky na boty a vydali 

se vstříc prozkoumávání různých map. Ujal se nás průvodce, který nám nejprve pověděl zajímavosti 

o vzniku a spravování sbírky, pak už jsme se ale pomalu přesouvali od jedné zajímavé mapy k další, 

možná ještě zajímavější.  

Žáci mohli na příkladu leckdy velmi nedokonalých map porovnat současné poznání s tím, kterým 

disponovali kartografové v historii. I přesto jsme byli schopni identifikovat různé zeměpisné prvky 

a odhalili jsme na mapách i spoustu chyb, které vycházely právě z nedostatečného prozkoumání terénu. 

Na mapě Afriky, kterou jako kontinent právě v zeměpisu probíráme, například chyběla známá jezera. 

Vyhrazených  45 minut na prohlídku s průvodcem uteklo rychleji než voda v peřejích na dolním toku 

řeky Kongo, a tak jsme vrátili návleky a vydali se ještě na krátkou návštěvu centra města. Za předvedený 

výkon na univerzitní půdě, za nějž byli žáci ze strany průvodce uznale pochváleni, jsme si drobné 

občerstvení jako odměnu bezesporu zasloužili. Domů jsme se všichni dostali až kolem osmé hodiny 

večerní. Unavení, ale spokojení. 

Jan Novotný, vedoucí zeměpisného kroužku 
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Werichova vila                               Příště jedu s nimi. Ten Golem mě zajímá! 

V říjnu se 4.ročníky vydaly do Prahy na exkurzi do Werichovy vily. Čekalo na ně představení jménem 

Golem, u kterého se přiučily, ale také pěkně zasmály. Dřevěné loutky byly velmi originální a všechny 

vtáhly do děje Golemova příběhu na Židovském městě. Po představení se všichni žáci mohli projít po 

celé budově Werichovy vily a sledovat tak neobyčejnou výstavu zachycující každodenní život Jana 

Wericha a jeho přátel. Prohlídkou návštěva Prahy zdaleka neskončila. Další kroky čtvrťáků vedly 

k Čertovu kolu na Čertovce, ke zdi Johna Lenona, na Karlův most, na Staroměstské náměstí, na nábřeží 

k Národnímu divadlu a zpět na Kampu. Té patřilo poslední ohlédnutí a hurá domů. Sice již bez svačin, ale 

bohatší o zážitky.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Čedíková, Magda Sedláčková, 4.B 

Příběh na jedno písmeno 

 
Stydlivý student Simon snídal syrový sendvič se salámem. Snídal spolu se sestrou Sašou. Saša snídala 

skořicové sušenky. Simon sledoval souseda smějícího se svému synovi Standovi. Saša snídani snědla. 

Simon stále snídal sendvič. Sytý Simon si sendvič sbalil s sebou, spolu se Sašou strávil skvělou slunečnou 

sobotu. 

Adéla Duníková, 8.D 

Učitelka Káťa (kandidát na nového českého patrona)      
 Káťa je milá a má ráda přírodu. Každé prázdniny chodí a poznává nová místa, přespává ve stanu 

nebo pod širákem. Káťa je spravedlivá a hodně mě toho naučila. Má ráda hudbu a zvířata, doma má dvě 

kočičky. Když jsem měla narozeniny, dala mi prstýnek přátelství, a sama ho nosí také. Jednou jsem měla 

prezentovat před celou školou a rodiči svou práci. Měla jsem velkou trému a Káťa mě podpořila.  

A teď něco o Kátě. Je jí 37 let, má krátké vlasy a ráda střídá barvy. Je vtipná, dobře vysvětluje novou látku.  

Je to moje velká kamarádka. Když mi umřela kočička, tak jsem hodně brečela. Káťa za mnou přišla, cítila 

se mnou a taky brečela. Mám jí moc ráda, proto si myslím, že by měla kandidovat. S Káťou se vždycky 

zasměju. 

Laura Kozáková, 5.C 
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Trenéři do škol 

Naše škola již 4. rokem pokračuje v projektu Projekt „Trenéři do 

škol“. Trenéři poutavým způsobem lákají děti k různému sportu. 

Nabízí rozmanité možnosti a pomáhají tak spolu s učiteli motivovat 

žáky k lásce ke sportu. 

 

Plavání 

V tomto pololetí absolvovaly svůj plavecký výcvik první, druhé a třetí třídy. Ten plavci zakončili 

dvouhodinovou lekcí vodních radovánek. 

           

Badatelský kroužek 

Badatelský kroužek tentokrát přizval do školy zoologa Davida 

Fischera, který je zapáleným herpetologem a fanouškem CHKO 

Brdy. Poutavě vyprávěl o její fauně a flóře, které badatelé převážně 

s přehledem dokázali pojmenovat.  Prezentace vlastních 

fotografických úlovků pak umocnila celý zážitek a ukázala, jak 

obtížné je někdy takové úlovky získat. Obě strany se již moc těší na 

další schůzku a společnou komentovanou vycházku v terénu.  

 

Čtvrťáci čtvrťákům 

Blíží se Vánoce a v keramické dílně je opět 

nevídaný šrumec. Střídá se tu třída za 

třídou a pec nestačí vychladnout. Tentokrát 

tu došlo ke vzácnému setkání čtvťáků se 

čtvrťáky. Jedni jsou žáky 4.B a ti druzí předškoláky čtvrtého oddělení Mateřské školy, Bratří Čapků. 

Společně tvořili z hlíny vánoční ozdobičky a neskutečně si to spolu užili za vzájemného zpěvu lidových 

písniček. Atmosféra byla tak úžasná, že předškoláci pozvali velké školáky na návštěvu do své MŠ a paní 

učitelky jim poslaly sladkou odměnu. To školáci jistě nenechají jen tak a na slibovaný betlém se přijdou 

podívat. 

Školní drbna                                                                               
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Primární prevence                                                        

Preventivní programy Dospívání pro holky I., II., III. 

a Dospívání pro kluky 

I., II., III. 

V týdnu od 17.10. se kluci i 

holky 6.–8.tříd zúčastnili 

preventivních programů o 

dospívání, pubertě a změnách 

psychických i fyzických, 

které je nyní provázejí. 

Během přednášky měli žáci možnost zeptat se příjemné a erudované 

paní lektorky Mgr. Moniky Podlahové na otázky týkající se těchto 

témat, na konci přednášky pak byl prostor i na individuální 

konzultace a rozhovory s lektorkou o věcech intimních a osobních. 

Web školy 

 

  Preventivní program „Co se stresem“ u páťáků  

Po téměř letní neděli jsme usedli do lavic a mohli se v průběhu 

dopoledne těšit na paní Podlahovou. Téma stresu a co s ním je 

dnes aktuální i pro mladší ročníky, a tak jsme také ochutnali, 

jak s ním zkusit naložit. 

Paní Podlahová mluví s dětmi jejich řečí, nasmějeme se, 

rozumíme si, velmi brzy se nastolí pocit důvěry a otevřenosti. 

Tentokrát jsme si povídali o tom, co je dobrý stres a co ten 

špatný, který nám škodí. Bylo fajn zjistit, že mít trému a lehké 

obavy např. z písemky, je normální stav, který provází každého 

a jde o něco, co nás má tzv. nakopnout. 

Les rukou s dotazy jasně ukázal, že mnozí chtěli sdílet, zajímali 

se a chtěli poradit. Ujištění, že stavy napětí z očekávání něčeho důležitého jsou nám vlastně společné – 

dětem i dospělým, bylo cenné. Také rady, jak stresu předcházet, byly fajn. 

Čas opět nasadil ostré tempo a hodina povídání utekla jako voda. Stres tedy nemusí být jen nutný strašák, 

ale může nás i pozitivně motivovat. Snad se nám bude dařit ho takhle brát. 

Mgr. Jana Cingelová 

 

Preventivní program „Jak se stát dobrým 

kamarádem?“ 
Ve druhém říjnovém týdnu žáci 4. tříd zjišťovali za pomoci 

preventivního programu společnosti Hope4kids pod vedením paní 

lektorky Elišky Zeiskové „Jak se 

stát dobrým kamarádem“. 

Děti program bavil, měly velký 

zájem o tématech diskutovat a 

vymýšlely zajímavé 

odpovědi. Do her se zapojovaly se zápalem a řádně si je užily. 

Nezbývá než vše nyní převést do každodenního života ve třídě, s čímž 

jim jistě rády pomohou paní třídní učitelky. 

Web školy 

 

https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/10/1665989935952-1.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/10/pp4.jpg
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/10/1666029929138.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/10/1666030053203.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/10/pp3.jpg
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Žákovský parlament ve Strakonicích 

Zástupci tříd od třetího do devátého ročníku, zvolení do žákovského 

parlamentu, se měli možnost zúčastnit krátkého dvoudenního výletu 

do jihočeských Strakonic. Cílem bylo především stmelení kolektivu 

26 žáků rozdílného věku, různých zájmů a zaměření tak, aby se 

utvořila dobrá parta kolem zvoleného předsedy Honzy Rišiana (7.D) 

a pěti místopředsedů. 

Cíl byl určitě splněn, děti vymýšlely další tematický den pro své 

spolužáky i učitele, hrály seznamovací hry, podívali jsme se i na 

strakonické zajímavosti a ochutnali jsme místní zmrzlinu. Ona i 

samotná cesta vlakem a autobusem mohla být pro některé z nás zajímavou zkušeností. 

Děkujeme městu Příbram, které na aktivity žákovského parlamentu přispělo v rámci projektu „Podpora 

demokratického přístupu na ZŠ Školní“ a věříme, že i nadále bude parlament pomáhat vytvářet příjemné 

školní prostředí. 

Jan Novotný, koordinátor parlamentu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze Polsko 

 Ve dnech 23. – 24.6. pořádala naše škola zahraniční exkurzi pro žáky 9. 

ročníků do Polska. Exkurze byla cílena na rozšíření historických vědomostí. 

Z toho důvodu škola vybrala lokalitu v okolí polského města Krakov, kde 

žáci mimo samotného historického centra města navštívili solné doly 

Vělička a nacistický komplex koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau 

(Osvětim). 

Exkurze byla dvoudenní. První den děti navštívily historické centrum 

středověkého města Krakov, při které vystoupaly na vrch Wawel ležící na 

levém břehu Visly. Zde stojí královský hrad s katedrálou sv. Stanislava a 

Václava, v jejíž kryptě jsou pochovány významné osobnosti polských dějin. 

Z vyhlídky nad Dračí slují se královskou cestou přesunuly až 

na Rynek, největší středověké náměstí v Evropě. Zde viděly středověké 

obchodní domy Sukiennice či Mariánský kostel, z jehož věže se každou 

https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/g.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/f.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/d-1.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/b-1.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/e-1.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/c-1.png
https://skolni.pb.cz/wp-content/uploads/2022/11/a-1.png
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hodinu do všech čtyř světových stran ozývá trubačem hraná melodie Hejnál, jeden ze symbolů města.  

Druhý den proběhla návštěva Věličky, největších solných dolů v Evropě, ve kterých se těžila sůl již od 12. 

století. Při prohlídce se žáci seznámili s historií dolů a těžkou prací havířů.  Prošli si úchvatné solné 

kaple, viděli sochy vytesané v soli či podzemní jezera. Vrcholem exkurze byla návštěva největšího 

koncentračního tábora 2. světové války v Osvětimi. Na děti čekal profesionální program s popisem toho, 

jak tábor za druhé světové války vznikl a jak fungoval. Do tábora se děti vydaly vstupní branou s 

nápisem „ARBEIT MACHT FREI“, prošly „obytné“ bloky, kde slyšely o životě vězňů, o transportech do 

tábora, selekci a denním režimu. Navštívily i vězeňský blok č. 11, kde se nacházel provizorní soud, 

vězeňské cely a popraviště. Nedaleko Osvětimi je další a daleko větší tábor smrti, Osvětim II- Březinka, s 

kapacitou 100 000 vězňů, který byl vystavěn, když již nestačila kapacita mateřského tábora, kam se děti 

také podívaly.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Jílek 

Projekt „Příběhy našich sousedů“ 

V tomto školním roce se žáci 9.C, konkrétně Radek Bucha, Karolína Váňová, 

Natálie Skurková a Martin Mezera, přihlásili do projektu Příběhy našich 

sousedů.  

je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a 

devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Žáci mají za 

úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, 

prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou 

reportáž či dokument. V projektu dochází k navázání blízkého vztahu 

s pamětníkem, a díky tomu pak k přenosu určitých životních zkušeností 

z generace na generaci. Žáci a studenti získávají zkušenosti 

s dokumentaristickou prací, účastní se mediálních workshopů, aby dokázali 

sesbírané informace zpracovat do krátkého příběhu. Díky osobní zkušenosti získávají vhled do fungování médií. 

Tým z 9.C měl za úkol najít si pamětníka a natočit s ním rozhovor. Děti si vybraly rozhlasovou reportáž, to znamená, 

že mimo samotného natočení rozhovoru museli veškerý materiál zpracovat. Nahrávka s pamětníkem měla přes dvě 

hodiny čistého času. Celková reportáž však nesměla být delší než tři minuty. Dále děti sestavily scénář a sepsaly dle 

získaných informací životopis pamětníka. 

Děti si vybraly paní Jolanu Mezerovou, která se narodila 22. 11. 1934. Ta jim vyprávěla své životní osudy, včetně 

strastí, které přinesla II. světová válka a život v komunistickém Československu. Paní Mezerová je stále aktivní a 

těší se ze svých vnoučat. 

 Veškeré výstupy a nahrávky si můžete prohlédnout a poslechnout na těchto odkazech.  

Jolana Mezerová
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Můj kandidát na patrona (sloh k svátku sv. Václava) 

Pan Václav 

Panu Václavovi bude 73 let. Zachránil dva životy a pomáhá postiženým i zdravým dětem. Vede dětský 

tábor Vama tremp, na který děti rády jezdí, dokonce i já. Byl jsem tam už třikrát.  

Pan Václav je velmi hodný, a to je sám postižený. Jednou zachránil jednu paní s dítětem na kolejích, když 

se zavřela závora a s kočárkem tam nešlo projet. Pan Václav je zachránil. Tento příběh je pravdivý, a proto 

pana Václava obdivuji. Škoda, že takových lidí není více. 

Daniel Bolina, 5.C 

                          Recitační soutěž 

2022/2023 

2. ročník Recitační soutěže proběhl dne 13.12. 2022 

v těchto kategoriích: 

1. ročník, 2. - 3. ročník, 4.-5. ročník, 

6.-7. ročník, 8.-9. ročník 

 

 

 

Ocenění 

Sběr starého papíru 

Sběr starého papíru probíhá na naší škole 21. rokem. Letos 1.část sběrové akce proběhla ve dnech 

2. listopadu – 11. listopadu.  

Celkem bylo nashromážděno 14861,7 kg starého papíru. Finanční odměny za shromážděný papír 

připadly do třídních fondů. Velké díky patří opět našim oblíbeným  

                                              pánům školníkům.                                              

2. část sběrové akce je naplánována na duben 2023 
Všem rodičům děkujeme za podporu této akce. 

Čert a Káča 

Zahájení Adventu a zkrácení si čekání na Mikuláše si 2., 3. a 4. třídy zpestřily loutkovým divadelním představením 

„Čert a Káča“ v podání ikonické první černobílé Popelky Evy Hruškové a jejího syna Zdeňka Rohlíčka.  

    

Školní drbna                                                                                                                                                                                

Literární soutěž 

Napiš pro mě… 

2022/2023 

 Letošní soutěž je vyhlášena pro tyto 

věkové kategorie: 

4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník , 8. - 9. ročník  

Jednotné téma pro všechny ročníky: 

Objevujeme krásy evropských zemí  

a měst - reportáž 

- na základě osobních zkušeností, četby, 

sledování cestopisu, blogu, pořadu o 

cestování… 
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Svatý Mikuláš 

Svatý Mikuláš pocházel z Myry a byl biskupem v Myře v Lykvi. Za svého 

života byl velmi oblíbený mezi lidmi a proslul svou štědrostí k potřebným. 

Byl ochráncem víry před pohanstvím a zachráncem nespravedlivě obviněných.  Postava 

svatého Mikuláše vychází z opravdové  

 Mikuláš ve škole 

Letos nás opět ve svém pekle přivítal Lucifer a jeho čertovská parta, aby všem 

zlobilům domluvili a zahráli skvělé představení. Tentokrát se vše točilo okolo 

kabaretu. Přišla na návštěvu dokonce i Eiffelova věž. Vše opět zakončila 

nebeská návštěva v podobě Mikuláše s andílky. 

 

     Chtěli bychom poděkovat Vladimírovi Herákovi, Monice Průchové a členům pěveckého sboru Jásan. 

Školní drbna 

                 Jarmark  

Po dvouleté odmlce se konečně do naší školy vrátil vánoční jarmark. Zimní zahrada byla plná ruchu, tónů 

vánočních písní a spousty krásných dětských výrobků. Vánoční atmosféra byla cítit na každém kroku a 

umocňovala milá lidská setkání i v tradičně otevřené jarmareční kavárně (Nadi, děkujeme).  

Závěrem žáci školy opět tradičně přispěli částí svého výdělku na charitativní činnost v rámci projektu 

„Krabice od bot“, kde pomohli darovat vysněný dárek autistickému chlapci. Všem moc děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

Školní drbna 
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 VÁNOCE 

ROČNÍ OBDOBÍ 

Už zase na plotně purpura voní 

a venku na náměstí zvony zvoní. 

Voňavé cukroví na tácu leží 

a venku za oknem nádherně sněží. 

Sněhové vločky za oknem tancují 

a odhazovači sněhu zase pracují. 

Vánoce, Nový rok, jaro a léto –  

květiny už rozkvétají, hele, Květo! 

Prázdniny letní, zakrátko podzimní,  

už zase přijedou naši příbuzní. 

Pak Ježíškovi zase píšeme svá přání 

a pak jsme na večeři zváni. 

A zase na plotně purpura voní 

a táta v posteli hlasitě vrní. 

 

ROK 

Už zase na plotně purpura voní, 

ptáci už zobou vánoční zrní. 

Voňavé cukroví na tácu leží, 

Vánoce za námi rychle běží. 

Sněhové vločky za oknem tancují, 

ty nám, všem mrňavcům, čekání zkracují.  

Vánoce, Nový rok, jaro a léto, 

to nám to utíká, viď, malá Běto?! 

Prázdniny letní, zakrátko podzimní –  

martinská husa kuchyni provoní. 

Pak Ježíškovi zase píšeme svá přání, 

za okny vidíme velké stádo laní. 

A zase na plotně purpura voní 

a podkovy koní na ledu zvoní. 

 

 

NOVÝ ROK  

Už zase na plotně purpura voní, 

vánoční stromeček se nám klaní. 

Voňavé cukroví na tácu leží, 

Ježíšek u stromečku bystře střeží. 

Sněhové vločky za oknem tancují, 

děti se mezitím za okny koulují. 

Vánoce, Nový rok, jaro a léto,  

děti volají – Teto! Květo! 

Prázdniny letní, zakrátko podzimní – 

v té době ve škole vůbec nezvoní. 

Pak Ježíškovi zase píšeme svá přání, 

Ježíšek pod oknem čeká na svá psaní. 

A zase purpura na plotně voní, 

Betlémská hvězda září jak loni. 

Monika Kudweisová, Lukáš Prokš, Melissa Veselá, 

Robin Holenda, Jan Drábek, Michaela Mašková, 

Michaela Hrnčířová, Markéta a Jan Šustrovi, 

Kateřina Škvárová, Ella Knotková, Marianna 

Kokešová, Markus Pollák, Matyáš Mácha 

3.A 
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Český hudební skladatel a pedagog přelomu klasicismu a romantismu  

Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích a zemřel 8. dubna 1815 

nedaleko Voltuše. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Je autorem slavné 

České mše vánoční.  

  

 

 

 

 

Školní drbna, číslo 3, ročník 2022/23, vydává Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 jako své školní noviny za 

podpory města Příbram v rámci projektu „Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní“. 

 

Připravil Žurnalistický kroužek školy. Titulní strana: Žurnalistický kroužek, Grinch: Agáta Zápotočná a Natálie 

Burianová. Jazyková úprava: Školní drbna. Grafická úprava: Školní drbna.  

Sazba a tisk: Základní škola, Příbram VIII, Školní 75. 

Vážení čtenáři, 

listujete dalším číslem našeho školního časopisu, který tvoří žáci a učitelé školy. Věřím, že v něm 

každý najde mnoho zajímavých střípků ze školního dění. Mé speciální poděkování patří 

mladým redaktorům z žurnalistického kroužku, kteří pod vedením Mgr. Lenky Cvrkové 

veškeré příspěvky zpracovali a připravili pro nás, čtenáře. 

Vážení rodiče a učitelé, milé děti, 

přeji vám krásné vánoční svátky a v novém roce 2023 pevné zdraví a hodně spokojenosti. 

Klára Karlíková, ředitelka školy 

 

  

 

 

 


