
My jsme parlament vaší školy. Připravujeme pro 
Vás různé akce, sbírky a plánujeme do budoucna. 
Na měsíc duben jsme si pro Vás nachystali první 
vydání školního časopisu Plesk. V tomto časopise 
pro Vás budou přichystány samé zajímavé věci. 

AHOJ!  

Co pro Vás školní parlament chystá?  

NOVÉ VOLBY 

Na rok 2017/2018 
pro Vás chystáme již 
druhé volby do škol-
ního parlamentu. Ně-

co se ti nelíbí? 
Chceš něco změnit? 

Přidej se k nám! 

ČEPICE PRO MAXE 

Vybíráme peníze na koupi čepice pro Maxe 

Fischera, který kvůli chemoterapii přišel o 

vlasy. Přispějte na vašeho kamaráda drob-

nou částkou (př. 5 Kč). Zbytek výtěžku bude 

věnován dětem s podobným onkologickým 

onemocněním. 

V tomto vydání 
naleznete:  

 Informace o škole 

 Kalendář akcí 

 Rozhovory s vyuču-

jícími 

 Co nás baví  

 Chystané akce  

 

ZŠ KOMENSKÉHO 

DAČICE  
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Paní učitelka 
Tauferová: Co nosíte do školy k svačině? 

   Třeba jogurt nebo sušenky. Většinou ale nic.  

                                        Chutná vám ve školní jídelně? 

    Občas ano. 

Paní učitelka Přibylová: Jaké jste na základní nebo střední škole používala taháky? 

   Používala jsem klasiku—např. ručně psané, přilepené sousedovi sedícím přede 
mnou na židli, složené do harmoniky nebo srolované v průhledné propisce. 

Paní učitelka Palasová: Proč jste se chtěla stát učitelkou? 

    Bavilo mě ,,buzerovat“ děti. :-)  

Paní učitelka Lojková: V jaké třídě nerada vyučujete? 

   Ve všech třídách učím ráda. 

Paní učitelka Urbancová: Co nejtrapnějšího se vám v souvislosti s naší školou  

stalo? 

   Šla jsem s nákupem na autobus, spadla jsem, z tašky se mi z kopce vykutálel 

 makovec a naproti stáli deváťáci. 

    Jednou jsme ve výtvarce pracovali s burelem a já od něj měla celá předloktí, ale 
žáci mi nic neřekli. Potom jsem šla nakoupit a prodavačka mi podávala hadr přes 
pult a já na ní jen nechápavě koukala. 

Paní učitelka Křenová: V jaké třídě nejraději vyučujete? 

   Nejradši asi chodím k prvňáčkům, protože je všechno moc baví, jsou ze všeho 
nadšení a nemusím je k ničemu motivovat. Čím starší žáci, tím je motivace  

náročnější. 

Paní učitelka Špringerová: Co máte na této práci nejradši? 

   Mám ráda kontakt s lidmi, baví mě předávat informace dětem, které 
to taky baví. A naopak se mi nelíbí, že některé děti jsou drzé.  
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 Paní učitelka se ptá dětí ,,kdo si myslí, že je hloupý, ať se 
postaví“ 

Když dlouho nikdo nevstává, tak se postaví Pepíček. 

,,Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?“ 

,,Ne, ne, ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak sama.“ 

 ,,Tati, pamatuješ si, jak jsi mi slíbil stovku, když nepropad-
nu?“ 

,,Ovšem.“ 

,,Tak mám pro tebe dobrou zprávu, ty peníze si můžeš nechat.“ 

 ,,Paní, nebojíte se, že vám ty děti z toho pískoviště utečou?“ 

,,Neutečou, protože mimo pískoviště není WiFi.“ 

 Víte, co se stane, když hodíte telefon do vody? 

Vodafon. 

 Víte, co se stane, když hodíte telefon do čaje? 

Teamobile. 

Historie 

   Koncem 19. století měli učitelé v prvních třídách podle osnov věno-
vat první školní měsíc základním pravidlům zdvořilosti a kázně, spo-
lečné modlitbě a rozpravám o osobách a věcech ve škole, o barvách, 
o částech školní třídy. Dále se měli zabývat určováním, kdy je nějaká 
věc samotná, kdy se něco přidává a ubírá, rozlišovat nahoře, dole, 
uprostřed, vzadu, vpředu. 

  Poznání mimořádné důležitosti prvního roku školní docházky vedla 
již v 19. století učitele k požadavku, aby do prvních tříd byli dáváni 
pouze učitelé bystří, čilí, laskaví k dětem. Vedle lásky k dětem měli 
dobře vystihovat i podstatu školního vyučování. 
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ŠKOL 

ZLEPŠI SI NÁLADU  

 

19. století—

jak se děti 

učily  a jak 

se učitelům 

učilo na ško-

lách v tomto 

období. 
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                                           Akce na duben/květen           

          Kino Dačice :       
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Akce naší školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          13 . dubna a 14. dubna : Velikonoční prázdniny 

          15. dubna : konec výstavy MMaG 

          21. dubna : Oslavy Dne Země                                                                                                                                                                            

              27. dubna : Třídní schůzky 

          8. května : Statní svátek Den vítězství 

         21. května : Výsledky soutěže Neváhej a piš 

                                                                

 

     26. dubna  Úkryt v ZOO 19:00 vstupné 80/100 Kč     

      21. dubna Rychle a zběsile 8 19:00 vstupné  120Kč     

      9. dubna Všechno nebo nic 19:00 vstupné 120 Kč     

      13.                

a    16. 

 dubna Šmoulové - zapomenutá 

vesnice  

17:00 vstupné 130 Kč     
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                                           Den Země 

      Kdy: 22.4. 

      Popis:                

      Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná                

      22. dubna a slaví se od roku 1969. My Den Země slavíme 20. 

dubna různými exkurzemi!           

                      

                      

 

                   

 

                              Akce města na duben a květen  

1) Ukliďme si Česko—8.- 15. 4. 2017 - pomozte nám posbírat 

odpadky ve městě a v našem okolí  

2) Mladé zastupitelstvo  

                    22.4 2017 8:00 - 12:00 

3) Farmářské trhy - 22.4. 2017 8:00– 12:00 

4) Den bez aut - 20.5. 2017 14:00– 17:00 

 



Krasobruslení 

Krasobruslařka Hanzlíková, je po krát-
kém programu na ME patnáctá. Skvělá 
premiéra. Dušková a  Bidař  rozjásali  
Ostravu. Českým šampionem v kraso-
bruslení je Bělohradský. Březina se při 
pádu zranil. Březina zajel volnou jízdu 
bez rizika, ale v Číně skončil poslední. 

trvalostní závod. Mezi naše úspěšné biatlonisty patří: Gab-
riela Koukalová, která v roce 2016 vyhrála světový pohár, 
Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a z mužů to jsou Mi-
chal Krčmář, Ondřej Moravec a další.  

Biatlon se řadí mezi prestižní 
sporty. Vznikl v roce 1776 v Nor-
sku. U nás se začal prosazovat 
v roce 1993. V biatlonu se jezdí 
na běžkách po určité trase a 
střílí se z malorážné pušky do 5 
terčů. Soutěží se v několika dis-
ciplínách: Hromadný start, Stí-
hací závod, Sprint, Štafety a Vy-

 Mažoretky jsou dnes plnohodnotným sportem. Mažoretky větši-
nou pochodují defilé na dechovou nebo moderní hudbu a sestavy 
na hudbu moderní, k  těmto sestavám používají hůlku (baton).  

Dělí se na dvě základní kategorie:  

1.Klasická mažoretka 

2.Twirling– nejznámější českou reprezentantkou je Veronika Ka-
dlecová. 

Tančí se ve skupinách, dělí se na jednotlivce (sólo), duo, trio nebo 
mini formace. 
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Mažoretky  

Biatlon 

Koníčky a záliby  



Aerobik je kondiční 
cvičení při hudbě. 
Vznikl v USA a rych-
le se rozšířil do celé-
ho světa. Jde o pra-
videlné aerobní za-
těžování  o dálce 
alespoň 20, ale nej-
lépe 50 až 90 minut. 
Je spousta druhů 
aerobiku například: 

Taneční aerobik 

Sportovní aerobik 

Sportovní aerobik je 

aerobik upravený 

pro soutěžní pod-

mínky. Je určený pro 

vrcholové sportovce, 

je sportem pro jed-

notlivce, dvojice, tria 

i malá družstva a 

vyznačuje se vyso-

kou úrovní zátěže, 

náročnými cviky síly, 

obratnosti i pohybli-

vosti. Soutěže ve 

sportovním aerobiku 

mají svůj vrchol v 

mistrovství světa. 

Disciplínou s menší 

náročností jsou kate-

gorie tzv. fitness, ur-

čené pro početnější 

pohyby cyklické, 
acyklické a smíšené 
podle jednotlivých 
disciplín. 

Atletika je základní 
sportovní odvětví, kte-
ré zahrnuje přirozené 
pohybové vlastnosti. 
To jsou: běhy, chůze, 
skoky, vrhy a hody. 
Zahrnuje různorodé 
pohybové činnosti, 
jejichž obsahem jsou 

Hlavní formy hokeje 
jsou:  

Pozemní hokej 

Lední hokej 

 Hokejbal 

 Podvodní hokej            

           

                                      

Lední hokej 

Lední hokej je týmo-
vý sport. Jde o jeden 
z nejrychlejších 
sportů na světě. Puk 
někdy přesáhne i 

Hokej je kolektivní 
sport, ve kterém 
soupeří dva týmy 
mezi sebou a snaží 
se dostat puk nebo 
tvrdý míček do sou-
peřovy branky po-
mocí hokejek. 
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Atletika 

Hokej 

Aerobik  
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Úvodní slovo: 

Ondřej Bártů, Alžběta Marková  

Rozhovory s vyučujícími: 

Adéla Pospíchalová  

Vtipy a zajímavosti ze světa škol: 

Ondřej Bártů, Alžběta Marková, Štěpán Bastl, Kryštof 
Jelínek  

Kulturní akce: 

Milan Kounek, Tomáš Řezáč, Tadeáš Caha 

Koníčky a záliby: 

Sára Kasáčková, Adéla Pacalová, Michaela Krištofová, 
Eliška Muselová  
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Toto vydání pro Vás připravili:  


