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PŘEČTĚTE SI NAŠE PRVNÍ NOVINY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE!
BAREVNÉ DNY SE VŠEM LÍBÍ,
ORANŽOVO-ČERNÝ ZABODOVAL
V pondělí 1. listopadu, hned první
den po podzimních prázdninách,
nás čekala akce: den v oranžovočerném oblečení. V minulých letech se nám barevné dny líbily (loni modro-fialový, předtím bílý) a
tak jsme si to zopakovali.
Tentokrát se soutěžilo mezi třída-

mi i jednotlivci. Na prvním místě
byla třída 7. B, na druhém 7. A,
na třetím 8. A .
Den se nám moc vydařil a já
doufám, že senátoři už teď přemýšlejí nad další barvou, která by
u nás ve škole měla přijít na řadu.
Dominika Rybářová

POCHVALNÝ DOPIS PRO NAŠE NOVINY
Koncem září přišel na adresu naší redakce dopis z o. s. Abeceda, ve
kterém pracovník pro mediální výchovu Mgr. Dalibor Dudek vyjadřuje
uznání Jílovskému školáku. Na straně 6 přinášíme fotoreportáž z akce,
které se zúčastnili zástupci redakce JŠ při vyhodnocování nejlepších
(red)
školních novin koncem minulého školního roku.

ZNÁTE NAŠE NOVÉ UČITELKY?
Od začátku nového školního roku
2010/2011 je v učitelském sboru
o čtyři členy více. Máme nové paní učitelky: Veroniku Boučkovou,
Janu Antonii Hájkovou, Veroniku
Beckovou a Hanu Semeckou.
V. Boučková vyučuje na druhém
stupni přírodopis a globální výchovu, J. A. Hájková učí anglič-

tinu a na druhém stupni zeměpis,
V. Becková je učitelkou fyziky a
hudební výchovy a H. Semecká
učí výtvarnou výchovu. Jsme rádi,
že tu jsou, a proto jim přejeme,
aby se jim u nás líbilo a aby byl
pro ně celý školní rok pohodový
a plný příjemných zážitků.
Dominika Rybářová

Oranžovo-černý den se nám vydařil. Inspiroval nás k němu svátek
Halloween, o kterém si můžete přečíst na str. 7.
Foto: archiv ZŠ

SBÍRKA NA ČIPOVÝ SYSTÉM PRO NAŠI ŠKOLU

Patroni pomáhají prvňákům už od
začátku školního roku.

První ze sponzorských akcí naší
ZŠ začala ve školním roce 2005/
2006 a měla název „Pořiď si svou
skříňku“. Díky ní máme místo nevzhledných šatních klecí vzdušný
vestibul s pěkně vypadajícími
skříňkami. Další akce byla vypsána v roce 2008 a jmenovala se
„Mají si kde hrát …“. Její výsledek,
herní prvky pro děti navštěvující
školní družinu, byl také úspěšný.
Další akci - „Také chceme čipy…“jsme se nyní rozhodli vypsat po
poradě s rodiči, žáky i učiteli na
základě hlasování.

Čipový systém již bezpečně funguje ve většině základních škol.
Pro jeho zavedení budeme v naší
ZŠ potřebovat 140 000 korun, pro-

to jsme se rozhodli pro sbírku. Vyzýváme rodiče a všechny příznivce naší školy, aby nám na akci „Také chceme čipy…“ přispěli. Příspěvky je možné odevzdat v hotovosti
ekonomce školy nebo posílat
na účet č. 197 737 152/0300
(v poznámce pro příjemce uveďte
prosím heslo ČIPY). Budeme rádi
za každou částku, i stokoruna pomůže našemu cíli.
Naším společným cílem by mělo
být mít čipový systém už v novém
kalendářním roce 2011.
Květa Trčková
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE

KRÁTCE ZE ŠKOLY
NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK
Dne 3. 9. 2010
se konal první žákovský senát.
Přítomni byli i noví senátoři a
senátorky, kteří ještě v senátu
nepracovali. Vyslechli jsme pár
stížností a nápadů na další
školní akce a také několik rad
k zařízení školy a pozemku.
Jako vždycky jsme dostali cenné informace, co se bude ve
škole dít a jako poštovní holubi
jsme je ve třídách zopakovali a
řádně si o tom pohovořili.

Jílovský školák 2010/11

JAKÁ BYLA PRVNÍ SCHŮZKA SENÁTU

JSME EKOŠKOLA,

du senátu. Stala se jím opět Alina
Malysh z 9. A. V senátu jsou nyní i
dvě nové paní učitelky - Zahálková a Hájková, takže má teď paní učitelka Jabůrková posilu. Napoprvé jsme toho sice moc nestihli, ale na příští schůzce, která
bude za měsíc, to jistě doženeme.
Dominika Rybářová

ALE MÁME CO

V pátek 3. 9. 2010 se uskutečnila
první schůzka školního senátu.
Vybraní zástupci z každé třídy
přišli na druhou, třetí a čtvrtou
vyučovací hodinu do tělocvičny,
kde jsme se seznamovali a hráli
různé hry, ale také pracovali.
Probírali jsme nové nápady a
návrhy a také jsme zvolili předse-

(ryka)

Dne 14. a 15. října se uskutečnil sběr papíru. Koná se
každoročně, takže ani rok 2010
nemohl být výjimkou. Jako pokaždé se akce odhrávala u zadního vchodu do školy vedle
speciálních tříd. Určitě alespoň
tři žáci z každé třídy nějaký sběr
přinesli. Sebralo se 13 400 kg
(eta)
starého papíru.
Dne 1. listopadu se ve škole
konal den barev, tentokrát v
oranžovo-černé. Sešli jsme se o
velké přestávce v tělocvičně,
kde se počítaly kusy oblečení
účastníků. Líbilo se nám, že se
letos vyhodnocovaly nápady
(eta)
kromě tříd i jednotlivců.

Jirka Janoušek

První zasedání Žákovské samosprávy naší ZŠ

Foto: archiv ZŠ

PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI JE ZNOVU STŘEDEM DĚNÍ
Ve středu 6. 10. 2010 se opět konala schůzka Ekotýmu. Zapracovali
jsme hlavně na oblasti energie – vymysleli jsme plán, díky kterému by se
měla ušetřit energie během vyučování: větrat rychle, zbytečně nesvítit
(mělo by se využít slunečního svitu, který bude do místnosti pronikat přes
vytažené nebo naklopené žaluzie, jinak to nemá smysl, protože potmě se
učit nedá). Tyto pokyny k úspoře energie se brzy objeví na nástěnce,
Jirka Janoušek
takže budou všem stále k dispozici.

V pondělí 8. listopadu testovala
Mensa ČR IQ žáků. Testování
se podrobily děti, které se neúčastnily testů letos na jaře. Výsledky zatím ještě nejsou známé.

DĚKUJEME ZA
NOVÉ FOŤÁKY
V říjnu naše škola nakoupila 15
digitálních fotoaparátů od firmy
Foto Škoda. Po jednání se zástupcem firmy za ně škola zaplatila necelých 28 tisíc korun.
Budou sloužit jako pomůcka
pro žáky při výuce počítačové
grafiky v devátých třídách, kde
se učí fotografovat a pracovat
se snímky. Těšíme se, že nám
budou pomáhat s fotkami do
Jílovského školáka.
(dory)

NÁCVIK EVAKUACE

Ve středu 3. 11. se sešel školní
senát na své další schůzce.

Na schůzce ekotýmu

Foto: archiv ZŠ

JAK JSME SI VEDLI PŘI SBĚRU

Učení - mučení!
Kresba: Kamila Rybářová

DOHÁNĚT
Ministerstvo životního prostředí a Sdružení Tereza nám ve svém auditu pochválilo dobrou spolupráci Ekotýmu, jeho pravidelné schůzky
a velké zapojení žáků. Dobře hodnotili také výpomoc našeho pana
školníka Martina Janase (moc
děkujeme!), podporu paní ředitelky Květy Trčkové, spolupráci s různými firmami a spolky a pohotový
informační servis. Měli však i jisté
výhrady – žáci byli totiž špatně
informovaní o oblastech voda a
energie (např. neznali koloběh
vody v přírodě) a do programu
bylo zapojeno málo učitelů. Doufám, že se nám tyto chyby podaří
do budoucna napravit!

Vedli jsme si opět dobře. V jednotlivcích se vyznamenali tito žáci v následujícím pořadí:
3. místo - Martin Skřivánek z 5. A
nasbíral 595 kg, 2. místo - Michaela
Holubová z 2. B – 620 kg, 1. místo
získal Šimon Krištůfek z 5. A, který
dodal 1 471 kg sběru.

Pořadí tříd:
3. místo - 3. A - sebrala 1 133 kg,
na 1 žáka je to 54 kg
2. místo - 2. B s 1 028 kg, na 1 žáka 57,1 kg
1. místo 5. A s 2 897 kg, což je na
1 žáka 131,7 kg.
Gratulujeme a děkujeme!
(red)

číslo 1/listopad 2010

Ke konci září se v naší škole
konal nácvik evakuace, který
byl zakončen působivou ukázkou práce hasičů.
Nejdříve nás upozornil výstražný
alarm, načež jsme se pod vedením paní učitelky seřadili a vyšli
vchodem u jídelny na školní
zahradu. Situace vypadala tak
věrohodně, až některé menší děti
dostaly strach, že doopravdy vypukl požár.
Pro ty, kteří si myslí, že jsou taková cvičení zbytečná, zdůrazňuji: Takové akce nejsou samoúčelné, protože díky nim se dokážeme správně zachovat v
opravdovém nebezpečí!
Jirka Janoušek

Jílovský školák 2010/11

PRVNÍ DNY VE ŠKOLE
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UŽ SEDMAČKA...

PRÁZDNINY
JSOU PRYČ
A JE TU ZASE
ŠKOLA!
Nemůžu tomu uvěřit, už je tu
zase škola! Prázdniny utekly,
jako voda a já už zase sedím
v lavici a musím se učit. Mám
sice po ruce své kámošky, ale
to učení není přece jen lehká
věc. A tak chci popřát všem do
nového školního roku 2010/2011
hodně štěstí a pěkných známek.
Alina Malysh

Taky vám ten čas tak letí? Mně
dokonce dvojnásob. Není to tak
dávno, co jsem si hrála s panenkami a dováděla s dětmi ve školce. Teď už jsem v sedmé třídě
a mám pocit, že jsem nějak rychle vyrostla. Navíc mě v tom utvrzuje celá rodina. To byly doby,
když si mě taťka posazoval na
ramena, protože mě bolely nožičky... a teď mě sotva unese.
Navíc se mi pořád kouří z hlavy,
když sedím nad hromadou úkolů
a písemek. Dříve jsem si jen kreslila obrázky a učila se počítat do
pěti, což by mi dnes rozhodně
v matice nestačilo. Prostě a jasně, stýská se mi po dětství a po
tom, jak jsem si užívala jako malá
s vykulenýma očima, když mi
paní učitelka vysvětlovala, kolik je
jedno jablko a čtyři hruštičky.
Ale ať chceme nebo ne, čas se
nedá vrátit. Škoda.

Nakreslila Kamila Rybářová

Kamila Rybářová

VE ŠKOLE NÁM PŘIBYLO
Vlajka: Jak jste si jistě všimli, visí
nám nad hlavním vchodem do
školy vlajka. A ne ledajaká. Je to
vlajka Ekoškoly. A my jí rozhodně
jsme. Titul Ekoškola nám vydrží
dva roky, pak ho budeme muset
obhajovat, aby nám zůstal.
Nástěnky: Na druhém stupni se
objevily nové nástěnky. Jedna je
u druhého vstupu do školy a
druhá u školního klubu. Doufám
že zůstanou nepoškozené.
Takhle čekali 1. září před školou budoucí prvňáci, dnes už jsou z nich školáci.

CO NÁS ČEKÁ
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT:
● 10. 11. Fotografování 1. st.
● 15.-25. 11. Tripartity
● 26. 11. Adventní jarmark
● 1. 12. Setkání senátu
a ekotýmu
● 3. 12. Mikuláš a návštěva
předškoláků
● 7. 12. Vánoční zpívání
v Netvořicích
● 10. 12. Anglické zpívání
● 11. 12. Zpívání na městských
vánočních trzích, 14. 12. v kostele CČSH, 16. 12. v Domově důchodců
● 20.-22. 12. Prázdniny ve
školním klubu
● 20. - 31. 12. Vánoční prázdniny

Foto: archiv ZŠ

Alina Malysh

N A DRUHÉM S TUPNI NÁM PŘIBYLO NĚKOLIK
PŘEDMĚTŮ, NEZBÝVÁ, NEŽ ZAČÍT PŘEMÝŠLET
Po ukončení páté třídy jsem už
byla nervozní z přechodu do
třídy šesté, tedy na druhý stupeň. Před koncem letních prázdnin moje nervozita narůstala a
před zahájením nového školního roku jsem již překypovala
zvědavostí.
Jaká bude naše nová třídní paní
učitelka? Jaké bude přecházení
do tříd? Jaké to bude mít na
každý předmět jiného učitele?
Jak to bude všechno fungovat?
Jaké budeme mít nové paní
učitelky a pány učitele? Jací na
nás budou?
Všechny takovéto otázky se mi
míhaly hlavou. Odpovědi jsem

dostala asi tak týden po začátku
školního roku.
Moje první dojmy z naší nové paní
třídní učitelky Mgr. S. Fourové
jsou, že je to přísná, pečlivá a
spravedlivá paní učitelka. Myslím,
že i ostatní učitelé jsou spravedliví
a jsou na nás také (snad ne jen
zatím) hodní.
Na druhém stupni nám přibylo
několik nových předmětů, asi
nám nezbude nic jiného, než začít
pořádně přemýšlet, hlavně u dějepisu a fyziky, i když i tohle je
dost individuální. Přecházení ze
tříd u nás probíhá bez problémů
(nikdo se zatím neztratil), docela
se mi líbí více pohybu o přestáv-

číslo 1/listopad 2010

kách, připadáme si možná i víc
samostatnější. Výměny, tedy střídání učitelů na jednotlivé předměty, jsou také bezproblémové (také
se nikdo neztratil), i toto se mi
zamlouvá. Výhodou je hlavně počet „minusových bodů“, které
„sbírá“ každý z nich zvlášť.
Vše se mi zatím na druhém stupni
líbí i když si myslím, že zanedlouho to bude mnohem těžší –
až začneme probírat
nové látky. Jestli se mi
bude takto líbit na druhém stupni i nadále, to
zatím netuším, ale „bez
práce nejsou koláče“…
Barbora Džerengová
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NEJEN UČENÍ

Jílovský školák 2010/1

TAKOVÝ BYL ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
ZASE ZAČALA ŠKOLA
Vy určitě znáte ten pocit, když
prvního září vstoupíte po dlouhých a krásných prázdninách
do školní budovy. Ten pocit,
že zase začíná další rok plný
učení, špatných známek a povinností. Já měla tenhle pocit,
když se otevřely dveře školy a
se svými spolužáky jsem 1. září vcházela do třídy. Nic se tu
nezměnilo, jen cedulka na
dveřích učebny – VII. A.
Nejsem moc nadšená, že
jsem teď sedmačka. Ani nevím proč, ale nějak mi to nesedí. Každopádně jsem ale
i ráda, že škola začala, protože jsem zase se svými kamarádkami, po kterých se mi
o prázdninách strašně stýskalo. A i když se to může zdát
nepochopitelné, malinko se
mi stýskalo i po učení. Ale to
jen občas, když jsem zrovna
neměla o prázdninách co dělat. Tak jsem třeba vzpomínala,
jak jsem v šestce seděla nad
hromadou učení a kouřilo se
mi z hlavy. To mě pak to těšení na školu zase pěkně rychle přešlo.
Teď už se prostě nedá nic
dělat. I když se nám nechce,
musíme se vzchopit a pustit
do učení, jinak skončíme se
špatným prospěchem a s poznámkami. A to nikomu neradím, protože ať chceme nebo
ne, život je jedna velká škola
učení...
Kamila Rybářová

JAKÉ BYLO TMELENÍ N AŠÍ TŘÍDY 8. B
V pátek 8. října 2010 jsme byli v jílovském TRUMFU na bowlingu.
Ráno byl sraz v naší třídě, kde
nám pan učitel Pešta řekl, jaký
bude plán dne. A začalo se.
Pan učitel rozdal papíry, kde byly
nakreslené erby. Do nich jsme
měli za úkol nakreslit, co nás
charakterizuje, a z druhé strany

napsat ke každému písmenu ze
svého jména taky něco, co k nám
ke každému patří. Po skončení
hodiny jsme se přesunuli do
ŠKOLNÍHO KLUBU, kde jsme dokončovali naše erby. V kroužku
jsme pak vysvětlovali, co bylo
v erbu a napsáno u jednotlivých
písmen.

O velké přestávce byl sraz v šatně a odešli jsme na bowling.
V 10.00 se začalo hrát. Hráli jsme
v družstvech - holky s panem učitelem proti klukům. Všichni jsme
se dobře bavili a nakonec vyhrálo
družstvo děvčat.
Po skončení hry se šlo do školy
na oběd a pak už jsme se po zvonění rozešli domů!
Myslím, že se den povedl, všichni
si to užili, bylo to hezké zakončení
školního týdne!
Alice Peková

LADĚNÍ 6. B SKORO
ZA DESET BODŮ
Ladění naší třídy 6. B bylo opravdu super. Hráli jsme různé hry a
celkové hodnocení bylo 9,5 z 10
bodů. Ptáte se, proč zrovna 9,5?
No, protože tam mohlo být ještě
více her. Jsem ze 6. třídy a vzkazuji páťákům, že se mají na co
těšit. Ještě jsme byli na výletě
v Hrusicích.
Tmelení prožila 8. B na bowlingu.

Foto: archiv ZŠ

Natálie Kadeřábková

A BÁSNÍME O LADĚNÍ
Listonoš nám přines psaní,
že pojedem na Ladění.
Jenda se už ptá,
máme věci na sbalení?
To víš, že jo,
bez toho by to nešlo,
bez toho by se to neobešlo.
Už se těším na Ladění,
bude tam spousta hraní
a žádné praní.
Taky nějaký výlet,
nebudeme přeci kvílet.
Vždyť je to jen chvilička,
uběhne jak písnička.
A to je konec Ladění,
to je ale souznění...

Ladění 6. B... na vodě i na suchu

J menuji se Alina Malysh a mým
skutečným domovem je Ukrajina. V Česku žiji už od pěti let.
Kdyby moji rodiče neodjeli sem
a mne se sestrou nevzali s sebou, bydlela bych dnes ve vesnici v horách. Chodila bych tam
do školy, nepoznala bych tak
skvělé lidi, jako jsou tady, a o
Anglii nebo o Německu by se mi
ani nezdálo.
A to mi věřte, že školy v Česku
jsou vlastně odpočinek. Povídala
jsem si o tom se sestřenicí, která

Snímky: archiv ZŠ

na Ukrajině žije. Škola jim začíná
v půl desáté a vyučování trvá
obvykle šest hodin. Za den mo-

JSEM RÁDA, ŽE ŽIJU
V ČESKÉ REPUBLICE
hou napsat čtyři, někdy i víc
velkých testů, domácí úkoly dostávají každý den z každého
předmětu.
Proč jsem tohle napsala? Chtěla
jsem, aby to věděly děti, které si

Natálie Kadeřábková

číslo 1/listopad 2010

ničeho neváží a pořád jen opakují, že „škola je strašná a učení
pěkně trapný“... Přiznávám, že
učení tu není lehké a taky ho
někdy nemám ráda, ale kdybyste žili na Ukrajině, to by vám
úsměv nejspíš pěkně zmrznul.
Ani nevíte, jak jsem šťastná, že
jsem právě v České republice.
Je to jako jeden velký sen, jen
jsem se vždycky bála, že se
z něho jednoho dne probudím…
Proto si važte toho, co máte!
Alina Malysh

Jílovský školák 2010/1
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NÁŠ ŠKOLNÍ KLUB JE KONEČNĚ V PROVOZU

Už někdy uprostřed minulého školního roku, a možná i dříve, se
spekulovalo o tom, že se v naší
ZŠ zřídí školní klub (ŠK). Pro
všechny to byla radostná zpráva.
Nejdříve se vymýšlel plán a lidé,
kteří by do vybavení ŠK věnovali
svůj starý nábytek a různé další
27. a 28. 9. jsme nebyli ve škole.
V pondělí bylo vyhlášeno ředitelské volno a v úterý byl státní
svátek Den české státnosti a také měl svátek sv. Václav, patron
České země. I s víkendem jsme
tedy měli čtyři dny volna. Každý
s nimi naložil jinak, ale určitě se
všem líbily. Zajímalo nás, jestli žáci naší školy vědí, co jsme vlastně slavili, a tak jsme udělali malou anketu. Sami posuďte, jak
jsou žáci infotmováni.
Otázky zněly:

věci. Na začátku září jsme se
dočkali, klub byl otevřen. Třídní
učitelé nám rozdali přihlášky a
zájem byl. Hlavně pro děti, které
musí třeba čekat na autobus
nebo na nějaký kroužek ve škole,
to je výhoda. Místo otravného
čekání venku nebo na chodbě

mohou počkat ve školním klubu a
tam si hrát s kamarády různé hry,
stolní fotbal nebo poslouchat písničky, případně dělat úkoly.
Já jsem v klubu už byla, je to tam
moc hezké. Zdi jsou vymalované
oranžovou barvou a nejvíc se mi
líbily sedací vaky v podobě pytlů.

1. Víš, proč jsme byli v úterý 28.
9. doma ?
2. Co víš o svatém Václavovi?

2. Kníže Václav byl zabit svým bratrem.

Veronika Jabůrková, 8. A:
1. Byl státní svátek, sv. Václav.

Aneta Cihlářová

Snímky: archiv ZŠ
2. Byl to kníže a jeho babička
Ludmila byla zavražděna.

Eva Bejvlová, 7. B:

NAŠE ANKETA: STÁTNÍ SVÁTEK?
Bára Dvořáková, 8. A:
1. Byl státní svátek. Nevím jaký, ale
hlavně, že bylo volno.
2. ???

Je tu hodně prostoru, to můžete
vidět i na našich fotografiích. Poplatek za pobyt v klubu není velký, a můžeme ho využívat každý
den v týdnu kromě sobot a nedělí.

1. V ten den byl zavražděn svatý
Václav.
2. Měl bratra Boleslava a babičku
Ludmilu.
Majda Odjožná, 7. A:
1. Byl svátek svatého Václava.

Marie Syrová, 8. B:
1. Byl státní svátek, ale nepamatuji
si, který..
2. ???
Karolína Třísková, 7. A:
1. V ten den je státní svátek, sv.
Václav.
2. Byl zavražděn.
Anketu připravily:
Dominika Rybářová a Alina Malysh

P RO J E K T K RO K U S - A BY L I D É N E Z A P O M N Ě L I
Na základě výzvy Vzdělávacího
a kulturního centra v Praze, se
kterým naše škola již několik let
spolupracuje v rámci multikulturní výchovy – „Židé, jejich
dějiny a zvyky“, jsme se rozhodli
zapojit do projektu Krokus.
Projekt Krokus je určený pro žáky
ve věku od 11 let a každoročně
se do něj zapojují školy po celém
světě. Záštitu nad projektem převzala irská organizace Holocaust
Education Trust (HETI), která zajišťuje metodiku, distribuci cibulek
krokusů a Online Krokus Klub,
kde mohou školy účastnící se projektu sdílet své zážitky, zkušenosti
a poznatky s ostatními účastníky a
zároveň tak mohou získat nové
přátele doma i v zahraničí.

Projekt Krokus nabízí konkrétní
možnosti jak přiblížit tematiku šoa
mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
Žáci na podzim zasadí cibulky
žlutých krokusů, pečují o ně a povedou si deník nebo nástěnku,
kde budou psát poznámky týkající se růstu květinek a složení týmu. Celá akce se bude dokumentovat fotografiemi nebo videem.
Žluté krokusy symbolizují jeden a
půl milionu židovských dětí, které
byly během holocaustu zavražděny. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již museli
Židé během 2. světové války nosit.
V ideálních podmínkách vykvetou
krokusy na konci ledna nebo začátkem února – kolem Meziná-

rodního dne památky obětí holocaustu (27. 1.). Když lidé budou
obdivovat květiny, děti mohou vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují.
Vysazování květin je smutné, ale
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zároveň i plné naděje do budoucna. Dnešní mladá generace nesmí opakovat chyby minulosti,
k jejich poučení slouží i takové
projekty jako je Krokus.
Romana Rinnová
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PAT Ř Í M E M E Z I N E J L E P Š Í Š KO L N Í Č A S O P I SY V Č R
Fotografií z předávání cen v multimediálním centru Futuroom v Praze připomínáme slavnostní chvíle, které zástupci redakce Jílovského školáka prožili na konci minulého školního roku. V soutěži
o nejlepší mimopražský školní časopis jsme získali druhou cenu.
Od předsedy poroty soutěže Dalibora Dudka jsme dostali dopis, ve
kterém mimo jiné píše:
Rádi bychom Vám poděkovali za těže obdrželi! Budeme rádi, když
účast v naší soutěži školních ča- v příštím školním roce předáte
sopisů mimopražských ZŠ. Jste své zkušenosti ostatním školám,
jednou z mála škol v ČR, která a to prostřednictvím webu, který
noviny vydává, za což si určitě připravujeme od 1. září 2010 pro
zasloužíte ocenění. Navíc máte je- příští školní rok. My se Vám zase
den z deseti nejlepších časopisů pokusíme nabídnout tipy, jak čaze stovky titulů, které jsme do sou- sopisy vylepšit.

Za redakci Jílovského školáka převzala ocenění naší novinářské práce
od předsedy poroty Dalibora Dudka Alina Malysh z 9. A naší ZŠ.
Fotografoval ji u toho známý Jan Šilpoch (uprostřed). Jaké to bylo ve
Futuroomu
.
Foto: redakce

JAK JSEM PROŽIL PŘEDÁVÁNÍ CEN
PRO NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ČASOPISY

Na výstavce školních sborníků a časopisů z jiných škol

Ve studiu jsme si vyzkoušeli, jaká je práce televizních moderátorů.

BÝT ČÍ NEBÝT NOVINÁŘEM?
Tato otázka asi vrtá v hlavě některým naším školním novinářům, po
návštěvě v multimediálním studiu FUTURUM, kam jsme byli koncem
minulého roku pozvaní na vyhlášení soutěže školních novin. Zde nám
mimo jiné prezentovali letní tábor, na který se mohou zájemci přihlásit.
Tam si děti můžou zahrát na novinaře se vším všudy. Úplná bomba!
Však taky tento tábor není žádná levná věc. Já si ale myslím, že když
někdo chce být opravdu novinářem, tak si za svým snem půjde a nic
mu v tom nezabrání. Možná to někdy bude těžší, ale když si veříte, vše
se dá zvládnout. A tak vám přeji hodně štěstí na cestě za vaším snem.
Alina Malysh

Ve středu 23. 6. jsem šel do školy
jako obvykle, ovšem s hlavou plnou myšlenek na neobvyklé odpoledne. Hned po obědě jsme se
my novináři, zástupci redakce Jílovského školáka, sešli před školou a vyrazili do Prahy na vyhlášení výsledků soutěže „Náš časopis 2010“.
Přijeli jsme o něco dřív, a tak
jsme se alespoň protáhli po dlouhé cestě. V úvodu jsme se zapsali
jako účastníci a každý z nás dostal dárkový balíček s upomínkovými předměty. Program začal
krátkou přednáškou o kritériích,
podle kterých mediální studio Futuroom a další odborníci hodnotili
školní časopisy. Potom nás pořadatelé rozdělili do dvou skupin po
pěti redakcích. Ta naše si nejprve šla prohlédnout vystavené časopisy a sborníky (samozřejmě
školní). Zajímalo nás to, protože
si v tomto školním roce chceme
mimo jiné připravit náš vlastní
sborníček. Pak jsme se vystřídali
s druhou skupinou.

číslo 1/listopad 2010

Sjeli jsme výtahem do přízemí,
kde se konala další přednáška,
tentokrát hlavně o novinářské
práci a technologiích při ní využívaných. Kvůli tomu, že některé
redakce měly problémy s časem,
jsme všichni museli spěchat do
pátého patra na vyhlášení výsledků. Hodnotilo se od posledních
míst. Redakce některých časopisů si chodily pro svá čestná
uznání, diplomy a ceny, až se nakonec ozvalo: „Jílovský školák a
jeho redakce obsadily druhé místo“. Štěstím bez sebe z toho, jak
báječně jsme se umístili, jsme vystoupili na nízké pódium, poděkovali jsme a dostali tolik cen, že
jsme je sotva pobrali.
Kromě toho, že mě vyzpovídal redaktor Domina z Českého rozhlasu, jsme si ještě v televizním studiu Futuroom natočili vlastní krátké video. Pak už nás čekala jen
cesta domů. Můj dojem z toho
dne byl skvělý, aniž by byl ovlivněn naším dobrým umístěním.
Jirka Janoušek

Jílovský školák 2010/11
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KDE SE VZAL
HALOWEEN?
Halloween si v našich krajinách
většinou spojujeme s Amerikou USA. Tento svátek je však spjat
s tradicemi a zvyky starých Keltů.
Je znám spíše jako „Samhain",
což znamená „konec léta". V Evropě se též slaví jako „dušičky".
Tento výraz je u nás v ČR více
zavedený.
Halloween se slaví poslední noc
keltského roku, začínající západem slunce 31. října a trvající do
východu slunce 1. listopadu. Jedná se o noc, kdy předěl mezi
světem živých a královstvím neživích je nejmenší. Je to nejmagičtější noc v roce, kdy se dávají svítící lucerny vyřezané z dýně nebo
tykve před krytý vchod do domu
nebo přímo do okna. Dnes je možné vidět svítící tykve i na trávnících nebo cestách před domem.
Tato světla měla vítat zemřelé
předky a zároveň sloužit jako
ochrana proti zlomyslným duchům. Jako zdroj světla byly používány hořící kousky uhlí, později se do dýně usazovala svíčka.
Všechno to s dýní začalo v době,
kdy Evropští osadníci (především
Irové) přijeli do Ameriky. Zde objevili praktickou věc: že v Evropě
neznámé dýně jsou větší a lépe
se hodí k vyřezávání než řepa používaná na starém kontinentu.
Halloween tak nabral „druhý
dech" a od 19. století je slaven
dokonce ještě více než dříve.
Internetový zdroj:
http://halloweenpage.unas.cz/halloween.htm

Takhle si užívala Haloween v naší škole 7. B.

PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
PRO CHYTRÉ HLAVIČKY:
v každé větě je schovaná jedna planeta. Najdete je?
✿ Ve skříni jsou fény značky
jkl45 a lasa turn5689.
✿ Janička: existují noviny Kur
a Nic víc?
✿ Paní uč.: napište mi 1. podst. jm. č. mn. a 1. pod. jm. č.
jed. na K=KAMER, KURNÍK.
✿ Šel jsem ven ušel jsem
metr a ruply mi gatě.
✿ Beze mě strom nekvete.
Co jsem?
Připravila:
Natálie Kadeřábková

SLEDUJETE ČAS? BRZY BUDOU VÁNOCE
Že už se blíží Vánoce? Možná
vám to ani nepřijde, ale je fakt, že
zhruba za šest týdnů začínají Vánoce. No, nepřipadá vám to divné? Mě tedy ano, když to takhle
vyslovím...
Každý si zatím říká, že je teprve
říjen. Co pořád otravují s Vánocemi? A já se přiznám, že jsem si
totéž říkala až dodnes, kdy mamka odpoledne jukla do kalendáře
a s významným úsměvem mi
sdělila tuhle novou zprávičku.
Věřte nebo ne, v tu chvíli mi tedy
pěkně zamrzl úsměv. Vždyt je

Foto: archiv ZŠ

s tím tolik práce, to abych začala
obíhat obchody a koukat po vánočních dárcích. Navíc si uvědomuji, jak ten rok rychle utíká, až
se ani nestačím divit.
Ale na Vánoce se vážně moc těším, protože je to pro mne asi ta
nej... doba, kdy se mi zdá, že se
čas na chvilku zastavil.
Kamila Rybářová

Podzim je důležité roční období, a tak jsem si řekla, že prověřím vaše
znalosti, co všechno o něm víte. Venku je teď brzy tma, je zima a často
prší. Abyste se nenudili, nabízím podzimní luštěnku. Snad vás alespoň
na chvíli zabaví a přidá pár vědomostí.
Připravila jsem osm otázek. U každé odpovědi je písmenko. Ze tří
odpovědí vyber vždy jednu správnou. Písmenka všech správných
odpovědí piš do rámečků správně za sebou. Vyjde ti podzimní tajenka.
Jestlipak umíš vysvětlit, co znamená? Přeji hodně zábavy při luštění!

1

2

3

4

5

1) Kdy začíná podzim?
a) 21. září - S
b) 23. října - P
c) 23. září - B
2) Jakou barvu má listí na podzim?
a) zelenou - R
b) odstíny žluté oranžové nebo hnědé - A
c) žádnou barvu - E
3) Který strom neshazuje listí?
a) dub - B
b) všechny jehličnany - H
c) modřín opadavý - L
4) Z které země pochází tradice
pouštění papírových draků?
a) od nás z ČR - I
b) z Holandska - Y
c) z Číny – Í
5) Na podzim slavíme dva významné svátky.
Které dny to jsou?
a) 28. září a 27. října - J
b) 27. září a 28. září - K
c) 28. září a 28. října - L
6) Který den se slaví
Halloween?
a) 30. listopadu - A

číslo 1/listopad 2010
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b) 30. října - I
c) 31. října - É
7) V listopadu slavíme svátek
Dušiček. Proč takový název?
a) V ten den vzpomínáme na naše blízké zesnulé - T
b) Všichni mrtví se v tento den probouzí - D
c) V ten den nás navštěvují duše zesnulých - S
8) Co je to „trick or treat“ ?
a) název pokrmu z dýní
-A
b) Halloweenská koleda
(říkadlo) - O
c) anglická podzimní písnička – Y
Luštěnku připravila
Dominika Rybářová
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JAKÉ BYLO SEZNAMOVÁNÍ S „MÍSTEM, KDE ŽIJEME“
Vše začalo návštěvou jílovského
muzea naší 4. B s paní učitelkou
Lucií Kuklovou. Po vstupu do
muzea jsme chvíli čekali, než
přišla průvodkyně paní Stanislava Tejčková, která nás měla
provázet a povídat nám na téma
„Místo kde žijeme“.
První naší zastávkou byla nejstarší stavba ve městě, kostel
sv. Vojtěcha (v parku), který byl
postaven ve 30. letech 13. století.
V 17. a 18. století byl kostel přestavován a také byla přistavěna
kaple sv. Anny. V kostele se nachází krásný gotický oltář. Zajímavostí je, že si kostel sv. Vojtěcha
vybral k natáčení slavného filmu
Amadeus i Miloš Forman.
● Potom jsme přešli k druhé nejstarší stavbě, k tzv. domu Mince, kde sídlí jílovské muzeum.
Dům kdysi patřil královskému
hormistrovi. To byl přímo vyslanec
●

krále, který měl od horníků vybírat
daně v podobně zlata. Úředníkům, kteří vybírání zlata měli na
starosti, se říkalo úředníci mince.
Víte, že tuto budovu chvíli vlastnil i
slavný dvorní alchymista císaře
Rudolfa II. Edward Kelley? Zřejmě ho sem přilákalo zlato, které
se v okolí Jílového nacházelo a i
dodnes nachází. Prý zde stále
ještě jako duch bloudí po chodbách. Další zajímavostí je, že budova muzea sloužila až do roku
1958 jako škola. S nápadem založit na tomto místě muzeum přišel
Leopold Čihák, který zapůjčil k tomuto účelu vlastní sbírku map
a listin. V současnosti se muzeum
zaměřuje na těžbu zlata a s ním
spojené výstavy.
● Po prohlídce muzea jsme se
přemístili k třetí nejstarší stavbě
Jílového, k jílovské radnici.
Byla postavena ve 14. století a její
zajímavostí je, že byla třikrát pře-

stavována, protože v minulosti
v Jílovém byly domy ze dřeva, a
tak není divu, že dvakrát radnice
shořela. Je zde obraz svatého Floriána, patrona hasičů i Jílového.
● Naše naučné putování bylo zakončeno povídáním o čtvrté nejstarší stavbě Jílového, a to o
hřbitovním kostelu Božího těla,

který je u Kaštanky. Kostel byl postaven pro potřeby horníků, aby
měli možnost vykonat bohoslužbu
před vstupem do dolu. Božímu
tělu byl zasvěcen ve 14. století.
Po našem velmi zajímavém putování nás čekala cesta zpět do
školy.
Milan Grössl

Milanův
článek
doplňujeme
obrázkem
radnice
v Jílovém
u Prahy,
jak ji
při výtvarné
výchově
zajímavým
způsobem
ztvárnili
žáci z 8. A.

ČÍM JE ZAJÍMAVÉ
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC?
Ve středu 27. října pořádala naše škola výlet do Prahy do proslulého
„Království železnic“. Zúčastnilo se ho 51 žáků, tedy mnohem víc, než
se předpokládalo. Zde jsou některé informace, které jsem o tomto
„minisvětě“ zjistil:
Např. že tento největší komplex svého druhu v Čechách obsahuje přibližně 50 lokomotiv, téměř 350 vagónů a několik tisíc stromků! Kromě
toho, že jsme si prohlíželi exponáty, také jsme pracovali. Ve dvojicích
jsme dostali pracovní listy s poměrně těžkými otázkami, jako třeba „Na
posledním panelu s velkým mostem zjisti, kolik ukazují nádražní hodiny
na stanici Františkov. 10:25 (C), 12:00 (Q), 14:45 (Z)".
Nebo: „Na panelu Ústeckého kraje najdeš kolesové rypadlo v povrchovém dole Bílina. Víš, jaké těží uhlí? černé (B), hnědé (V), žádné (C)".
Tajenkou, kterou jsme měli vyluštit, bylo slovo strojvedoucí.
Zatím jsou na výstavě připravené ke zhlédnutí pouze dva kraje –
Karlovarský a Ústecký. Do konce roku 2010 by však měl být hotov
také kraj Plzeňský.
A hádanka nakonec:
Ví někdo z vás čtenářů, která obec z okolí Jílového se na modelu
rovněž brzy objeví?
Své odpovědi posílejte na mailovou adresu janoujiri@seznam.cz nebo
předávejte napsané na papíře ve 4. B (první patro, předposlední třída
zleva.)
Nápověda: obec se nachází pod kopcem, na kterém roste chráněná
bylina. Vítěz bude odměněn v den před pololetním vysvědčením.
Jirka Janoušek

My v Království železnic

Foto: archiv ZŠ

POZVÁNKA NA VÝLET
Vypravte se do Prahy na letohrádek Hvězda
O prázdninách jsem s rodiči navštívila Letohrádek Hvězda. Tato stavba
je ve tvaru šesticípé hvězdy a kolem se rozprostírá udržovaný zámecký
park. Je to spíše větší les, protkaný mnoha cestami a cestičkami.
Při pěkném počasí si tu můžete cestu zpříjemnit třeba i jízdou na kole.
Letohrádek stojí v místech, kde se před staletími odehrávala Bitva na
Bílé hoře. Uprostřed letohrádku pociťují citlivější lidé zvláštní energii.
Takovou, která dokonce dokáže otáčet kyvadlem. Ostatně, sami si to
můžete vyzkoušet. Postavte se doprostřed letohrádku pod nádherný
strop a spusťte zde kyvadlo. Začne se samovolně otáčet i vám?
Tento výlet vřele doporučuji.
Anna Romanová

JÍLOVSKÝ ŠKOLÁK - časopis pro žáky Základní školy Jílové u Prahy. Vydávají členové novinářského kroužku při ZŠ:
Pavel Němec 4. A, Milan Grössl 4. B, Alice Peková 8. B, Sabina Džerengová 2. A, Filip Funda 5. B, Natálie Kadeřábková 6. B,
Jiří Janoušek 4. B, Barbora Džerengová 6. A, Kamila Rybářová 7. A, Aneta Cihlářová 7. A, Anička Romanová 7. A,
Alina Malysh 9. A, Dominika Rybářová 9. A, Gabriela Vacková 9. A; vedoucí kroužku Jitka Venturová a Jana Bloudková;
grafická úprava Jana Linhartová; JŠ ročník III., číslo 1/11/2010; vyšlo 17. 11. 2010, náklad 400 ks.
ww.zsjilove.cz

