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Milí učitelé a žáci, 

po prázdninách je tady další číslo časopisu Sovička. Protože letošní školní rok 
si připomínáme padesáté výročí školy, naše druhé číslo jsme věnovali právě tomuto 
tématu. 

Čekají na Vás zajímavosti z minulosti i současnosti naší školy, můžete se 
dozvědět něco (možná nového) o našich učitelích. Protože jsme oslavy výročí jako 
škola pojali opravdu velkolepě a v upomínku na tuto událost slavnostně zasadíme 
strom, dočtete se o liliovníku tulipánokvětém, který bude již brzy k vidění na školním 
hřišti. Do redakce také dorazilo několik básniček, věnovaných významnému jubileu. 
Minidotazník Vám pak ukáže, jak se líbí prvňáčkům v naší škole.☺ 

Příjemné počtení Vám jménem celé naší redakce přeje  

Michaela Kryzová 

 

 

Obrázek namalovala Julie Odstrčilíková 

 

 

 



Jak běžel čas na ZŠ 
Ukrajinská 

 

1. 9. 1966 Naše škola přivítala ve svých zdech první žáky. 

 

 

1994 Začal vycházet školní časopis Školoviny. 

 

 

2001 Byla na naší škole vybudována počítačová učebna.  

 

 

 

 

2007 Od tohoto školního roku se anglicky začali učit prvňáčci. 

 

 

 

 

2008 Tento rok byl pro naši školu významný hned dvěma událostmi. 
Jednak se součástí vybavení školy stala keramická dílna, jednak 
proběhlo velice úspěšné setkání se zahraničním studenty z Ameriky, 
jehož připomínkou je altán na školním hřišti. 

  



 

2009 Rekonstrukce se dočkalo školní hřiště. 
 

 

2010 Od tohoto data získala naše škola svou zářivě žlutou fasádu 
a nová okna. 

 

2011 V tomto roce začala 
výuka v multimediální jazykové učebně, díky které se 

můžeme efektivně vzdělávat v cizích jazycích.  
 

 

2013 Třináctka je pro někoho nešťastné 
číslo, ale pro tělocvičnu bylo rozhodně 
šťastné. Díky rekonstrukci dostala moderní 
podobu. A ještě pro jednu část naší školy byl 
tento rok přínosný, a sice pro nově 
vybavenou školní kuchyňku. 

 

 

2015 Máte rádi přírodovědné předměty? Právě od roku 2015 se 
můžete věnovat jejich studiu mnohem efektněji díky přírodopisné 

učebně, která byla k tomuto datu otevřena a rozšířila tak počet 
moderních odborných učeben na naší škole. 

 

Michaela Kryzová 

Zdroje: 

 https://pixabay.com/ 

http://www.zsukrajinska.cz/o-nasi-skole/historie-skoly/ 

  



Učitelský dotazník 
 

Požádali jsme učitele, aby nám vyplnili menší dotazník, kde bylo uvedeno: 

1) Jak dlouho učíte na naší škole? 
2) Stále Vás Vaše povolání naplňuje? Chodíte ráno s radostí do práce? 
3) Máte rád/ráda děti? 
4) Baví Vás předměty, které vyučujete? 
5) Co přejete škole do další padesátky? Co by se podle Vás mělo zlepšit? 

Děkujeme všem učitelům, kteří se zapojili.  

Mgr. Žák 
1) Dlouho-už si ani nepamatuju. 
2) Odpověď na první otázku je ano, na druhou ne. 
3) Jak které. 
4) Ano. 
5) Děti☺  

 

Mgr. Varmus 
1) 10 let. 
2) Ano. Ráno moc s radostí nechodím, protože 

nemám rád vstávání. 
3) Tak určitě. ☺ 
4) Některé mám oblíbenější, některé méně, ale 

obecně ano. 
5) Hodně šikovných žáků. Určitě nové záchody na 

pavilonech. 

 

Mgr. Krulíček 
1) Celkem učím už více jak 19 let, na naší škole učím od r. 2004. 
2) Ještě pořád se najdou děti, které se ve škole chtějí něco dozvědět a naučit. Je pěkné 

vidět, když se Vaši žáci dostanou na gymnázia, jsou úspěšní a občas se za Vámi 
zastaví. Když rodiče dětí Vám poděkují nejen za předané vědomosti, pak si řekněte, 
že to má smysl. A s tou radostí? Asi jako každý, někdy s větší a jindy s menší. Tato 
práce někdy bere hodně psychických sil. 

3) Myslím si, že ano. To bych tuto práci nemohl dělat. 
4) Většina ano, jsou předměty oblíbenější a méně oblíbené, jako u dětí. 
5) Celkově více dětí a rodiče, kteří mají ke škole pozitivní postoj. Vždy se dá něco 

zlepšovat. 

 
 



Mgr. Jadrníčková 
1) 10 let. 
2) Ano. 
3) Ano. 
4) Ano. 
5) Aby byla stále krásná. 

  
Mgr. Sztefková 

1) 7 let. 
2) Ano. 
3) Ano. 
4) Ano. 
5) Toalety. A aby vychovávala dobré a poctivé 

žáky. 

 

 
Mgr. Revendová 

1) Učím tady asi13 let. 
2) Mám svou práci ráda, chodím vždy ráda. Jen jsou někdy dny lepší, někdy horší. 
3) Určitě mám, bez lásky k dětem bych tu práci dělat nemohla. ☺ 
4) Ano, baví. Učím nejraději ČJ a TV. 
5) Přeji hodné a poslušné děti, zodpovědné rodiče. Zlepšit vybavenost kabinetů, nové 

toalety. 
 

 

Mgr. Manczalová 
1) 20 let. 
2) Lhala bych, kdybych tvrdila, že ano, ale ještě 

to není tak zlé. ☺ 
3) Ano, jinak bych toto povolání nemohla dělat. 

☺ 
4) Samozřejmě. 
5) Aby měla stále budoucím generacím co 

nabídnout, něco ji předat. 

Mgr. Haščinová 
1) Učím zde od r. 2008. Pak jsem ale byla na mateřské dovolené a zpět jsem se vrátila 

loni v září. 
2) Ano, kdyby ne, dělala bych jinou práci. Stále jsou tady děti, které mají o výuku 

zájem, a pak to má pořád ještě smysl. 
3) Ano, mám. 
4) Předměty, které učím, mě baví, hlavně když vidím, že baví i mé žáky. 
5) Přeji více žáků se zájmem o výuku. 



 

 
Mgr. Šindelářová 

1) Od roku 2007 s dvěma dvouletými přestávkami ☺ 
2) Má odpověď zní 2x ano. Učitelkou jsem chtěla být už od 2. třídy, i když mě mnoho 

lidí od této práce zrazovalo. Nelituji. Práce s dětmi je možná náročná, ale naplňuje. 
Je krásné vidět, jak se naší žáci vyvíjejí. 

3) Ano. Své vlastní i ty, které učím. ☺ 
4) Ano. Český jazyk a dějepis miluji a je pro mne obrovským potěšením se na toto téma 

bavit. 
5) Do další padesátky škole přeji, aby byla uchráněna vážných společenských změn a 

dokázala účinně čelit hrubosti, násilí a nepravostem, jichž je kolem tolik. A hlavně 
aby na ni chodili tak úžasní žáci, které jsem měla možnost během své učitelské praxe 
poznat. 

 
 
 
 

 

¨ 

Michaela Kryzová a kolektiv autorů 

  

Mgr. Žaneta Poskierová 
1) Dva měsíce. 
2) Ano, moc. Samozřejmě ano. 
3) Ano. 
4) Ano. 
5) Mnoho úspěchů a šikovných dětí. 
 

Mgr. Hana Hojgrová 
1) 15 let. 
2) Stále… i po těch 25 letech.                                 
3) Ano, a je to doufám vidět. 
4) Nejraději ČJ a ČASP. 
5) Přeji škole milé, nadané a jednou i snad úspěšné 

žáky, kteří se budou rádi vracet. 
 



 

Liliovník tulipánokvětý 
Na oslavu 50 let školy byl vysazen liliovník 

tulipánokvětý.  

Liliovník tulipánokvětý je listnatý strom z čeledi 
šácholanovitých, pocházející ze Severní Ameriky, v 
Evropě se pěstuje v parcích a v arboretech*. Zaujme 
svými žlutými květy, které se místy barví do oranžova a 
zelena, obvykle dorůstá do výšky 20–30 m. Dožívá se 
300 – 400 let.   

Strom květe mezi květnem a červencem, ne však 
dříve než za deset let od sadby. Liliovník je 
mrazuvzdorný, dobře snese teploty do -30°C. Vhodná 
půda je kyprá a bohatá na živiny, jelikož ve své domovině v takové prospívá nejvíce. 
V Americe roste v bohatých údolních půdách poblíž řek. U nás byl první exemplář 
vysazen v roce 1865 v Hluboké nad Vltavou. 

*Arboretum  je sbírka živých dřevin. 

 Zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Liliovn%C3%ADk_tulip
%C3%A1nokv%C4%9Bt%C3%BD 

http://prima-receptar.cz/liliovnik-tulipanokvety/ 

http://www.zahrada-centrum.cz/clanky/nahled/23-
liliovnik-tulipanokvety-strom-ktery-neprehlednete 

Obr. č. 1 Liliovník zasazený na našem hřišti. 

Obr. č. 2 Pan ředitel sadí výroční strom. 

 

                                                                                                                       Michaela Kryzová 



Chvilka poezie k 50. výročí 
školy 

 
Padesátka 

 

My jsme žáci 3. B,   
padesátky kreslíme, 
na okna je lepíme. 

 
Všichni žáci naší školy, 

zdobí třídy, chodby školy. 

Ať je krásná velice,  
naše školní stálice. 

Padesát let letos slaví,   
přejeme jí hodně zdraví. 

 
Viktorie Pinkasová 3. B 

 

Padesátka 
 
Škola slaví padesátku, 
jsme tam od pondělí do pátku. 
 
Někdy jsou i prázdniny, 
to vymýšlíme blbiny. 
 
Když už všechno umíme, 
na koloběžce jezdíme. 
 
Dominika Čihánková 3. B 
  



 

Kulaté narozeniny 
 

Škola slaví 50 let, 
my spěcháme do ní hned. 

Venku podzimní listí padá, 
naše škola akademii pořádá. 
S panem ředitelem v čele, 

my dovádíme směle.  
Hudba, tanec, pohádky, 

nejsme zvědaví na hádky. 
Všechno nejlepší přeje 

tvoje 4. A 
 

Škola 
 
Škola to je prostě pecka, 
vždycky je v ní nějaká kecka. 
Učí se v ní výborně,  
abychom nevypadali hloupě. 
 
Máme to tu vážně rádi, 
jsou tu naši kamarádi. 
Kdyby tady nebyli,  
my bychom se zbláznili. 
 
Do školy já chodím rád, 
někdo je můj kamarád. 
Školu, tu mám vážně rád, 
Nikdo mi ji nesmí brát. 
 
Přemysl Hranoš, Patrik Kubala 6. A 
  



 

Naše škola 
 

Naše škola 50 let slaví, 
každý ji má rád a každého baví. 

Je to škola nejlepší pro nás 
jediné štěstí – učitelé nejlepší. 

 
V jídelně fajn jídlo mají, 
každý den se všichni nají. 
A když máme dobrý den, 
tak se pořád smějem jen. 

 
Čeština, matika, fyzika, 

to je velká logika. 
Učit, to se prostě musí, 
je to nuda, ale co s tím? 

 
Sára Bartošíková a Klára Mertová 8. A 

Zdroje: 

   



 

Názory prvňáčků 
Zeptali jsme se žáků prvních tříd, co se jim líbí a naopak nelíbí na škole. 

Tady jsou odpovědi 6 žáků z 1. A a 1. B! 

1. A 

Sofii Bayerové se líbí tělocvična a český jazyk, ale nelíbí se jí záchody. 

Anně Jarolimové se líbí družina a interaktivní tabule, ale nelíbí se jí záchody. 

Štěpánu Havlasovi se líbí družina a šatny, ale nelíbí se mu záchody. 

Paní učitelce Jadrníčkové se líbí třída a říká, že děti jsou velmi hodné! ☺  

1. B 

Kristýně Urbanové se líbí třída. 

Marku Masárovi se líbí tabule. 

Jirkovi Kurkovi se líbí třída. 

Paní učitelka Poskierová říká, že děti jsou 
hodné a poslušné! ☺ 

 

 

Lucie Filipková a Julie Odstčilíková 

 

 

 

 



Doufáme, že se Vám 
další vydání časopisu 
Sovička líbilo a určitě 

se můžete těšit  

na další! 

S pozdravem 

redakční tým časopisu 
Sovička! 

 


