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Úvod pro poslední číslo v tomto školním roce 

Právě otvíráte poslední letošní číslo našeho šobrováckého časopisu. Máme pro vás 

několik perliček ze školy, fotoreportáž z Londýna, můžete také zjistit, jak se dělá 

časopis. Nezapomněli jsme ani na tradiční rozhovor, tentokrát jsme vyzpovídali 

paní družinářku. Máme pro vás připravené i omalovánky a vtipy a tipy 

na relaxaci. A dokonce jsme vyhledali, jak dlouho trvají prázdniny v jiných 

zemích a jak se to úžasné slovo prázdniny řekne v jiných jazycích. Přejeme vám 

příjemné čtení. Mějte se moc hezky a užijte si krásné léto! 
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Jak vzniká časopis? 

Možná se to nezdá, ale tvorba časopisu opravdu není jen tak. Za vším je spousta 

práce a času. Můžete nahlédnout, jak takový časopis vzniká. 

1. Musíme se sejít, dát hlavy dohromady, sdělit si nápady  

2. Rozdělíme si úkoly 

3. Vrhneme se do práce 

4. Korektury neboli oprava textů, to nám pomáhá paní učitelka 

5. Tiskneme a kompletujeme jednotlivá vydání 
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Zájezd do Anglie 

Žáci šesté až deváté třídy zamířili 16. dubna na exkurzi do Londýna. V průběhu 

čtyř dní navštívili známé památky, zábavní park, viděli slavný Hyde Park a 

v muzeu si vyzkoušeli zajímavosti ze světa vědy a techniky. Pro všechny to byl 

výjimečný zážitek. A my vám nabízíme několik fotografií, jejichž prostřednictvím 

se můžete ve Velké Británii aspoň na chvíli také ocitnout. 

 

. 
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plavba lodí 
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řeka Temže    Parlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a The National Gallery 

s nejvýznamnějšími sbírkami světového malířství. 
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tržiště Covent Garden 

 

 

 

 

 

 

 

 

zábavní park Thrope Park 

Downing Street 
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Buckingham Palace           Westminster Abbey 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Pauls Cathedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millenium Bridge 
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Tower Bridge     Greenwich 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Tower  of London 

 

 

 

 

 

Royal Observatory 

 

 

Připravila: Amálie Šimurdová  



 

10 

Rozhovor s paní družinářkou Kateřinou Hrdličkovou 

V dnešním rozhovoru o sobě něco víc prozradila paní družinářka Kateřina 

Hrdličková. Jestli vás zajímá, kam by ráda vycestovala a co studuje, začtěte se. 

 

K.P. Jak dlouho pracujete na naší škole? 

K.H. Šestým rokem, v září tedy začnu sedmý. 

  

K.P. Baví vás práce ve škole? 

K.H. Ano, moc, vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. 

 

K.P. Proč jste si tuto práci zrovna vybrala? 

K.H. Baví mě to, děti mají super nápady, je s nimi legrace. 

 

K.P. Jak s dětmi vycházíte? 

K.H. Jak s kterými, ale myslím si, že s většinou vycházím velmi dobře, těším 

se na ně. 
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K.P. Máte u dětí respekt? Poslouchají vás? 

K.H. Pracuji převážně s malými dětmi a ty mě většinou poslouchají. Někdy se jim 

nechce, ale nakonec se vždycky domluvíme. 

  

K.P. Chtěla byste být pořád družinářkou? 

K.H. Z téhle práce mám radost, ale studuji i speciální pedagogiku, tak uvidíme, 

jak to všechno dopadne. Člověk si může něco plánovat, ale často jsou pak věci 

jinak. Tak uvidíme. 

 

K.P. Máte nějaký sen do budoucna? 

K.H. Určitě bych chtěla hodně cestovat, podívat se do nějakých hodně vzdálených 

zemí. Mým snem jsou Spojené arabské emiráty, a věřím, že to není až tak 

nesplnitelné. 

 

Ptala se Klaudie Pospíšilová 
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Prázdniny v jiných státech 

Taky si někdy říkáte, jak to mají děti s volnem jinde ve světě? Jak dlouhé jsou 

prázdniny třeba v Americe? 

My ano, a proto jsme si pro vás připravili malé informační okénko. Můžete 

si to skvělé slovo PRÁZDNINY zkusit říct i v jiném jazyce. 

 

1. Spojené státy americké – 10-11 týdnů (data se u všech neshodují, tak jsou zde 

uvedené jen počty týdnů) 

   překlad – Holidays 

 

2. Německo – od 20. července do 10. září 

   překlad – Feiertage 

 

3. Polsko – od 22. června do 31. srpna 

  překlad – Święta (švjenta) 

 

4. Francie – od 7. července do 1. září 

    překlad – Vacances (vekóz) 

 

5. Norsko – od 18. června do  19. srpna 

   překlad – Ferien 

 

6. Slovensko – od 1.července do 31. srpna 

   překlad – prázdniny 
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7. Rusko – od 21. června do 3. září 

    překlad – каникулы (kanikuly) 

 

8. Itálie – od 8. června do 19. září 

    překlad – ferie (fejje) 

 

9. Španělsko – od 19. června do 13. srpna 10-12 týdnů 

    překlad –Vacaciones (vatathiones) 

 

10. Litva – od 3. června do 30. srpna 

     překlad – Šventės 

 

11. Japonsko – od 20. července do 31. srpna 

      překlad – 祝日 ( šukudžitsu) 

 

12. Čína – nemá letní prázdniny 

     překlad – 假期 (džjáčí) 

 

13. Jižní Korea – od 24. června do 16. července  

      překlad – 휴일 (fuí) 

 

14. Dánsko – od 22. června do 11. srpna 

     překlad – helligdage (helithei) 

 

 

Připravila: Amálie Šimurdová  
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Jóga na uklidnění 

Dlouho očekávaný konec roku je tady, a tak jsme si pro vás našli pár cviků, které 

určitě pomůžou shodit stres z písemek a vysvědčení. 

Můžete si je vyzkoušet doma nebo venku s kamarády. 

Tak se pustíme do toho! 

1. pozice dítěte     2. pozice stromu 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pozice polovičního mostu   4. pozice hada 

 

5. pozice tanečníka    6. pozice holubího krále 
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7. pozice krávy     8. pozice ryby 

 

 

 

 

 

 

9. pozice motýla     10. pozice jestřába 

 

 

Vytvořila: Amálie Šimurdová 
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Co se děje ve škole? 

Čarodějnická noc 

Stejně jako loni a předloni, tak i letos jsme se sešli 25. dubna, abychom ve škole 

společně strávili čarodějnickou noc. Na akci se podíleli i deváťáci, aby se paní 

učitelky nemusely moc namáhat. Připravili různé soutěže a pomáhali s pečením 

buřtů. Připravili taky stezku odvahy, která byla opravdu strašidelná, a všichni 

jsme se báli. Strašením ale akce až končila, ještě předtím jsme opékali buřty, 

hráli hry, stříleli z luku, hráli fotbal, tancovali jsme. Parádně jsme si celou akci 

užili. 

 

   

  

Napsala: Amálie Šimurdová 
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Otevření knihovny 

Dne 26. dubna na otevření knihovny byli vybráni čtyři žáci z každé školy na 

osobní předprohlídku komentovanou panem ředitelem knihovny Romanem 

Dubem. Než jsme začali, paní místostarostka Petra Trambová nás přivítala a 

připojila se k prohlídce knihovny, kde nám ukázali nové vybavení a nově zřízené 

místnosti s větším rozšířením. 

Oproti staré knihovně si zde můžeme vybrat z více možností literatury, avšak 

nezapomeňme na to, že přibyly i učebny zaměřené na technologii, menší ruční 

práce, vaření apod. Též přibyla i terasa s nádherným výhledem přímo 

do zahrady, kde si můžete poklidně sednout a číst knížky. 

Je úchvatné, jak architekt udělal ze staré školy knihovnu a centrum vzdělávání. 

Architekt navázal i na části ze staré školy a nahoře je vybudován prostor 

na pozorování hvězd. 

Prohlídku jsme skončili v multifunkčním vzdělávacím sále, kde se nás pan Dub 

zeptal, jestli se nám prohlídka líbila. Všichni jsme jen mlčky seděli a nedokázali 

říct ani slovo o tom, jak úžasná moderní knihovna vznikla. 

 

Napsala: Amálie Šimurdová 
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Papoušci 

V pondělí 10. dubna se žáci prvního stupně sešli v tělocvičně, kde pro ně bylo 

připravené představení s papoušky a opicí. Děti zjistily spoustu zajímavých 

informací o životě těchto zvířat a mohli si je i pohladit. Někteří viděli živého 

papouška takhle zblízka úplně poprvé. 
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Spolupráce s ostatními školami 

První setkání čtenářských klubů 

V pondělí 17. června se sešly tři čtenářské kluby v městské knihovně. Akce 

se zúčastnili žáci ze Šobrovky, Tylovky a Záhoří. 

Toto setkání bylo pilotním mezi jihočeskými kluby a hlavním účelem bylo, 

abychom se všichni poznali a prozkoumali nově otevřenou píseckou knihovnu 

a popovídali si o našich knížkách s někým z jiné školy. 

Začali jsme tím, že jsme si prohlídli celou knihovnu, a to i místa, která nebyla 

přístupná veřejnosti (například sklady knih nebo střechu, odkud můžete vidět 

celý Písek). 

Poté jsme se pustili do našeho úkolu - měli jsme vytvořit plakát. Rozdělili jsme 

se do skupin podle žánru knihy, kterou jsme si přinesli, a pak společně tvořili. 

Setkání s členy ostatních klubů pro nás bylo dost zajímavé. 

 

   

 

Napsala: Amálie Šimurdová  



 

20 

Anketa – Jaké máte plány na prázdniny? 

Kája Vachtová, 9. A: „Budu se válet u moře. Už se moc těším.“ 

Nela Reková, 2. A: „Poletíme s mamkou, taťkou a bráchou do Turecka. Ještě 

jsem tam nebyla, tak jsem zvědavá, jak to tam vypadá. 

David Stropnický, 6. A: „Jednoznačně se nejvíce těším, až pojedeme k moři.“ 

Láďa Kořan, 4. A: „Nejvíc se těším na dovolenou k moři, zatím ale ještě nevím 

kam. Hlavně tam ale bude i můj bratranec, s kterým se moc nevídám a je s ním 

vždycky velká legrace. Tak se těším, že si to užijeme.“ 

Fanda Osvald, 4. A: „Určitě se každý den budu koupat v bazénu a také budeme 

jezdit na výlety, hlavně na kole s taťkou.“ 

Petr Patoka, 7 A: „Budu hrát hry na počítači.“ 

Michaela Bicanová: „Hlavně chci relaxovat a jeden týden budu tančit.“ 

Kateřina Morozová: „Nejvíc se těším na puťák, ale zatím to mám jako 

překvapení a nevím přesně kam. Určitě to bude tady v Čechách a pojedeme na 

dva týdny.“ 

Veronika Koblihová: „Těším, že si pořádně odpočinu, a v červenci se budu 

vdávat.“ 

Zuzana Kocourková: „Budeme jezdit s dětmi na výlety, na hrady a zámky. 

Možná se pojedeme podívat do Tater. V polovině července si jedeme pro nového 

psa, na kterého se všichni moc těšíme. 

 

 

Ptaly se: Karolína Svobodová a Adéla Hrdličková 
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Omalovánky 

 

Vytvořila: Johanka Poláková 
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Vytvořila: Amálie Blažková  
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Vtipy 

Oskare, řekni nám, co je to? 

Sím, paní učitelko, to je lebka. 

Dobře, ale z čeho? 

Ze zvířete. 

Ale jakého zvířete?  

Sím, mrtvého. 

 

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“ 

Maminka: „Vážně?“ 

Pepíček: „Ale nééé, mami, jenom si to představ.“  

 

V hodině matematiky dává pan učitel příklad: 

„Dům má schodiště, skládá se z pěti pater, každé patro má dvacet schodů. Kolik 

schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?“ 

„Všechny,“ povídá Pavlík. 

 

Potkají se dva psi. 

„Kam jdeš?“ ptá se jeden druhého. 

„Ale, jdu s blechama k veterináři.“ 

„No tak to máš blbý, já už je mám dva roky a ještě mi nemarodily.“ 

 

Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. 

„Co se ti stalo?“ ptá se ho. 

„Já jsem se ztratil.“ 

„No to nic,“ uklidňuje ho. „A svoji adresu znáš?“ 

„Znám. Pepa zavináč seznam tečka cezet.“  
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Odkazy a zdroje 

Obrázek zadní strana: 

https://pixabay.com/cs/ 

Ostatní obrázky a fotografie jsou vlastním zdrojem.  
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