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Úvodní slovo 

 

Milí žáci,  

léto už nás opustilo a začal nový školní rok a s ním i náš časopis. Budeme velmi rádi, když si 

naše podzimní číslo časopisu přečtete a zároveň si u něj odpočinete od všech svých povinností. 

V tomto díle se dozvíte o distanční výuce, také vám pomůžeme zahnat nudu v karanténě, nebo 

se dozvíte, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami.  

 

 

 

 

E-mail do časopisu: honsova@zstsobra.cz 

           stankova@zstsobra.cz  

mailto:honsova@zstsobra.cz
mailto:stankova@zstsobra.cz
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Do škol se opět vrátila distanční výuka 

 

 

Klasickou prezenční výuku jako takovou jsme si tento školní rok zatím moc neužili. Začalo to 

nošením roušek na chodbách a ve společných prostorách jen pár týdnů po zahájení školy, poté 

následovala povinnost mít roušku ve třídách i během výuky pro žáky 2. stupně. Vzhledem 

k situaci a zvyšování počtu nakažených nakonec vláda rozhodla, že se škola pro žáky zcela 

uzavře a výuka bude probíhat distančně. 

S distanční výukou jsme se seznámili minulý rok, takže jsme již všichni měli možnost poznat 

její výhody i nevýhody. Od minulého roku se ovšem liší tím, že je povinná. To znamená, že 

všichni žáci jsou povinni posílat úkoly a účastnit se všech on-line hodin, které učitelé naplánují. 

Vyučovat se bude podle speciálních rozvrhů.  

Naše škola i v této době myslela na své žáky a udělala vše pro to, abychom si mohli chodit 

pro obědy. Každý všední den pro nás byla/je otevřena školní jídelna od 11:00 do 13:30. Jídlo 

není možné konzumovat v jídelně, ale je možné si ho odnést domů v jídlonosiči. 

Během distanční výuky v letošním školním roce dostala většina žáků od svých třídních učitelů 

on-line dotazník. Děkujeme všem, kteří se zapojili.  

A co jsme zjistili? Čtěte sami níže.  
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Jak ses cítil/a během distanční výuky minulý školní rok? 

Jak se říká: "šlo to“. Nebylo to nejhorší, ani nejlepší. 

V prvních dnech od toho, co vyhlásili uzavření škol tak to bylo "super" nejít do školy, „ulejvat 

se“, na druhou stranu to bylo víc těžký např.: nemít pořádný výklad od učitele a prostě 

všeobecný kontakt. 

Dodržuješ ve škole i mimo ni vládní 

opatření?  

Z grafu vyplývá, že ano. Velmi nás 

proto potěšil výsledek. Moc vám všem 

děkujeme za dodržování všech 

vládních opatření! 

Vyhovovala ti výuka ve škole s rouškou?  

Odpovědi nás nepřekvapily. Pouze 5 žákům výuka s tímto omezením nevadila, zbylých 36 žáků 

s rouškou při výuce spokojena nebyla.  

Jak ti vyhovuje výuka z domova? 

Tady se odpovědi lišily. 

Je to super, nemusím mít pořád zakrytá ústa. Je to mnohem lepší.  

Moc ne. Přeci jenom mamka nebo táta nám to tak nevysvětlí.  

Nic moc chybí mi vysvětlení učitele a kamarádi.  
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Jak často bys chtěl/a on-line hodiny? 

Odpovědi viz 

graf. 

  

 

 

 

 

Byli jsme opravdu rádi, když jsme zjistili, že každý z dotazovaných má přístup k internetu 

a vybavení, ať už notebook, tablet či mobilní telefon.  

Kolik času vám zabere domácí výuka? 

Odpovídali jste např. takto: 

Minulý rok to bylo většinou max. 1hodinu denně, ovšem každý týden se to měnilo. Tento 

školní rok vzhledem k tomu že distanční výuka probíhá zatím jenom jeden týden, tak jsem 

strávil asi průměrně 2hodiny denně kvůli tomu, že jsem stoupl o ročník výš a jsou po mně 

kladeny větší nároky. 
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Co dělat v karanténě 

 

Pokud i vás postihla 

karanténa, dělejte to, co vás 

baví. Zlepšete si svou 

fyzickou kondici, naučte se 

něco nového, čtěte, šijte 

roušky, ukliďte si, zahrajte si 

s rodiči nebo se sourozenci 

deskové hry. Nezapomeňte 

na to, že byste měli během 

karantény zůstat doma a 

nikam nevycházet (ani na 

nákup či k lékaři). Pokud ale 

máte povinnost, jako 

například venčení svého 

domácího mazlíčka, je 

dovoleno na dobu nezbytně 

nutnou opustit své bydliště a 

tuto aktivitu vykonat. 

Neměli byste se během této 

vycházky zdržovat ve 

společných prostorech a 

prostorech s větší koncentrací lidí.  

Nařízení, která jsou povinná během karantény, si můžete pročíst na přiloženém obrázku. 

Všechna tyto pravidla jsou velmi důležitá a proto je za nedodržení těchto nařízení udělena 

pokuta, a to až do 3 000 000 Kč. Pokud by vám nebylo něco 

jasné, je možnost využít například „virtuální sestry Anežky“, 

kterou naleznete na oficiálních stránkách ministerstva 

zdravotnictví České republiky v pravém dolním rohu pod touto 

ikonkou.  
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Česká televize vrací do programu pořad UčíTelka 

 

Od poloviny března, kdy byla 

přerušena prezenční výuka se 

Česká televize rozhodla 

prvňáčkům pomoci se školou 

programem UčíTelka. Během 

tohoto prvního období natočili 

přes 60 epizod, kterou si pustilo 

přes 600 000 dětí. Během přesně 

66 epizod bylo odvysíláno téměř 340 televizních vyučovacích hodin. Tento program se přestal 

vysílat 19. června. 

 

Vzhledem ke 

znovuspuštění 

distanční výuky se 

Česká televize 

rozhodla tento 

program začít opět 

vysílat od 15. října, to 

znamená den po vyhlášení distanční výuky. Všichni žáci mají také možnost procvičit si látku 

z jarních dílů na webu české televize ČT edu. Nalezneme zde více jak 75 000 naučných videí 

z více než 30 předmětů. 

 

Česká televize tímto velmi pomáhá nejvíce asi nejmenším žáčkům, prvňáčkům.  Na naší škole 

je komunikace se žáky na prvním místě, takže paní učitelky jsou nejen s prvňáčky, ale i 

ostatními v neustálém kontaktu. Tyto televizní programy slouží spíše jako doplňkové médium. 
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Žákům pomáhají i fotbalové kluby 

 

 

Jedni fotbal sledují a jiní ne. Pro ty, 

kteří fotbal sledují, tato informace 

nebude žádnou novinkou, ale věřím, že 

pro druhou skupinu, do které se řadím i 

já, bude tato informace příjemně 

překvapivou zprávou.  

Existuje celá řada fotbalových týmů, některé jsou velmi známé, jiné méně. Mezi jeden z těchto 

větších fotbalových klubů se řadí také klub z Plzně zvaný Viktoria Plzeň. Tento klub již pátým 

rokem provozuje projekt „Viktorka do škol“. V rámci tohoto programu se rozhodli pomoci 

žákům prvního stupně pracovními listy.  

Tyto pracovní listy jsou zaměřené nejen na hlavní předměty, jako je např. český jazyk, ale i 

předměty jako výtvarná výchova. Ačkoliv se témata zaobírají hlavně fotbalem, přesto v nich 

nalezneme zábavná, ale i naučná cvičení, díky kterým si žáčci prvního stupně zopakují známou 

látku.  

Všechny pracovní listy jsou zdarma ke stažení na oficiálních stránkách Viktorky Plzeň. 

Víš i ty o nějakém klubu, který nabízí stejnou či podobnou aktivitu? Neváhej a napiš nám na  

e-mail a tvůj oblíbený klub se může objevit u nás v Šobrožáčku! 
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Halloween vs. Dušičky 

 

Určitě všichni znáte Dušičky a Halloween nebo jste o nich přinejmenším alespoň slyšeli. I když 

se může na první pohled zdát, že tyto svátky jsou každý úplně jiný, není to tak docela pravda. 

Oba tyto svátky pramení již z doby Keltů. Keltové věřili, že oheň očišťuje a chrání před zlými 

duchy. Z této víry nakonec vznikla současná tradice zapalování svíček, které mají mrtvým 

ukazovat správnou cestu.   

Začneme nejdříve svátkem, který se slaví v České republice, a to 

Památkou zesnulých (neboli Dušičkami).  

Dušičky slavíme 2. listopadu. Jsou tradičním českým svátkem a jsou 

vnímané jako křesťanský svátek, který slaví i velká většina 

nevěřících. V tento den je zvykem navštívit hřbitov a na rodinném 

hrobu zapálit svíčku a položit čerstvé, nebo chcete-li živé, květiny. V 

České republice jsou Dušičky dalším velkým svátkem, hned po 

Velikonocích a Vánocích. 

 

 

Halloween se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, a to o dva dny dříve než český svátek 

Dušičky, tzn. 31. října. Tento svátek je zábavou pro 

celou rodinu. Typické je vydlabávání dýní a 

převlékání do strašidelných kostýmů. Děti chodí dům 

od domu a s tradičním pořekadlem „Trick or Treat“ si 

koledují o sladkosti. 

  

Ať už slavíte Dušičky, Halloween nebo oba svátky, doufáme, že si je tento rok užijete v 

rodinném prostředí obklopeni lidmi, které máte rádi. 
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Příběhy od žáků 6. třídy 

 

Žáci 6. tříd dostali na hodině českého jazyka za úkol napsat příběh, ve kterém se mají objevit 

tato slova: balet, tréma a nervózní. Pojďte si společně s námi přečíst 2 krátké příběhy, které 

naši žáci napsali. 

  

 

 

 

Tento příběh je o dívce jménem Kačka, která se přestěhovala z Prahy do Č. Budějovic. Její 

maminka volá: „Kačko, běž do školy, už je 7:45.“ „Už jdu.“ Kačka vyšla z domu a namířila ke 

škole. Už je u školy a u dveří vidí hlouček dívek. Zamíří k nim. Má trému. Kačka volá: „Ahoj 

holky, jsem tu nová.“ Přijde k nim trochu blíž a řekne: „Jmenuji se Kačka. Mohly byste mi 

pomoct seznámit se s vaší školou?“ Holky odpoví: „Ano, pomůžeme ti.“ Všechny šly dovnitř. 

Prošly celou školu a ukázali ji Kačce. Na nástěnce, na kterou se věšely různé věci, Kačka 

zahlédla papírek, na kterém bylo napsáno „Balet – kroužek, který se holkám líbí“. Jedna z holek 

jí řekla, že když na balet šla poprvé, tak byla velmi zklamaná. O pár hodin později přišla Kačka 

domů a řekla mamince: „Mami ve škole to bylo dobré, mám už i kámošky.“ Maminka se 

zeptala: „To jsi nebyla nervózní?“ „Ne, mami, ani trošku.“ 

 

 

Já a můj kamarád Filip dnes jedeme na vystoupení. Holky budou tančit balet. 

  

Já: Už se nemůžu dočkat.  

Filip: Taky se moc těším. Nezajdeme se za holkami kouknout, jak na tom jsou? 

Já: Jo, to je dobrý nápad. Tak jdeme. 

Filip: Hele támhle jsou. 
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Rozběhli jsme se za nimi.  

Já: Ahoj holky, tak jak jste na tom?  

Filip: Ahoj Emi, tak co těšíš se? 

Ema: Jo, ale mám velkou trému.  

Lucka: Hele jde to podle plánu, ale jsme všechny hrozně nervózní, takže se bojím, že to 

zvoráme.  

Já: Neboj Luci, to dáte.  

Přišly za námi Ela, Klára a Dominika. 

Já: Ahoj holky  

Filip: Čauky 

Ela: Přijdete na naše vystoupení? 

Já: Jasně 

Dominika: Strašně se těším! 

Filip: Holky, za 10 minut to začíná. 

Ela: Holky honem, musíme se jít připravit. 

Já: Jo, tak pa. Držíme palce. 

Filip: Já taky, pa.  

O 10 minut později. 

Já: Hele Filipe, už jsou na pódium.  

Filip: Jo, ale jde na nich vidět, že jsou hodně nervózní.  

Už začínají. Tancují. Najednou Ela spadla. Všechny holky jí šly pomoc a zvedaly jí. Krev jí 

tekla z hlavy. Všichni jsme byli zklamaní, ale to nevadí, třeba někdy jindy.  
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Návrhy titulní strany Šobrožáčku 

 

Některé z vás jsme během prezenční výuky výtvarné výchovy požádaly o návrh titulní strany 

našeho časopisu. Protože krásných návrhů bylo opravdu požehnaně, rozhodli jsme se věnovat 

jednu kapitolu našeho časopisu vašim výtvarným dílům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud máš zájem, aby se i tvůj návrh objevil na naší titulní stránce, pošli nám ukázku vánočního 

návrhu obálky na náš email, nebo ho předej někomu z učitelů 😊 
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          G. Volfová 4.A 
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