
Naši milí čtenáři, 

nový školní rok je tady a s ním i další číslo žákovského časopisu. Tentokrát jsme se 

rozhodli představit Vám v krátkých rozhovorech náš pedagogický sbor, zatím jen z 1. stupně, 

protože je na naší škole dost nových učitelek, jedna vychovatelka a také nová školní 

psycholožka. V dalším čísle by měly pokračovat rozhovory s pedagogy z 2. stupně. 

Ve dvou příspěvcích se také dočtete o prožitých prázdninách, nechybějí ani obvyklé 

fotky žákovských výtvarných prací. 

A protože redaktoři našeho časopisu poporostli do V. ročníku, předávám po dvou 

letech vedení redakce nové kolegyni, jejich vyučující českého jazyka, Mgr. Evě Horčicové. 

Věřím, že časopis bude v dobrých rukou a práce na něm bude žáky i nadále bavit.  

Těším se na další čísla a přeji všem hodně štěstí! 

 

Za redakci Mgr. Martina Krupárová                          listopad 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin na bílém koni – práce žáčků I. C pod vedením Mgr. Dany Dostalíkové 



OHLÉDNUTÍ  ZA  PRÁZDNINAMI 

Moje prázdniny v Jižních Čechách 

 

O prázdninách je asi každý se svou rodinou, ani já nejsem výjimkou. Byli jsme v jedné 

malé vesnici poblíž velkého města České Budějovice. Jmenovalo se to tam ZÁBOŘÍ. Byli 

jsme ubytováni na takovém statku, kde to bylo kouzelné. Nebyla jsem tam jen se svou 

nejbližší rodinou, ale i s tetičkami, s dědečky a dalšími příbuznými.  

V Českých Budějovicích jsme byli samozřejmě také. Opravdu doporučuji, abyste tam 

jeli, protože tam je například náměstí Přemysla Otakara 2., barokní radnice a spousta dalších 

zajímavých míst. Nejvíce mě tam asi zaujala výstava Kristiny Dufkové a surrealismus. 

Můžete tam také navštívit krásné restaurace a cukrárny s výhledem na Černou věž. Jsou zde i 

nádherné papírny, které jsme ale nestihli navštívit.  

Cesta tam sice trvá kolem dvou hodin, ale stojí to za to. 
 

Veronika Valíčková, V. B 

 

 
Hospital Kuks  

Hospital Kuks vznikl z podnětu hraběte Šporka s odkazem na vojenskou kariéru jeho 

otce za účelem péče o vojenské vysloužilce, především z panství Choustníkovo hradiště. Po 

roce 1707 navázal na rozvoj lázní na levém břehu Labe (od roku 1694). Nemocnice a přilehlý 

operační sál byly v přízemí, stejně jako lékárna.  

Mimořádného významu dodala celému komplexu sochařská výzdoba z dílny Matyáše 

Bernarda Brauna. V současné době je hospital ve vlastnictví státu (jeho správou je pověřen 

Národní památkových ústav) a je zpřístupněný veřejnosti. Expozice představují dílo 

zakladatele Kuksu hraběte Šporka, barokní umění a historii lékárenství. Od roku 1995 je areál 

chráněn jako národní kulturní památka České republiky.  

Vojtěch Lata, V. B         Zdroj: Wikipedie  

 

Život za vlády Karla IV. 

Od září do poloviny října byla v naší 

škole vyhlášena soutěž Život za vlády Karla 

IV. Byla rozdělena na vědomostní a 

výtvarnou. 

Vědomostní soutěž byla určena jen 

pro žáky pátého až devátého ročníku. Každé 

pondělí bylo zveřejněno na webu a školní 

nástěnce 10 otázek, na jejichž vypracování 

měli žáci čas do pátku. Vědomostní soutěž 

měla šest kol. Otázky byly zaměřené jak na jména a letopočty spojené s vládou Karla IV., tak 

i na život obyčejných obyvatel. Bohužel se do soutěže mnoho dětí nezapojilo. Některé třídy se 

neúčastnily vůbec. Výsledky byly nakonec velmi vyrovnané a jen drobnosti rozhodly o 

celkovém pořadí.  

Mgr. Hana Hajdová, vyučující dějepisu  



O výtvarnou část soutěže byl veliký 

zájem. Sešlo se několik stovek prací a 

porota tvořená z paní učitelky Dostalíkové, 

Kočvárkové, Lacové a Spoustové tak měla 

velice těžkou práci. Z mnoha povedených 

prací tvořených jak v hodinách výtvarné 

výchovy, tak mimo školu porota musela 

vybrat první tři místa v kategorii prvního 

stupně a stejně tak v kategorii druhého 

stupně. Vzhledem k veliké účasti byly 

prostorové práce hodnoceny zvlášť.  

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích, kteří byli obdarováni diplomem a věcnými 

cenami, naleznete v tabulce. Všem výhercům blahopřeji a již se těším se na další výtvarné 

soutěže.  

Mgr. Monika Lacová, výtvarná výchova  

 

 

 

Vědomostní soutěž   5. - 9. třídy 

 

1. místo – Barbora Fenclová    7. B              

VÍTĚZKA ZÁJEZDU NA KARLŠTEJN 
2. místo – Martin Cornejo        6. A  

  

3. místo – Karolína Pešová       7. B  

  

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž    1. - 9. třídy 

 

Obrázky         název výtvoru 

I. kategorie  1. - 5. ročník 

 

1. místo – Alena Marková, Julie Vozková, Vojtěch Vozka    2. C  Král Karel IV. 

2. místo – Adam Říčka                                                   3. A  Rytířský souboj 

3. místo – Matěj Matyáš, Jan Beránek, Dominik Chromek    3. B  Helma 

               

II. kategorie  6. - 9. ročník 

 

1. místo – Alžběta Lyčková       7. A     Karel v dnešní době 

2. místo – Zuzana Lunerová       6. C     Vítání panovníka 

3. místo – Monika Vonášková     8. A     Karlův portrét 

       



1. místo – Emilka Křižanová      2. C          Ženy Karla IV. - loutky 

2. místo – Matěj Šicner      5. C          Most z doby Karla IV. 

3. místo – Vilém Sklenář      2. C          Korunovační klenoty 

       

II. kategorie 6. - 9. ročník 

 

1. místo – Adam Gregůrek       7. A           Karel IV. na koni 

2. místo – Karolína Pešová       7. B             Svatováclavská koruna 

3. místo – Aneta Smejkalová       6. B            Koruna Karla IV.  

       

Zvláštní cena poroty 

Prostorová tvorba 
Patrik Pošmurný a  

Patrik Daniel 6.B      Hrad  

Martin Goliáš 3.B Hrad 

 

Soutěž se konala u příležitosti 700. 

výročí narození Karla IV. Jako závěrečnou 

tečku jsme ještě uspořádali zájezd na 

Karlštejn 20. 10. 2016 pro žáky z 5. - 9. tříd.  

Vítěz vědomostní soutěže získal 

zdarma zájezd na Karlštejn. Krásné ceny do 

soutěží (knihy o Karlu IV.) nám věnovala 

převážně firma Levné učebnice, výtvarné 

potřeby pořídila naše škola. Na celé akci se 

podílelo více učitelů, kterým děkuji za pomoc 

a spolupráci a často svůj volný čas.  

Mgr. Martina Křičková, koordinátor 

soutěže  

 

 

Rozhovor s youtuberkou Gabrielle Hecl aneb reportérka Gina na koncertě 

 

Jak dlouho točíš na youtube? Točím dva a půl roku. 

Jaká byla tvoje nejlepší youtube akce za tento rok? Uturbering. 

S kým se znáš z youtuberů nejlépe? Teď jsem se poslední dobou bavila hodně s Vaďákem. 

Jak jsi přišla k natáčení na youtube? Dívala jsem se na ostatní youtubery to mě k tomu 

dovedlo. 

Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Mé nejoblíbenější jídlo je sushi.. 

Díky za rozhovor.  

 

Ptala se Gina Di Virgilio, V. B 

(Omlouvám se čtenářům, rozhovor měl být s Kovym, ale Kovy neměl čas.)  

https://www.youtube.com/user/GabrielleHecl 

https://www.youtube.com/user/GabrielleHecl


Pixilace v V. A a v VII. A 

 

       Ve středu 9. listopadu nás byla (stejně jako 

loni touto dobou) navštívit Eva Dvořáková z 

centra Liška. Vede tam kroužek animační 

techniky zvané 

pixilace (druh 

animace založený na 

sérii po sobě 

navazujících snímků 

pořízených fotoaparátem) a tak 

nám ve třídách 5. A  a 7. A přišla udělat 

ukázku této zábavné činnosti. Každá 

třída se nejdříve podívala na několik 

ukázkových videí a písemně 

odpovídala na animačně zaměřený kvíz. V druhé části se pak fotilo v šatnách školy, z čehož 

pak vzniklo krátké video. A to byl náš cíl. Vytvořili jsme si film! 

Mgr. Monika Lacová, vyučující VV 

 

Návštěva galerie se třídami III. B a VII. A 

       K náplni hodin 

výtvarné výchovy patří i 

návštěvy galerií a muzeí. 

Vzhledem k soutěži 

"Život v době Karla IV.", 

která ve škole probíhala, 

se pro sedmé ročníky 

probírající letos gotiku 

nejvíce hodila výtvarná 

animace v 

Uměleckoprůmyslovém 

muzeu Moravské galerie 

s názvem "Život v době 

hradů, klášterů a 

katedrál". Během programu se 

žáci třídy VII. A dozvěděli 

mnohé zajímavé informace o 

dané době a vytvořili si 

technikou barevné mozaiky 

předmět s církevní tematikou. 

Práce se velice zdařily a tak 

dodnes zdobí stěny této třídy. 

Věřím, že i žáci třídy VII. B, 

se kterou daný program 

navštívím v pátek 2. prosince, 

budou stejně zvídaví a tvořiví. 



      Se třídou III. B jsem se pak 

vydala do Pražákova paláce 

Moravské galerie na program 

Detektiv. Žáci si stejně jako správní 

detektivové museli obstarat lupu a 

detektivní čepici a tak si ji před 

začátkem hledání kousků 

ztraceného obrazu sami vytvořili. 

Možná i díky tomu, že byli tak 

nadšení (a nejen oni!) z dlouhé 

plechové skluzavky, spolupracovali 

tak, že se jim vyřešit zapeklitý 

případ podařilo. Ještě že tak! 

Mgr. Monika Lacová, vyučující VV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní ježečci  

dětí z I. C  

pod vedením  

Mgr. Dany Dostalíkové 

 



LIŠČÍ  DRÁP  PŘEDSTAVUJE  VEDENÍ  ŠKOLY  A  PEDAGOGY  Z  1.  STUPNĚ 

 

Rozhovor s panem ředitelem Liborem Žandou  

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 6 let. 

 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Nejradši učím fyziku. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Ano, bydlím v Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Mám psa a kočku. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Rád hraju florbal, basket, 

badminton a rád studuji rodokmeny. 

 

6. Chtěla jste být učitelem už od dětství? Ne, nechtěl. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

 

Každý den je jednou za život. 

 

Děkuji za váš čas, ptal se Vojtěch Lata. 

 

 

Rozhovor s panem Bohdanem Kousalíkem, zástupcem ředitele 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 30 let. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Fyziku. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Mám doma psa. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Rád si zahraju tenis a taky 

si rád zalyžuju. 

6. Chtěl jste být učitelem už od dětství? Ano, chtěl. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

Učit se, učit se, učit se. 

Děkuji za váš čas, ptal se Vojtěch Lata. 



Rozhovor se školní psycholožkou Monikou Kolářovou  

1. Jak dlouho pracuješ na naší škole? Od 10. 10. 2016, tedy asi 

měsíc.  

 

2. Žiješ v Bílovicích nebo někde jinde? Momentálně žiji v Brně, ale 

pocházím z Vysočiny. 

 

3. Máš nějakého domácího mazlíčka? U svých rodičů mám 

senegalského papouška, kterého jsem naučila dělat kotrmelce. 

Ale bohužel moc nemluví . 

 

4. Jaké jsou tvoje koníčky a záliby? Určitě cestování a fotografování, dále stolní tenis  

a šití na šicím stroji. 

 

5. Chtěla jsi být psycholožkou už od dětství? Nejdříve jsem chtěla pracovat v květinářství, 

pak být kadeřnicí a nakonec cestovatelkou kolem světa na plný úvazek. Nakonec je ze 

mě psycholog, který si květiny kupuje, vlasy si zvládne ustřihnout a cestuje tak často, 

jak jen to je možné . 

 

6. Jaké je tvoje oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

 

Životní: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. (Antoine de 

Saint Exupéry)  

Pracovní: Děti jsou jako ovoce, každé zraje v jiný čas. 

Děkuji za tvůj čas, ptala se kolegyně Martina Krupárová. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Ivanou Eberhardovou – I. A 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 15 let. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Tělocvik. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Tenis. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Vše s úsměvem.     

Děkuji za váš čas, ptala se Petra Kutějová. 

 



Rozhovor s paní učitelkou Kateřinou Kočvárkovou – I. B 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 9 let. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Všechny učím ráda. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji v Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Mám dva psy. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky nebo záliby? Čtení, ruční práce, 

vaření, pečení a zahrada. 

 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Přísně tajné!!! 

 

Děkuji za váš čas, ptala se Anna Gibalová.  

 

Rozhovor s paní učitelkou Danou Dostalíkovou – I. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Třetí rok. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Výtvarnou výchovu. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Máme kočičku a morčátka. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Vyrábění, čtení. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Užít si každý den naplno. 

Děkuji za váš čas, ptaly se Sabina Klimentová a Gina Di Virgilio. 

 

Rozhovor s paní  učitelkou Bohuslavou Hamákovou - II. A  

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 18 let. 

 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Matematiku. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Hudba a tanec. 



6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ano. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

 

Od každého člověka se můžeš něco naučit. 

 

Děkuji za váš čas, ptal se David Hrozek. 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Janou Konečnou - II. B 

1, Jak dlouho pracujete na naší škole? Pět let. 

 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Český jazyk. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Jinde. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano – kočku. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Turistika, ježdění na lodi. 

 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

 

Když nemůžeš, ještě 7x můžeš. 

 

Děkuji za váš čas, ptal se David Hrozek. 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Petrou Glosovou - II. C  

1. Jak dlouho pracuješ na naší škole? 14 let. 

2. Jaký předmět učíš nejraději? ČJ, M, AJ. 

3. Žiješ v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máš nějakého domácího mazlíčka? Nikdy jsem neměla v lásce 

kočky. Ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc, měla 

jsem doma najednou 2 kočky a 4 koťata. Náš dům se změnil 

v kočičí hrad. Teď už mám zas jen jednu kočku, je to miláček 

celé rodiny. 

5. Jaké jsou tvoje koníčky a záliby? Mám ráda veškeré sportovní 



aktivity v přírodě.  Jezdím ráda na kole, na bruslích, chodím po horách. Lákají mě 

adrenalinové sporty ve vzduchu. Miluji cestování a dobrodružství s tím spojené. 

Kdykoli, kamkoli…každá cesta je dobrou zkušeností do života. V mezičase se snažím 

věnovat zahrádce, aby úplně nepustla. A když končí léto, už se nemůžu dočkat sněhu. 

V předsíni mám celou zimu nachystané lyže, snowboard, běžky, sněžnice a batoh na 

cestu. Co se týče kultury, navštěvuji divadla, koncerty, občas kino. S přáteli si ráda 

zajdu na pivo či na kafe. 

6. Chtěla jsi být učitelkou už od dětství? Ano, už panenkám jsem vyplňovala žákovské 

knížky.  

7. Jaké je tvoje oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

V osobním životě - Každý svého štěstí strůjcem.  

A v práci? Učit můžu slovy, vychovávat především vlastním příkladem.  

A něco ze života k zamyšlení dětem? Neumíš - naučíme tě, nemůžeš - pomůžeme ti, 

nechceš - nepotřebujeme tě. (Jan Werich) 

Děkuji za tvůj čas, ptala se kolegyně Martina Krupárová. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Janou Klimkovou - III. A 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Na této škole pracuji 

devátým rokem. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Nejraději učím 

matematiku. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji mimo Bílovice 

nad Svitavou. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Já ne, ale moje dcera 

má tři potkany. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Ráda hraji na hudební 

nástroje. Mezi moje záliby patří i četba. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

S úsměvem jde všechno líp.  

Děkuji za váš čas, ptala se Gina Di Virgilio. 

 



Rozhovor s paní učitelkou Eliškou Misařovou - III. B 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Od září 2016. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Český jazyk a prvouku. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Jinde. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Gekončíka. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Sport, kamarádi, 

divadlo, kino. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? 

Nikdy neříkej nikdy. 

Děkuji za váš čas, ptala se Lea Kettmannová. 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Krupárovou - III. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Letos pátým rokem. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Všechny. Mám ráda právě to 

střídání, líbí se mi, že nikdy není nuda . 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Mám dvě fenky, malou 

a velkou, a ještě černého kočičího darebáka. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Knihy, volejbal, 

procházky bílovickou přírodou se svými psy, poznávání cizích zemí, focení a filmy, 

koncerty, kytičky a bylinky, vaření… 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství?  Nejdříve jsem chtěla být veterinářkou, ale v 8. 

třídě jsem se rozhodla, že budu učitelkou, jako moje starší sestra. A nelituji. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? 

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. (A. Exupéry: Malý 

princ) 

Děkuji za váš čas, ptala se Lea Kettmannová. 

 



Rozhovor s paní Jitkou Horákovou, vychovatelkou 1. Oddělení ŠD a asistentkou 

pedagoga ve III. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Šest let. 

2. Jakou činnost s dětmi děláte nejraději? Vyrábění. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Morče. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Sport, četba. 

6. Chtěla jste být vychovatelkou už od dětství? Ano. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

Jak chceš, aby se k tobě chovali ostatní, tak se chovej k nim. 

Děkuji váš čas, ptala se Lea Kettmannová. 

 

Rozhovor s paní  učitelkou Hanou Andresovou - IV. A 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 5 let. 

 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Matematiku. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji v Brně. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano, želvu a křečka. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Ráda sportuji, čtu si, 

poslouchám hudbu  

a chodím do přírody. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? S úsměvem jde všechno líp. 

 

Děkuji za váš čas, ptala se Veronika Valíčková. 

 

Rozhovor s paní  učitelkou Martinou Malou  

Třída, ve které vyučuje: IV. B   

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Tři roky. 



 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Asi všechny. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Bydlím v Brně. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Pořídím si gekony. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Ráda hraju na africké bubny. 

 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne, nechtěla. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Nikdy neříkej nikdy.  

 

Děkuji za váš čas, ptal se Vojtěch Lata. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Ludmilou Kořenkovou - IV. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Od září tohoto roku. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Všechny. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Četba, cestování, sport, 

hlavně plavání, cyklistika, turistika. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne, až od střední školy. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Co tě nezabije, to tě posílí.  

Děkuji za váš čas, ptala se Anna Darmovzalová. 

 

Rozhovor s panem Janem Vespalcem, vychovatelem  

5. oddělení ŠD a asistentem pedagoga ve IV. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Čtvrtým rokem.   

2. Jaký předmět máte nejraději? Všechny. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne. 



5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Sport, přátelé. 

6. Chtěl jste pracovat ve škole už od dětství? Ne. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Pro hlupáka každý hloupý.  

Děkuji za váš čas, ptala se Anna Darmovzalová. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Kateřinou Musilovou, třídní V. A  

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Na této škole pracuji pátým 

rokem. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Ráda učím přírodopis. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Nežiji v této obci. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano, mám psa a tři kočky. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Mezi mé záliby patří čtení, ruční práce,  

zahrada a má rodina. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne, pro toto povolání jsem se rozhodla až 

později. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Jaký si to uděláš, takový to máš.  

Děkuji za váš čas, ptala se Gina Di Virgilio. 

 

Rozhovor s paní asistentkou Michaelou Šubrtovou - asistentkou pedagoga v V. A 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole: První rok.  

2. Jakou činnost děláte s dětmi nejraději? Výtvarné činnosti. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Kanicích. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Kočku a psa. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Turistika, cestování a jízda na 

kole. 

6. Chtěla jste být asistentkou už od dětství? Ne. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Žij život 

naplno. 

Děkuji za váš čas, ptala se Petra Kutějová. 



Rozhovor s paní učitelkou Evou Horčicovou, třídní V. B   

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Od září tohoto školního roku. 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Ráda učím český jazyk. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji v Brně. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano, mám psa. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Procházky se psem, četba, hudba 

a cestování. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne, nechtěla. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Když ti život dává citróny, 

udělej si citronádu. 

Děkuji za váš čas, ptala se Gina Di Virgilio. 

 

Rozhovor s paní asistentkou Markétou Klímovou, asistentkou pedagoga v V. B   

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Prvním rokem. 

 

2. Jaký předmět učíte nejraději? Český jazyk a matematiku. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano, kočku. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Sport. 

 

6. Chtěla jste být asistentkou už od dětství? Ano. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Žádné nemám. 

 

Děkuji za váš čas, ptal se Bedřich Prokeš. 

 

Rozhovor s paní učitelkou Jarmilou Brázdilovou, třídní V. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Druhým rokem.  

2. Jaký předmět učíte nejraději? Matematiku, tělocvik a němčinu. 

Takže všechny. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji v Brně. 



4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Mám kontinentálního buldoka Bulďu. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Procházky a běh přírodou, spinning, inline brusle. 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Ne, nechtěla. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Co tě nezabij, to tě posílí. 

Děkuji za váš čas, ptala se Simona Fialová. 

 

Rozhovor s paní asistentkou Lenkou Nehybovou, asistentkou pedagoga v V. C 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Dva roky.  

2. Jaký předmět máte nejraději? Ráda dětem pomáhám. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiju v Brně. 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Nemám. 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Hudba, čtení, procházky. 

6. Chtěla jste být asistentkou už od dětství? Ano. 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? S úsměvem jde všechno líp. 

Děkuji za váš čas, ptal se Jiří Toman. 

 

Rozhovor s paní vychovatelkou Jindrou Jelínkovou - 2. oddělení ŠD 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Čtvrtý rok. 

 

2. Jakou činnost máte nejraději? Rukodělné tvoření. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Žiji v Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Máme psy. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Turistika, plavání, jízda na kole, zahrada, četba. 

 

6. Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Chtěla jsem se starat o děti, původně ve školce 

nebo jako zdravotnice, mám svoji práci ráda. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? S úsměvem jde všechno líp. 

Děkuji za váš čas, ptala se Veronika Valíčková. 



Rozhovor s paní vychovatelkou Hanou Kučerovou, vedoucí ŠD a 3. oddělení  

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Ve škole pracuji již 20. 

školní rok.  

2. Jakou činnost s dětmi děláte nejraději? S dětmi nejraději 

vyrábím nějaké krásné výrobky, třeba s vánočním námětem, 

maminkám k svátku, k Velikonocům a podobně. 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Od malička jsem 

bydlela v Bílovicích a později jsem se se svoji rodinou 

přestěhovala do Řícmanic, kde bydlím i teď.  

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Měla jsem psa, ale nyní 

nemám žádného.  

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Moje záliby jsou příroda, výtvarné tvoření, květiny, 

divadlo a jízda na motorce na zajímavé místo.  

6. Chtěla jste být vychovatelkou už od dětství? Nechtěla jsem být v dětství vychovatelkou. 

Ani jako dítě jsem do družiny nikdy nechodila.  

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Live to ride - život je jízda. 

Děkuji za váš čas, ptala se Sabina Klimentová. 

 

 
Rozhovor s paní vychovatelkou Lenkou Novákovou – 4. oddělení ŠD 

 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 25 let.  

 

2. Jakou činnost s dětmi děláte nejraději? Zájmovou a rekreační. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Adamově. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Psa jménem Gladyola. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Čtení, turistika, práce na zahradě. 

 

6. Chtěla jste být vychovatelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Přátelství 

je součástí lidského štěstí. 

 

Děkuji za váš čas, ptala se Anna Gibalová. 

 

 

 



Rozhovor s paní vychovatelkou Ivou Matyášovou – 6. oddělení ŠD 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 2 roky.  

 

2. Jakou činnost s dětmi děláte nejraději? S dětmi nejradši vytvářím. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? Bydlím v Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ne, nemám. 

 

5. Jaké jsou vaše koníčky a záliby? Čtení, hudba a tancování. 

 

6. Chtěla jste být vychovatelkou už od dětství? Ano, chtěla. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo?  

 

Důležitá je tolerance. 

 

Děkuji za váš čas, ptal se Vojtěch Lata. 

 

 

 

 

Rozhovor s paní vychovatelkou Terezou Syrovou – 7. oddělení ŠD 

 

1. Jak dlouho pracujete na naší škole? Od září 2016.  

 

2. Jakou činnost s dětmi máte nejraději? Chodit ven. 

 

3. Žijete v Bílovicích nebo někde jinde? V Bílovicích. 

 

4. Máte nějakého domácího mazlíčka? Ano, mám psa jménem Sid. 

 

5. Jaké jsou vaše, koníčky a zájmy? Sport, cestování, zvířata a 

příroda. 
 

6. Chtěla jste být vychovatelkou už od dětství? Ne, chtěla jsem být popelářkou. 

 

7. Jaké je vaše oblíbené motto, přísloví nebo životní krédo? Dokud dýchám, doufám. 

 

Děkuji za váš čas, ptala se Anna Gibalová. 
 

 
 

 



KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO VI. B ! 

 

           V době Halloweenu se každý může proměnit v cokoliv. A že se třída VI. B opravdu 

nezdá! Běžně jsou to takoví miláčci a sotva je trošku ovládnou temné síly, promění na zombii 

i samotnou učitelku a ta pak takto musí jet až domů! No, posuďte sami! 

Monika Lacová, vyučující VV 

 

 

 

 

 

 



DUŠIČKY  VE  III. C  

Na konci října jsme si v naší třídě připomínali stále populárnější svátek Halloveen a 

také české Dušičky.  

Oba svátky jsme navzájem porovnávali, vysvětlovali si jejich původ, smysl a projevy. Děti si 

vyrobily lucerničky, přemýšlely, na koho ze svých předků vzpomínají a proč. V zádumčivé, 

ale nikoli pochmurné atmosféře pak ostatním říkaly, za koho zapalují svíčku. Jako pokaždé 

měly obdivuhodné postřehy, například:  

 

„Vzpomínám na svoji babičku, 

protože dobře vychovala 5 dětí, 

jedním z nich byla i moje 

maminka.“  

„Já vzpomínám na svého 

pradědečka, který statečně 

bojoval ve válce. Vyprávěl mi 

to můj taťka.“  

„Moje babička pekla moc dobré 

buchty, pěkně to tam vonělo.“  

„Mého pradědečka si už 

nepamatuju, pochoval si mě a 

umřel. Byl prý moc hodný.“  

„Můj dědeček mě vždycky moc 

pěkně zlobil, líbilo se mi to.“  

 

Nemám co dodat, děti jsou 

prostě andělé…  

Martina Krupárová  

  

 



ŠESŤÁCI SE PŘIPRAVUJÍ NA ZIMU 

Markéta Jonášová, VI. B 

Venku už je zima, 

to je ale prima. 

Děti už se koulují, 

na Ježíška čekají. 

Mamka peče cukroví, 

taťka stromek ozdobí. 

Ježíšek to slyší, 

na děti se těší. 

 

Adéla Zemánková, VI. B 

Vánoce jsou suprový, 

máme rádi cukroví, 

strojíme si stromeček, 

ať zazvoní zvoneček. 

 

Karolína Hladká, VI. A 

Co se děje v zimě v lese? 

Každý tvor se zimou třese. 

Přinesem jim pohoštění, 

ať jim také zima není. 

 

Adéla Hegerová, VI. A 

Stojí, stojí pán, 

na zimě a sám. 

 

Zuby na mě cení, 

ale čert to není. 

A má bílý frak,  

je to sněhulák. 

 

 

Aneta Smejkalová, VI. B 

Táta zvoní na zvoneček, 

voní cukroví. 

Co si mám přát pod stromeček? 

Ježíšek mi napoví. 

 

Markéta Hlaváčková, VI. B 

Venku bílá krajina, 

doma teplá peřina, 

cukroví už ujídáme, 

dnešní den si užíváme. 

 

Kateřina Horáková, VI. A 

Vánoční koledy 

nejsou pro nezbedy. 

Pro hodné holčičky 

zpíváme písničky, 

Pro kluky zlobivý 

zahrajem za chvíli. 

 



Není škola jako škola… 

Ne každá škola se může pochlubit tak aktivním přístupem ke vzdělávání jako ta naše. 

Veškeré akce, které na škole probíhají, berou naši žáci i rodiče jako samozřejmé, stejně jako 

my, učitelé. Překvapena jsem pokaždé, když slýchám: „ Na bílovické škole musí být úžasné 

být žákem i učitelem, takovou školu vám může každý jen závidět!“  

Proto jsem se rozhodla připomenout, čím je naše škola okolím tak ceněna. Především je to 

tým aktivních učitelů, kteří své profesi věnují podstatně víc, než je běžné. K tomu nechybí 

tolik potřebná podpora vedení školy. Ve škole se celý školní rok něco děje: nespočet exkurzí, 

výletů, kulturních i sportovních akcí a soutěží. Pořádáme kurzy (lyžařské, sportovní, 

adaptační, plavecké), školy v přírodě, třídnické hodiny, projektové dny, akce rodičů s dětmi. 

Odpoledne nabízíme spoustu kroužků: Sportovní hry, Beeball, Florbal,  Matematický 

kroužek, Dívčí klub, Folklorní kroužek, 

Keramiku, Točení na hrnčířském kruhu, 

Vyšší dívčí, Dívčí klub, Zpěv, Divadlo, 

Angličtinu.  

Pro děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami poskytujeme 

nápravu v několika skupinách 

(reedukační kroužek). Předškolákům 

každý rok nabízíme edukativně – 

stimulační kroužek Liščata. Nic z toho 

není pro učitele povinné, každá akce 

přináší mnoho práce navíc a také velkou 

zodpovědnost, kterou na sebe bereme.  

Jako metodik prevence musím zmínit i nadstandardní složení našeho poradenského 

pracoviště. Na naší škole aktivně pracuje již pátým rokem díky projektům EU či MŠ sociální 

pedagog, letos nově školní psycholožka, dvě metodičky prevence a výchovná poradkyně. 

Dobré známky našich žáků a co nejvíce předaných vědomostí, dovedností a kompetencí jsou 

jen součástí našeho úsilí. Věříme, že 

právě nabídkou široké škály zážitků 

a možností poznat školu i jinak než 

klasicky v lavicích přispějeme 

efektivněji k osobnostnímu růstu 

dětí, k pocitu sounáležitosti se 

školou, k budování a upevňování 

dobrých vztahů v třídním kolektivu a 

také k radosti ze vzdělávání.  

Mgr. Petra Glosová 

 

 



 

 

Foto z projektového dne Řekni drogám NE! 

 

 

 

Časopis Liščím drápem 

je autorským počinem žáků ZŠ Bílovice nad Svitavou. 

Redakce: Žáci V. B pod vedením Mgr. Martiny Krupárové 

Kontakt: mkruparova@seznam.cz 

Fotografie jsou vlastní, rodiče souhlasí s jejich zveřejněním. 

 

 


