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_______________________________________________________Ze života školy 

 

  Čechova stodola 

Do školy jsme tento den šli mnohem později 

než obvykle, protože jsme jeli na výlet. Měli 

jsem batůžky se svačinou a pro jistotu i 

s pláštěnkou. Jeli jsem na výlet, my, naše 

třída 4. A spolu s 2.B na výlet do Čechovy 

stodoly u Příbrami. Po celou cestu nás 

provázela paní Jitka. 

 Po příjezdu do Čechovy stodoly jsem se 

nasvačili. Při svačině jsme koukali na králíčky, 

slepičky a kozy. Poté jsme už nedočkavě 

čekali, co se na nás dnes chystá. Při prohlídce 

jsme si vyprávěli pověsti o Praotci Čechovi, 

kněžně Libuši, Přemysli Oráčovi, králi 

Ječmínkovi a dalších. Potom jsme každý dostali jeden bílý kamínek, který 

jsme pomocí jiného rozbili a uvnitř jsme našli červený kamínek.  

K výletu samozřejmě nesměl chybět nákup suvenýrů. Po cestě zpět ke 

škole jsme od paní Jitky dostali všichni kouzelné kuličky. Vyprávěla nám, 

že když kuličku zamneme a budeme si něco přát a dáme si ji večer pod 

polštář, tak se nám to přání vyplní.  

Výlet se nám moc vydařil a už se těšíme na další.  

 

Vojta Drážďanský, Linda Lhotská, Matěj Čížek 
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Třída 4. A další den po výletě výtvarně zpracovala České pověsti. 

Dokážete v obrázcích poznat osobnosti z pověstí? 
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Zámek Libochovice a Český granát 

Dne 24. 9. 2021 se třídy 4.B a 4.C účastnili 

Projektové dne. Nejdříve žáci navštívili Muzeum 

Českého Granátu v Třebenicích. Zde si mohli 

prohlédnou šperky, které se z něj vyrábí a vyráběli. 

Žáci se Dozvěděli, jak se Český Granát těží a kde 

jsou naleziště v současné době. Nezůstali však 

pouze u teoretických znalostí, ale na závěr prohlídky 

si sami zkusili, jak je náročné tyto kamínky vypátrat 

v písku. Kdo granát nalezl, mohl si ho ponechat, 

jako hezkou vzpomínku.  

Z muzea jsme pokračovali na zámek 

Libochovice, kde jsem byli provedeni za 

společnosti komtesy zámeckými pokoji. Během 

prohlídky se žáci dozvěděli, jací majitelé se na 

panství střídali až do 20. století, jak vypadala 

tehdejší zábava a také jaká výbava pokojů 

nesměla chybět, aby udrželi krok s dobou. 

Žáky na prohlídce zámku nejvíce zaujaly 

malby na čtyřech stropech, kde byly 

zobrazeny jednotlivé cnosti, kterými by se 

člověk měl ve svém životě řídit.  

Po prohlídce jsme zamířili do zámeckých 

zahrad, kde s paní průvodkyní žáci hráli 

hru, v které zužitkovávali informace 

z prohlídky.  

Vše žákům se exkurze líbila a už se těší, až 

budou moci vyrazit na další.  

 

JG 



_______________________________________________________Ze života školy 

Sběr 

V měsíci říjnu proběhl bleskový sběr. V tabulce níže najdete jeho 

výsledky. Třídy, které dosud nebodovaly na čelních místech, mají další 

možnost při další sběrové akci. 

Paní učitelka Mašková, která má sběr na starosti, by také touto cestou 

chtěla poděkovat žákům, kteří jí pravidelně pomáhají. Jsou to:  
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19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 CELKEM

A 245,0 74,5 78,0 57,0 454,5 2

B 16,0 48,0 37,0 14,0 115,0

C 0,0 4,0 62,0 5,0 71,0

A 58,0 36,0 36,0 18,0 148,0

B 18,0 59,0 38,0 68,0 183,0

C 88,0 155,0 6,0 22,0 271,0

A 7,0 3,0 32,0 4,0 46,0

B 47,0 26,5 230,5 41,0 345,0 3

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 125,0 134,0 203,0 9,0 471,0 1

B 37,0 32,0 199,5 4,0 272,5

C 83,0 0,0 113,0 11,0 207,0

A 113,5 42,5 9,0 12,0 177,0

B 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

C 56,0 8,0 10,0 0,0 74,0

A 86,0 124,0 0,0 8,0 218,0 3

B 27,0 34,0 34,0 4,0 99,0

C 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0

A 0,0 0,0 13,0 13,0 26,0

B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C 27,5 10,0 6,0 0,0 43,5

A 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0

B 85,0 16,0 78,5 0,0 179,5

C 0,0 22,5 0,0 7,0 29,5

A 8,0 29,0 0,0 10,0 47,0

B 85,0 25,0 121,5 11,0 242,5 2

C 109,0 213,0 61,5 0,0 383,5 1

1341 1096 1368,5 318 4123,5
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___________________________________________________________ Rozhovor 

Rozhovor s paní učitelkou Šípošovou 

Na škole se nám již na konci minulého školního roku a na začátku toho 

roku objevilo mnoho nových tvářích mezi učiteli. Do prvního vydání 

časopisu jsme si pro Vás připravili rozhovor s paní učitelkou Šípošovou.  

 

Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání, než jste přišla učit na 

Gutovku?  

Mé předchozí zaměstnání bylo 

na MŠMT, kde jsem posuzovala 

zahraniční vzdělání českých 

studentů, jež vyjíždějí na vlastní 

odpovědnost. Uznávala jsem 

rovnocennost či ekvivalenci 

tohoto vzdělání s tím českým, 

tak aby jim byl zachován statut 

studenta či uznána celková 

kvalifikace.  

Jakou vysokou školu jste 

studovala?  

Pedagogické vzdělání jsem dosáhla na Technické univerzitě v Liberci na 

Katedře přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde jsem vystudovala v 

magisterském oboru učitelství zeměpisu a základů společenský věd (ZSV, 

OV). Doktorské studium jsem pak navázala v Brně na Masarykové 

univerzitě, kde jsem získala titul RNDr. v Geografickém ústavu. 

Chtěla jste být vždycky učitelkou? A proč? 

Jako malá jsem si vždy na učitelku hrála a chtěla jsem jí být. Měla jsem 

štěstí na své učitele, kteří mi byli vzorem. 

Jaké předměty učíte a na jakém stupni?  

Učím zeměpis, občanskou výchovu a tělesnou výchovu na 2. stupni. 

 



___________________________________________________________ Rozhovor 

 

Vyhovuje Vám rozvrh?  

Rozvrh je někdy náročnější, někdy do půl třetí jindy zase do 16 hodin, ale 

po zbytek týdne pak už mám do dvou. Chápu, že není jednoduché vyhovět 

všem vyučujícím tak, aby měli do 12 hodin, jak si asi představuje většina 

obyvatel v Česku   Přímou výukou totiž ani pracovní den učitele nekončí. 

S kým jste v kabinetě? 

 Kabinet sdílíme tři učitelky. Sedím s Mgr. Barborou Dvořákovou (AJ-Z-D-

OV) a Bc. Annou M. Divišovou (NJ-TV-OV). 

Chtěla byste být třídní učitelkou? 

 Být třídní učitelkou sebou nese velkou odpovědnost a samozřejmě 

věřím, že třídní učitelkou budu také. 

Jaké máte koníčky a jak ráda trávíte volný čas?  

Ve volném čase se věnuji rodině, dětem a společně máme rádi turistiku, 

cyklistiku, jezdíme lyžovat. 

Snažíme se trávit čas co 

nejvíce venku a v pohybu. 

Zmínila jste se, že se 

věnujete rodině, Takže jste 

provdaná a máte děti?  

Ano, jsem vdaná a mám dva 

kluky Daniela (v lednu mu bude 

8 let) a mladšího Filipa (3,5 

roku). 

Chtěla byste být jejich 

učitelka?  

Nechtěla. To bych jim ani sobě neudělala.   

Moc Vám děkuji za rozhovor. 

Klára V.  



________________________________________________Významné dny a výročí 

 

V září si připomínáme mnoho významných 

výročí. Patří k nim také výročí ukončení kariéry 

jednoho z našich nejnadanějších sportovců.  

Oštěpař Jan Železný ukončil svou sportovní 

kariéru v roce 2006. Rodák z Mladé Boleslavi 

získal řadu cenných kovů na světových a 

evropských šampionátech. Na třech olympiádách 

za sebou se mu podařilo získat zlatou medaili. 

Bylo to v Barceloně v roce 1992, v Atlantě roku 

1996 a v Sydney v roce 2000. V roce 1988 na 

olympijských hrách v Soulu získal stříbrnou 

medaili. 

 Poprvé se stal mistrem světa v roce 2003, o dva roky později tento 

úspěch zopakoval. Třetí zlatou medaili na mistrovství světa vybojoval 

v Edmontonu v roce 2001. V roce 2006 se čtyřicetiletý Železný rozhodl 

ukončit svou kariéru. Posledním závodem nebylo ani mistrovství Evropy, 

ani jiné mezinárodní závody.  

Se svými fanoušky se rozloučil 19. září 

na stadionu v Mladé Boleslavi, kde 

začínal. Po skončení aktivní sportovní 

kariéry se začal věnovat trenérské 

činnosti, během které se seznámil se 

svou současnou ženou. 

 

 

Anna C. 

 

 

 

 



__________________________________________________________ Zábava 

 

Hádanky 

Mluvím bez úst a slyším bez uší.                                                    

Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo 

jsem? 

                                                                                                                           

Rádi mne máte, života by beze mne 

nebylo.                              

 Ale kdo se na mne dívá, vždycky se 

mračí.   

 

Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva.                    

 Do boje vyrážím tak, jak je třeba. 

 Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. 

 Tráva pode mnou se střídá každý skok. Kdo jsem?      

 

Jsem ze dřeva a papíru, spálit mne však nejde. Kdo jsem?           

 

Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila.                           

 Měsíc viděl, nepověděl, hvězdy znaly, 

 pohlídaly, slunce vstalo, posbíralo.          

 

Třicet běloušů na rudé Líše, napřed žvýkají,                              

 potom dupají a pak stojí tiše.                            



 

Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá,                     

 věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví. 

 

Máš-li mne v kapse, nemůžeš tam mít nic jiného. Kdo jsem?           

  

Správné odpovědi: ozvěna, slunce, jezdec na šachovnice, popel, rosa, zuby, ryba, díra 
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Vtipy 

přijde žížala na návštěvu ke kamarádce a ptá se jí: „Kde máš 

manžela?'' 

„Ále, je s kámošem na rybách.'' 

 

Potkaly se dvě blechy a jedna měla zlomenou nohu. „Co se ti stalo?'' ptá 

se jí ta druhá. 

„Ále, skočila jsem na pleš a dostala jsem smyk.'' 

 

Blázen cosi dělá s provázkem a druhý se ho ptá: „Co děláš?'' 

„Nemůžu najít konec.'' 

„Tak ten nenajdeš, já ti ho ustřihl.'' 

 

Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je 

zadarmo...... 

....dokud jsem si nekoupil pytlík brambůrků. 

 

Na ulici potká nula osmičku a povzdechne si: „Tahle 

nová móda s páskem!'' 

 

O kolik je Amazonka delší než Nil? 

....O pět písmen. 
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Řidíč autobusu k cestujícímu: „Vy si nechcete sednout?'' Cestující: ,,Ne, 

dost spěchám.'' 

 

Víte proč nejde obelhat Lorda Voldemota? 

.....Nejde ho vodit za nos. 

 

Ona: „Ahoj co děláš?'' 

ON: „Píšu si s tou nejkrásnější ženou na světě.'' 

Ona: „Jé díky, to potěší:-)'' 

On: „Jo, akorát teď neodepisuje, tak si píšu s tebou.'' 

 

Tatínek vezme děti do zoo, kde to nejmenší povídá: „Tati 

proč na nás ta gorila tak ošklivě civí?'' 

„Pššt,'' okřikne ho tatínek, „Ještě jsme u pokladny!'' 
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Daniel a Vincent  

 



____________________________________________________________ Zábava 

 


