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propagujte, sdílejte

Školní parlament - nové poslankyně a noví poslanci
6. třída: Matyáš Pajer, Jiří Zeman
7. třída: Aneta Chvalkovská, Tereza Kořínková
8. třída: Anežka Kořínková, Kristýna Zemanová
9. třída: František Cihlář, Veronika Nalejvačová

Kontaktuj svého poslance se svými náměty!

Poděkování

V sobotu 2. října proběhl Den otevřených dveří
ZŠ. V prostorách objektu byla výstava fotografií
z výstavby, života a událostí, které se udály na
škole v průběhu 50 let. Návštěvníci mohli
zavzpomínat na školní léta, najít se na
snímcích, připomenout si jména spolužáků a
učitelů a projít si nově opravené učebny dílen,
tělocvičny, chemie i další prostory.
Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře,
stejně jako setkání bývalých i současných
zaměstnanců a pedagogů v jídelně. Všichni
zúčastnění děkují vedení školy a všem, kteří se
na přípravě dopoledne podíleli a těší na další
akce.
Eva Dvořáková

Dlouholetý učitel naší školy pan Ladislav
Vrkoslav ani v důchodu nezahálí a věnuje se
historii. Do nového sborníku o Dolních
Kralovicích chystá text o školách nejen ve
"starých" Dolních Kralovicích, ale také o
malotřídkách v okolí.
Zjistil napříklady tyto zajímavosti:
* Ještě v polovině 60. let 20. století měla Základní
devítiletá škola ve starých Dolních Kralovicích 450
žáků - např. ročník 1951 měl na druhém stupni
třídy A, B, C (90 žáků), na školní výlet potřeboval
dva autobusy. A pozor, to v té době v okolí bylo
v provozu ještě 8 malotřídních škol, kde bylo celkem
200 žáků 1. stupně. Bylo zkrátka víc dětí.

* Do školního obvodu starých Dolních Kralovic

* Po zániku starých Dolních Kralovic děti

z Mnichovic přešly do Čechtic, z Keblova do
Trhového Štěpánova, z Čejtic do Zruče nad Sázavou.
Většina malotřídek následně zanikla, udržela se jen
ta v Hněvkovicích.

* V roce 1975 zaniká i obec Zahrádka, a tak žáci ze
patřily malotřídní školy v Mnichovicích, Keblově,
škol z levého břehu řeky Želivky přešli nově do
Němčicích, Borovsku, Bernarticích, Čejticích,
školního obvodu nových Dolních Kralovic - šlo o děti
Všebořicích, Hněvkovicích, Tomicích (na snímku) a ze škol v Šetějovicích, Martinicích, Blažejovicích, ve
Studeném. Mimo nich byly ještě dvě expozitury
Snětě, v Píšti a Ježově. Zároveň se hranice okresu
(pobočné třídy) kralovické školy - v Lokti
Benešov posunuly k levému břehu nově vzniklé
(1906–38) a v Libčicích (1910–36).
přehrady.
Vánoční jarmark by se měl konat v sobotu 27.
listopadu odpoledne na náměstí v Dolních
Kralovicích a měli by se na něm podílet také žáci
naší školy - hlavně svými výrobky, které vytvoří v
hodinách vytvarné výchovy a pracovních činností.
Vše ale závisí na tom, jak se bude vyvíjet
epidemiologická situace.

Paní učitelka Volfová: Ráda se vracím do Německa
Jak se Vám líbí na
naší škole? A jaké
předměty vyučujete?
Zatím se mi na škole
líbí, učím tělocvik,
angličtinu a němčinu.
Jaký předmět
vyučujete nejraději?
Nejraději němčinu.

Jak trávíte volný čas?
Baví mě spousta věcí, ráda sportuji – jezdím na
kole, hraji tenis, velmi často hraji mölkky (hra s
kolíky - pozn. red.). Hodně čtu, chodím do přírody
a cestuji. Delší dobu jsem žila v Německu, tak se
ráda vracím právě tam. Moc ráda poslouchám
hudbu – rock, punkrock...
Jaký předmět byste nikdy v životě nechtěla
učit?

Nechtěla bych učit chemii - hlavně kvůli pokusům
v laboratoři.
Co Vás nejvíc naštve v hodinách?
V hodinách mě neštve nic. Spíše mě mrzí jakékoliv
formy podvádění, opisování, atd. Naštěstí to je
málokdy.
Co Vás jako žákyni na ZŠ bavilo a co naopak
nebavilo?
Na základní škole mě bavil tělocvik, němčina a i
docela matika. Nebavil mě přírodopis, chemie a
fyzika.
Dostala jste na ZŠ nějakou poznámku?
Poznámek ve škole jsem měla málo – většinou za
zapomínání.
Máte nějakou hezkou vzpomínku ze školy?
Vzpomínám ráda na spoustu věcí ze školy, nejvíce
na výlety, sportovní akce, na své spolužáky
(některé) a na přestávky a prázdniny.
Lucie Machyánová

Paní učitelka Filipová: U hasičů běhám proudařku
JJak se Vám líbí
na naší škole a
jaké předměty
učíte?
Ve 4. třídě jsem
třídní učitelka a
jinak učím
převážně tělocvik,
český jazyk a
pracovní činnosti.
Na této škole se mi
moc líbí.
Jak trávíte svůj volný čas?
Ráda zahradničím, starám se o záhony a pak ráda
sklízím. Také hraju ve fotbalovém týmu za DFC
Panterky Čechtice.
Jakou pozici máte ve fotbalovém týmu?
Hraju pravou zálohu.

Jaké předměty vyučujete nejraději?
Nejradši učím pracovní činnosti venku.
Co Vás na škole bavilo a co naopak ne?
Nejvíce mě bavil tělocvik a český jazyk, konkrétně
sloh. Nebavila mě matika a fyzika.
Jaké sporty děláte, popřípadě máte z nich
nějaká ocenění?
Už jsem zmínila fotbal - tam jsme vyhráli soutěž.
Běhám i hasičské soutěže, tam jsem obdržela cenu
za nejrychlejší proudařku a jako tým jsme vyhráli
Benešovskou ligu. Dále mě baví horolezení konkrétně via ferrata - a beachvolejbal.
Jaké předměty byste nechtěla učit?
Nechtěla bych určitě učit matiku a cizí jazyky.
Učila jste před tím i na jiné škole?
Ano.
Viktorie Brzoňová

Paní učitelka Jelínková: Už v šesti letech jsem měla jasno
Jak se Vám líbí
na naší škole a
jaké předměty
vyučujete?
Na škole se mi líbí
moc, jsou tu hodné
děti, akorát by
nemusely tolik řvát
o hodinách, abych
nemusela řvát já.
Jinak vyučuji
německý jazyk,
český jazyk, dějepis
a hudebku.
Jaký předmět vyučujete nejraději?
Český jazyk v 5. třídě.
Co Vás na ZŠ bavilo a co nebavilo?
Nebavila mě matika, to vím jistě, a naopak bavila
mě němčina.

Jak trávíte svůj volný čas?
Čtu knihy, jezdím na kole a chodím na procházky
s pejskem.
Jaký předmět byste učit nechtěla?
Fyziku, chemii a matematiku.
Co vás dokáže nejvíc naštvat při hodině?
Když děti nedávají pozor anebo když hrozně řvou.
Vy jste i žákyní naší školy. Co se za tu dobu na
naší škole změnilo?
Hlavně jídelna, tělocvična a dílny. Jinak to ostatní
bylo opravené už za mě.
Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Mám ráda dětičky a učitelkou jsem se rozhodla
být už v šesti letech. Takže to u mě bylo jasné - šla
jsem na střední pedagogickou školu do Čáslavi a
pak na Vysokou školu.
Lenka Růžková

Do této soutěže se mohou zapojit
všichni.
V každém čísle Trháku vybereme
jednu zajímavou fotku ze školní
fotogalerie a vy můžete do uzávěrky
příštího čísla (asi do půlky
prosince) zkusit vyplnit bublinu
vtipným textem. Neuznáme
vulgární nebo jinak nevhodné texty.
Vítěze otiskneme.
Začínáme 1. díl soutěže - snímkem z
dopravně-preventivního dne z
června, kdy na školu zavítali
policisté a předvedli ukázky své
techniky.
Takže co si myslí nebo říká Lukáš
Machyán, když mu paní policistka
nasazuje pouta?

Halloween je původně keltský svátek, který se
slaví v USA, ale také v Kanadě, Austrálii, Velké
Británii a tak dále. Datum Halloweenu je každý
rok stejný, 31. října. Mezi symboly Halloweenu
patří dýně, kostýmy, strašidelná výzdoba...
Název Halloween je zkratkou spojení All
Hallows‘ Eve, kterým se ve staroangličtině
označoval předvečer dne všech svatých. První
zmínky o svátku sahají cca do roku 1745, jméno
se v průběhu let kombinovalo, až vzniklo
Halloween.

Dušičky mají keltské kořeny a svátek tento rok
připadá na 2. listopadu 2021.
V 10. století se z francouzského kláštera Cluny
rozšířilo křesťanské slavení svátku - nejprve
svátek všech svatých a pak vzpomínka na
všechny zemřelé = dušičky.
Mezi symboly Dušiček patří navštěvování
hrobů zemřelých, pokládání květin a zapalování
svířek. Ale co je těmto dvěma svátkům
společné, to je den zesnulých a den, kdy si je
připomínáme.
stránku připravila Misha

VERONIKA JIRANOVÁ

KARLA CHVALKOVSKÁ

Jakou střední školu a
proč sis vybrala?
Vybrala jsem si SOŠ a SOÚ
ve Vlašimi, obor kuchařčíšník, protože mě tento
obor vždycky zajímal.
Jak se ti na střední škole
líbí?
Ano, líbí se mi tam, jsou tam teď super
spolužáci.
Bylo těžké se tam dostat?
Ne, nebylo. Kvůli covidu-19 měla moje škola
zrušené přijímací zkoušky.
Nelituješ, že sis tuto školu vybrala?
Ne, nelituji.
Doporučila by si ji někomu?
Pro ty, kteří se zajímají o tento obor, bych ji
určitě doporučila
Chybí ti základka?
Ano, chybí, hlavně učitelé a spousta spolužáků.
Chtěla by ses vrátit na základku?
Ne, teď jsem spokojená.

Jakou střední školu a
proč sis vybrala?
Gymnázium ve Vlašimi protože plánuji pokračovat
ve studiu na vysoké škole a
tato škola je dobrá příprava
na ni.
Jak se ti na této škole líbí?
Čekala jsem horší nástup, ale poznala jsem tam
super lidi.
Bylo těžké se tam dostat?
Ano, ale povedlo se mi to, za což děkuji paní
učitelce Kaštálkové a paní učitelce Peškové,
které mě připravily na přijímací zkoušky.
Nelituješ, že sis tuto školu vybrala?
Kdybych mohla cestovat v čase a vybrat si školu
znovu, opět vyberu gymnázium ve Vlašimi.
Doporučila by si ji někomu?
Pokud někdo plánuje vysokou školu, tak je
gymnázium nejlepší volba. To vlašimské vás
podle mě na další studium připraví.
Chybí ti základka?
Samozřejmě. Hlavně třídní kolektiv a někteří
učitelé.
Vendula Machyánová

ANKETA: očima dětí - duchové a zemřelí
Jak si myslíš, že vypadá duch?

Co je to smrt?

1. třída
1. třída
Martinka: Krev? A zabíječka.
Martinka: Má bílý plášť a svítí mu oči.
Zuzka: Vypadá trochu jako strašidlo, má dvě oči Zuzka: Smrt... No, to asi nevim.
a pusu
2. třída
2. třída
Martinka: Smrt je, že člověk umře.
Martinka: Je to takové strašidlo, které umí
Emma: Že někdo umře.
kouzlit a má bílý plášť.
Emma: Má plášť a dvě svítící oči. A straší lidi. Maruška: Asi že někdo umře.
Maruška: Nikdy jsem ho neviděla, ale myslím si,
připravila Veronika Nalejvačová
že má bílý plášť, je ošklivý a umí létat.

Můj první tip je pro mladší čtenáře. Kniha se jmenuje
Kouzelné dobrodružství s papouškem Žakem.
Autorkou je česká spisovatelka, Ivana Peroutková.
Příběh vypraví o malém Mildovi, který zůstane doma
sám se svým papouškem Žakem. Podívá se na Atlas
světa na Žakovu rodnou Tanzanii. Najednou se objeví
v hustém pralese, kde prožívá dobrodružství s černošskou holčičkou Estou. Doporučila bych pro děti,
co mají rádi knihy o zvířatech a dobrodružný žánr.

Druhý tip je pro druhý stupeň. Je jím kniha
Běž, chlapče, běž. Vyprávění se odehrává v
roce 1942. V nacistickém Německu není situace
pro židovské rodiny jednoduchá. Jsou zavírány
do ghett a sužovány Němci ze všech stran.
Tento osud potká i rodinu hlavního hrdiny
Srulika, avšak jemu se podaří utéct. V celém
příběhu je popsáno, jak se devítiletý chlapec
židovského původu snaží přežít druhou světovou
válku. Knihu doporučuji, protože mě zaujala odvaha
hlavního hrdiny.
Lucie Pastorková

Halloweenské vtipy
Domluví se tři upíři, kdo z nich vypije nejvíc krve. Vyletí první a vrátí se s pusou od krve a
povídá: „Potkal jsem krávu, a tak jsem jí celou vypil.“
Vyletí druhý, vrátí se s hlavou od krve a říká: „Potkal jsem stádo a celé jsem ho vypil.“
Vyletí třetí, vrátí se celý od krve a oznamuje: "Já potkal sloup, který jsem neviděl.“
Víte, co dělá bubák, než jde spát? Koukne se pod postel, jestli tam není Chuck Norris.
„Konečně Halloween, můžeme do ulic bez makepu.“
Víte, co si poručí kostra v kavárně? Řekne: ,,Prosím kávu a hadr.“
Víte, proč jsou duchové tak špatní lháři?
Protože je vždycky prokouknete.
Víte, proč kostry nemůžou kořeněné jídlo? Protože na to nemají žaludek.
vybrala Kiki

Tip na PC hru: Car Mechanic Simulator 2018
CMS 18 je simulační videohra zobrazující
práci automechanika.
Hra se hraje z pohledu první osoby,
přičemž hráč může volně chodit po obchodě,
předváděcích místnostech a stodolách,
kde lze zakoupit poškozená auta k opravě
anebo k dalšímu prodeji.
Hráč má přístup k široké škále nástrojů,
z nichž většina se odemyká plněním úkolů
a získáváním zkušeností.
V průběhu hry hráč rozšiřuje svou dílnu,
což mu umožňuje provádět stále komplexnější
opravy i restaurování klasických aut.
Hra se dá zakoupit ve formátu DVD
nebo v obchodech, jako je Steam atd..
Cena se pohybuje kolem 300 Kkč.
Nezáleží na věku, stačí umět dobře
s počítačem - a nemáte problém.
Cílem je co nejvíce rozšířit svoji dílnu
a vydělávat opravou aut.
Matyáš Kolman

Dne 14. září se o hodině tělocviku konal
cyklistický výlet pro kluky deváté a osmé
třídy. Dívky pak jely 23.9. a měly podobný
čas jako kluci.
Výlet vedla paní učitelka Filipová a pan učitel
Mazanec. Všichni jsme jeli stejnou trasu takzvané „Malé Rakousko“, okruh o délce
necelých 10 kilometrů. Samozřejmě jsme
dodržovali všechny rozkazy, i přesto se ve
skupině kluků se vyboural nejmenovaný žák V.
H. - naštěstí to nebylo tak vážné, i proto, že jsme
měli potřebné vybavení, zejména helmu.
Po cestě si holky zahrály hru „granát“ a když
dojely, tak si ještě šly zahrát fotbal. Kluky pro
změnu na konci výletu čekala jízda zručnosti
na školním parkovišti.
P.S. Možná jste si všimli že na této fotce (vpravo)
je vetřelec.
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stránku připravila Lucie Srbová

Zajímavé koníčky našich žáků
Agroyoutuber Tomáš: Moje láska k zemědělství roste
Přes padesát videí na YouTube, každé 100 až
3500 zhlédnutí, přes 130 odběratelů. To je ve
zkratce koníček Tomáše Zubce z 9. třídy,
který zachycuje zemědělské práce v Agro
Dolní Kralovice během celého roku - od setí
plodin přes postřiky až po sklizně a senáže.
Jak ses k tomu koníčku dostal?
V zemědělství pracuje můj děda, takže k tomu
mám blízko odmalička. Už jako malý jsem se
vozil v různých strojích hlavně o žních. Samotné
natáčení dělám tak pět let.

k zemědělství roste. Pracovat bych v něm chtěl,
protože chci pokračovat v dědových stopách.
Vnímáš zemědělství jako důležité pro naši
společnost?
Určitě. Kdyby nebylo zemědělství, nemáme
skoro nic. Zemědělci pěstují plodiny, které
potřebujeme na výrobu pečiva, koření a tak dále.
Bez pečiva a koření by to nebylo ono.
Jan Mazanec

Jak dlouho Ti trvá jedno video, když
počítáme čas v terénu i za počítačem?
Většinou 3 dny, někdy až týden - závisí to i na
tom, jestli je venku hezky, nebo hnusně. Za
počítačem trvá dlouho, než z natočeného
materiálu vyberu to, co se bude hodit. Sestříhání
mi zabere 4 - 5 hodin.
Máš o svém natáčení nějakou domluvu s Agro
Dolní Kralovice? Jak Tě berou traktoristi,
zdraví Tě?
Nemám to domluvené, ale panu předsedovi to
nevadí. Traktoristi mě znají a pokaždé mě
zdraví. Když je potkám osobně, ptají se, kdy zas
bude nové video. Rádi mě svezou a tak.
Jak by ses chtěl zdokonalovat? Třeba
technicky?
Nedávno jsem si pořídil dron a jsem s ním
spokojený, i když mi už jednou taky zůstal viset
na stromě:-) Dělají se s ním lepší a lepší videa.
Taky bych určitě chtěl novou kameru, nejspíš
GoPro Hero 7, a pak do budoucna i lepší
notebook.
Máš nějaké vzory mezi podobně zaměřenými
youtubery?
Mám. Je jich hodně, ale vyberu jen ty
nejoblíbenější: Spinar24HD, Czech Farming,
Tomas32HD a AgroTV.
Ovlivní Tvůj koníček i volbu povolání?
Uvažuješ o práci v zemědělství?
Koníček to ovlivňuje hodně, protože moje láska

Víte o zajímavých hobby
svých spolužáků?
Dejte nám o nich vědět!

Vlevo nahoře: Linda Bártová, vpravo nahoře Lucie
Švejdová, vlevo dole Tereza Zemanová a vpravo dole
Ondřej Machyán.
Vybral: Ondřej Kodet

