
ČLOVÍČKOVY NOVINY 
Přátelský občasník pro všechny, kteří chtějí být v obraze. 

 

Človíčkovy noviny nejsou pro naši 
školu nic neobvyklého. Toto číslo 
je ovšem zcela výjimečné a to 
proto, že se na jeho vzniku poprvé 
podíleli sami žáci. V následujících 
odstavcích se můžete dočíst, jak 
naši Človíčci prožili a zhodnotili 
první pololetí tohoto školního 
roku. 

Sportovní výlet do Chocerad 
Školní rok nám začal skvěle. Pro 
někoho je škola nuda, ale pro první 
třídu to byl šok. Učení, v osm ráno 
být ve škole, učit se??? 
První školní den jsme vyrazili na 
vlakové nádraží směr Chocerady. 
Když jsme dorazili na místo, tak 
nás čekalo prudké stoupání do 
kopce, abychom dorazili do hotelu 
Akademie. Zde jsme si mohli 
vybrat z následujících aktivit: 
lanová dráha, střílení z luku, 
střílení z „flusačky“ a chození po 
laně. Když se všichni vystřídali, 
tak jsme šli lesem k Sázavě. Náš 
cíl byla školka, která byla vzdálená 
jen pár desítek metrů od Sázavy. 
K večeři jsme měli pizzu a šli jsme 
spát. Ráno jsme se nasnídali a 
rozdělili se na dvě družstva. První 
družstvo šlo na kánoe a druhé šlo 
na hřiště, kde jsme si hráli a pak 
jsme se vyměnili. Pak jsme si šli 
zabalit věci a šli jsme na vlak, 
kterým jsme dojeli do školy. 

(Anička Pašková – 4. třída) 

 
(Vráťa Blažek – 2. třída) 

Přípravou zdravé snídaně se 
šéfkuchařem Patrikem Bečvářem 
v Selském dvoře jsme odstartovali 
náš celoroční projekt zaměřený 
především na sport a zdravou 
výživu. 
 
Patrik Bečvář 
Je to borec! Díky němu umíme 
například avokádovou pomazánku 
a ovesnou kaši. Vaření s ním byla 
velká zábava. Dodnes si pamatuji 
jednu jeho hlášku: „Ale Kubo, 
nedávej tam toho kakaa tolik, jinak 
z toho nebude ovesná kaše ale 
h…o.“ Dávku kakaa v ovesné kaši 
si tak budu určitě pamatovat ☺. 
Vaření s Patrikem si rád zopakuji. 
Patriku, držím Ti pěsti. Jsi fakt 
skvělý!!! 

(Tomáš Matias – 3. třída) 
 

 
(Monča Blažková – 1. třída) 

 

Tomáš a David Svobodovi 
V září nás navštívili první 
sportovci našeho projektu. Bratři 
Tomáš a David Svobodovi. David 
dělá moderní pětiboj. Řekl nám, že 
v moderním pětiboji je: střelba, 
šerm, plavání, jízda na koni a 
přespolní běh. My jsme si 
vyzkoušeli šerm. Strefovali jsme 
se do terče pravým kordem. Tomáš 
dělá triatlon. Řekl nám, že 

v triatlonu je: plavání, jízda na 
kole a běh. Když nám tohle 
všechno řekli, tak jsme se ptali my. 
Co je baví, co snídají, kolikrát 
denně trénují atd. To, co nám 
odpověděli, jsme si napsali do 
deníčků. Nakonec se nám 
podepsali a dali nám fotku. Také 
jsme se vyfotili. 

(Markétka Fauré – 4. třída) 

 
 

 
 
V měsíci říjnu jsme se vydali do 
plaveckého bazénu v Podolí, kde 
jsme měli možnost zhlédnout 
trénink plavce Jana Micky. 
 
Jan Micka 
Jan Micka je český reprezentant 
v plavání. Má 22 let. Je držitelem 
dvou českých rekordů v plavání na 
800 m a 1500 m volným 
způsobem. Plavání ho baví a chtěl 
by se zúčastnit dalších 
olympijských her. Chtěl být 
vojákem, ale rodiče mu to 
rozmluvili. Má rituál. Na závody si 
bere plyšáky. Byli jsme na jeho 
tréninku se školou a moc se mi 
líbil.          (Jakub Šlahůnek – 3. třída) 

 
(Tomáš Matějček – 1. třída) 
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Další sportovec, který se zúčastnil 
našeho školního projektu, byl 
hokejista Ladislav Slížek. 
 
Ladislav Slížek 
Jeli jsme tramvají na zimní stadion 
Slavia. Tam jsme přivítali 
hokejistu Ladislava Slížka. Potom 
jsme si s ním povídali a říkali si 
například co má rád k snídani a tak 
podobně. Když jsme byli na ledě, 
učili jsme se správně držet 
hokejku. Pak jsme stříleli na bránu. 
Když jsme už něco uměli, tak jsme 
hráli zápas. Potom jsme se 
rozloučili a jeli zpět do školy. 

(Radim Blažek – 4. třída) 

 

 
(Vilík Sivek – 2. třída) 

 
Archeologická přednáška 
Na archeologické přednášce jsme 
se hodně dozvěděli o řeckých 
bozích. Třeba, že Zeus je hlavní 
řecký bůh. Nebo že Athéna je 
bohyně moudrosti. Dostali jsme 
různé řecké úkoly. Ukazovali jsme 
si, kde je na mapě Řecko. V Řecku 
jsem byl a je to tam moc krásné. 
Byl jsem na ostrově Kós. Všem to 
doporučuji. Ahoj, přeji vám moc 
hezký den! 

(Vavřa Pospíšil – 4. třída) 

 

 
 
Vzácná návštěva 
V listopadu naši školu navštívila 
vzácná návštěva a to thajská 
princezna Dr. Mom Luank 
Rajadarasri Jayankura. Víte, jak se 
s ní zdravíme? Poslouchejte. Pro 
kluky – Sá-wát-dy-khrap a pro 
holky – Sá-wát-dý-khá. Princezně 
jsme připravili spoustu dárků a 
obrázků. Měla z nich velikou 
radost. Prohlédla si celou školu a 
všechny třídy. Moc se jí u nás 
líbilo. Navštívila také mateřskou 
školku a kroužky jako jsou šachy a 
programování. Na závěr jsme se 
společně vyfotili. Byl to krásný 
den. 

(Terezka Skalická – 4. třída) 

 

 
(Lenka Šlahůnková – 2. třída) 

 
(Matěj Voříšek – 2. třída) 

 
Sazka olympijský víceboj 
Sazka olympijský víceboj je 
sportovní událost, které se naše 
škola zúčastnila. Soutěží se 
v několika atletických disciplínách. 
Výsledky z jednotlivých škol se 
zasílají pořadatelům. Do vítězných 
škol pak přijedou vybraní 
sportovci a s dětmi trénují. Do 
Človíčka dorazili například Jan 
Weber a Jiří prskavec. Žáci naší 
školy se rozdělili do tří týmů a ty 
pak mezi sebou soutěžily 
v několika disciplínách. Disciplíny 
byly: překážková dráha, driblování 
a hod na koš. Můj tým celkově 
vyhrál. Hezké ceny si ale odnesli 
všichni. 

(Filip Klaban – 3. třída) 

 

 
(Tomáš Tichý – 3. třída) 

 
V rámci projektu zdravá výživa si 
žáci vyšších ročníků měli možnost 
nakoupit suroviny a připravit si 
zdravé pomazánky. 
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Pomazánky 
Jednou jsme ve škole dělali 
pomazánky. První pomazánka byla 
z bílých fazolí a potřebujeme na ni: 
jednu plechovku luštěnin, tři lžíce 
krémového sýru například Lučinu. 
Další pomazánka byla tvarohová 
s bylinkami. Na tuto pomazánku 
potřebujeme: jeden měkký tvaroh, 
jednu velkou lžíci zakysané 
smetany, špetku soli a pepře, tři 
jarní cibulky s natí, jednu lžíci 
nasekané pažitky a jednu lžíci 
nasekané petrželové natě. Přeji 
všem dobrou chuť a zbytek  
najdete v naší škole Človíček ☺. 

(Terezka Skalická – 4. třída) 

 

 
(Markétka Fauré a Klárka Vojtová – 4. 

Třída) 

 
Jarmila Jurkovi čová 
V prosinci nás přišla navštívit 
Jarmila Jurkovičová (za svobodna 
Klimešová), česká atletka, 
oštěpařka. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí ze života 
sportovce, otázka na zdravou 
stravu samozřejmě nesměla 
chybět. Po krátké debatě a milém 
povídání jsme se přesunuli do 
stanu, kde si děti mohly vyzkoušet, 
jak těžké je správné postavení a 
držení oštěpu. Na závěr jsme se 
společně vyfotili a každý, kdo měl 
zájem, si odnesl fotku Jarmily s 
podpisem. 

(poznámka redakce) Redakce by se 
touto cestou chtěla omluvit Klárce 
Vojtové za nenalezení jejího 
příspěvku k této akci. Ve druhém 
pololetí bude redakce jistě 
pozornější a všechny příspěvky 
poctivě založí ☺. 
 

 
(Anička Salajková – 1. třída) 

 
První pololetí jsme ukončili již 
tradičním slavnostním předáváním 
vysvědčení v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele v Hostivaři. Na konci této 
akce byla slovy akademického 
malíře Radima Vejvody zahájena 
výstava výtvarných prací žáků naší 
školy. 
 

 
 
Pevně věříme, že se vám nová 
podoba Človíčkových novin líbila 
a v červnu se můžete těšit na další 
vydání. 


