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Rozhovor dětských redaktorů s paní ředitelkou naší školy
Mgr. Yvetou Dvorskou
(Mgr. Yveta Dvorská - paní ředitelka, rozhovor předem domluvený)
Jak dlouho jste ředitelkou této školy? 12 let.
Kdo byl ředitelem nebo ředitelkou před vámi?
Jarešová.

Paní ředitelka Irena

Co se vám na naší škole nejvíce líbí? Kreativní žáci a učitelé, počítačová učebna, hřiště, kuchyňka.
Jste se svým povoláním spokojená?

Ano, jsem spokojená.

Jak dlouho tu škola stojí? Byla postavená 1886 - v roce 2016 se slavilo výročí 130 let provázené dnem otevřených dětí a velkou výstavou
dětských prací, fotografií a úryvků ze starých kronik.
Jak dlouho jste učila, než jste se stala ředitelkou? Začínala jsem jako učitelka ve školce od roku 1981, ředitelka ve školce od 1992, učitelka
ve škole od 1995, zástupkyně ředitele a nakonec ředitelka místní školy
od roku 2010.
Kolik máte dětí? Mám dvě dospělé děti - Honzu a Štěpánku.
Jaké je vaše oblíbené jídlo? Řízek a svíčková omáčka s knedlíkem.
Máte nějaké domácí zvíře? Ne, ale měla jsem psa - Japan Chin.
Kolik máte sourozenců? Mám jednu starší sestru.

Za rozhovor děkují Dominika Kratochvílová, Anička Albrechtová, Tereza Kolenská a Anežka Jelínková .
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Den otevřených dveří dne 6.4. 2022
Den otevřených dveří, kde si budete moci zakoupit PLACKU ZA
DVACKU, magnet nebo zrcátko s naším novým školním logem.
ŠKOPA (školní parlament) nechal do školy pořídit plackovač (ve
spolupráci s obecním úřadem). A rozjíždí projekt PLACKU ZA
DVACKU.
A proč za dvacku? Komu to půjde do kapsy?
No přece škole a ŠKOPĚ, která za utrženou částku pořídí další
součástky k plackovači na další příležitosti.
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Dne 18.února jsme s žáky osmého a devátého ročníku vyrazili po delší době na celodenní exkurzi do Památníku Terezín. Prošli jsme si Velkou i Malou pevnost, v Muzeu ghetta navštívili výstavu a zhlédli dokumentární film z roku 1965. Vyslechli jsme mnoho
zajímavých osobních příběhů o lidech, co místem prošli. (Opravdový liják jsme sledovali přes okna autobusu naštěstí až na zpáteční cestě.)
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REPORTÁŽ TEREZÍN
Nacházíme se v autobuse směrem do Terezína, sedí tu 8. a 9. ročník Základní školy z Přerova nad Labem. V autobuse si povídáme a vymýšlíme, co bychom napsali do úkolu do češtiny, kdo si vybere reportáž a kdo povídku. Do
Terezína přijíždíme kolem deváté a jdeme za pánem, který nás má po Terezíně provést. V Terezíně můžeme např. vidět: Malou pevnost 1940-1945, expozici výtvarného umění, Památník Terezín, vězeňskou prádelnu, Muzeum
ghetta, krematorium.
Mně osobně se nejvíce líbilo Muzeum, do něhož jsme se podívali hned jako
první. Náš průvodce byl moc milý a hodně nám toho řekl. Na začátku jsme
dostali sluchátka, abychom ho lépe slyšeli (např. když jsme šli ven, kde bylo
více rušno, se to hodilo)
Žáci viděli stěnu všech jmen, kteří Terezínem prošli a přesně na tomhle místě
zemřeli. Nahoře bylo muzeum, kde byly vystaveny obrazy od lidí, kteří zde
malovali. V horním patře jsme dostali úkol najít alespoň jedno povolání, co se
tu s ním lidé živili (malíř, doktor). Také jsme si pouštěli dokument o Terezíně
– propagandistický film. Zajímavé bylo, že i když se ti lidé neměli úplně nejlépe, rodinám do telefonu řekli, že se mají dobře a ať si s nimi nedělají starost.
Šli jsme se také projít po městě a viděli různá ubytování pro Židy a malou synagogu.
Po této prohlídce jsme se vrátili k autobusu, kde jsme si vzali svačiny a najedli se. Čekala nás Malá pevnost a nová paní průvodkyně. Podívali jsme se
do různých místností, kde vězni spali (v jedné místnosti jich pobývalo přes
30) spali na takových palandách, pokud to tak můžu říct. Postele byly pod sebou po třech. Kdybych musela a mohla si vybrat, asi bych osobně já spala
nejradši uprostřed, protože dole a nahoře se držela hodně plíseň, švábi a různé další nepěkné věci.
V Terezíně se mi líbilo, ale upřímně mi bylo smutno a těch lidí líto.
Kristýna Skuhravá 8. ročník)

(
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Plavecký výcvik
Od února do konce dubna 2022 se naši žáci druhého, třetího a
čtvrtého ročníku účastnili plaveckého výcviku v bazénu v Nymburce. V
rámci výcviku se žáci učili plavat různými plaveckými styly, dýchat do
vody a zvládat vytrvalostní plavání. Během výcviku využívali různé pomůcky, které jim měli pohyb ve vodě nejen usnadnit, ale také zpříjemnit.
Plavecký výcvik probíhal v rámci výuky tělesné výchovy vždy v úterý v
dopoledních hodinách. Doprava byla zajištěna autobusem hrazeným z
finančních prostředků Středočeského kraje. Společně se žáky se plaveckého výcviku pravidelně účastnili tři pedagogové jako doprovod. Plavání jsme si všichni moc užili.
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VÝZVA
U vchodu do šaten vznikl nový koutek dobročinného obchůdku
"Dobromysl". Prosíme, pomozte nám naplnit bílé kontejnery a
oni nám na oplátku pomohou s pořízením informačního stánku
naší školy, kde nás pak budou reprezentovat žáci. DĚKUJEME
P.S. kontejnery odvážíme v PONDĚLÍ 4.4.2022.
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Dne 23.3. 2022 proběhlo v Nymburce okresní
kolo soutěže dětských sólových recitátorů. Po
dvou letech to byla opravdu hezká akce plná poezie i mnoha ukázek zajímavé prózy. Účastnili
se žáci od druhých po deváté ročníky celkově
ve čtyřech kategoriích. Konkurence byla veliká
a my jsme moc rádi, že jsme do školy přivezli
dvě čestná uznání
Všichni naši recitátoři se ukázali v tom nejlepším světle a jejich vystoupení se jim povedla.
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Morana je připravená, tak zimu vyženeme
Už se nemůžeme dočkat jara
Zimo, zimo táhni pryč …
Moranu jsme poslali po Labi pryč daleko od nás a už se těšíme na jaro.
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Přes zimu družina fandila olympionikům a sportovcům,
chystala krmítka pro ptáčky, přání maminkám k MDŽ.
Nyní si užívá jarního počasí a k tomu jim bude sloužit
nový zahradní domeček, na který se všichni moc těšili.
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Se žáky , kteří se nezúčastnili lyžařského výcviku,
jsme dne 8.3. vyrazili do Prahy. Nejprve jsme se
prošli po významných památkách a potom navštívili
Neviditelnou výstavu. Nevidomí průvodci nás vedli
přes domácnost, chatu, přírodu a město do galerie a
na bar a to vše v naprosté tmě. Vyzkoušeli jsme si,
jak se cítí nevidomí a také jaké pomůcky používají.
Pro nás všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
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6-11.3. 2022 jsme po roční odmlce vyrazili na lyžařský výcvik do Krkonoš. Portášky nás uvítaly
krásným počasím, upravenými sjezdovkami a běžkařskými tratěmi. Program byl plný sportovních
aktivit včetně náročného výstupu na Sněžku za
jasného počasí. Lyžování, horská turistika, běžky,
bobování, závody ve slalomu a nakonec pořádná
koulovačka. Zkrátka lyžák jak má být. Příští rok
opět
KRKONOŠÍM SKOL !
Autor příspěvku: Lucie Koštířová
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Budoucí prvňáčci měli 12.4. svůj velký den.
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Dne 22.4. 2022 jsme se sešli ráno ve třídách, abychom vytvořili pracovní
skupiny, které se podle rozpisu rozmístily na určená stanoviště v obci,
aby tam během dopoledne sbíraly pohozený odpad a přispěly tak k lepšímu vzhledu našeho okolí. A OPRAVDU JSME SE ČINILI!!!
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Bleší trh se konal 26.4. od 14:00 do 15:30 na školní zahradě
v Přerově nad Labem. Třída zaplatila za pronájem místa
30 Kč.
Prodávali jsme drobné a starší věci za 20 Kč, ostatní věci
do 50 Kč. K prodeji bylo například oblečení, psací potřeby,
knihy, hračky, šperky a co dům dal.
Výdělek šel do třídního fondu. Každá třída si zvolí, za co
jej utratí.
ŠKOPA
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Projekt Veselé zoubky nás
nejen seznámil s tím, jak správně pečovat o svůj chrup, ale také jsme po splnění úkolů obdrželi dárkový balíček s překvapením.
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Výlet do Prahy
Ahoj,
já se jmenuji Šimon a budu Vám vyprávět o tom, jak jsme jeli do Prahy.
Jednoho úterý jsme se shromáždili na zastávce. Tam jsme čekali na autobus, a když přijel, tak jsme nasedli a jeli do Lysé na nádraží. A když jsme
přijeli, tak jsme čekali na vlak. Než přijel, tak jsme si dali sváču. „Hurááá
přijel“, zakřičeli jsme a nasedli jsme a jeli do Prahy. Přijeli jsme na Masarykovo nádraží. Vyšli jsme ven a šli jsme na tramvaj. Vystoupili jsme z ní a
šli do Minoru. Vevnitř jsme si sundali bundy a šli k pódiu. Sedli jsme si a
koukali. Divadlo se jmenovalo Mia a velryba. Bylo to o holčičce Mie, které
se ztratil děda. Mia si vzpomněla, že dostala od dědy mušli a prý ji říkal, že
když zatroubí, tak se objeví velryba. Potom Miu všichni zkouší uvnitř té
velryby, jestli se bojí strachu. Ale ničeho se nebála. Konec byl takový, že
se s dědou shledali. Potom jsme si šli hrát do herny, oblékli se a šli k Orloji
a potom ke stánkům na Staroměstském náměstí. Když jsme si je prohlédli,
šli jsme si dojíst svačiny. Potom jsme šli na nádraží, tam si něco koupili a šli
do vlaku. A když jsme jeli vlakem, tak se vlak zastavil a najednou začala
mluvit paní a 20 minut jsme stáli. Potom jsme se rozjeli a hráli pár her. Potom jsme čekali na autobus, nasedli a jeli do Přerova. Někdo šel domů a někdo do družiny.
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NOC S ANDERSENEM
Andersen 2022 proběhl letos v aprílovém duchu 1.4. a velice se nám vydařil. Sice jsme tentokrát nenocovali, ani neproběhla hostina, na kterou se mnozí účastníci i organizátoři vždy velmi těší, ale jsme rádi, že po dvou letech omezení se tato akce vůbec konat mohla.
Letošní společné téma bylo časopis. Naše pětice pestrobarevných skupin postupovala školou po jednotlivých stanovištích. Děti četly, malovaly, povídaly si, cvičily a dováděly v
aprílové tělocvičně. Celou akci jsme zahájili na slavnostním
otevření veřejných záchodků v naší obci vedle hasičské
zbrojnice a výborné palačinky, které se tam připravovaly, se
s námi nakonec přestěhovaly do školy. Trochu to tedy vynahradilo naše tradiční slavnostní hodování.
Opět nám při organizaci pomáhali dobrovolníci z řad rodičů, učitelů i žáků druhého stupně. Bez nich by se tato velká
knihovnická a čtenářská akce uskutečnit zkrátka nemohla.
Děkujeme všem za jejich nasazení a budeme se společně
těšit na další ročník a věříme, že v roce 2023 i se spacáky
a karimatkami.
Za všechny organizátory Slávka Tomášková
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Do školy s čímkoliv...
Báječný týden jsme zakončili netradičně. Do školy jsme si místo aktovek a batohů přinesli nečekaná zavazadla. Posuďte sami.
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