
 

1/2009 

Neučíme se pro školu, ale pro život. J.A.Komenský 
e-mail: redakce@zskamenicka.cz 

 

 

 
HISTORIE: 

Do roku 1938 byly Děčín a Podmokly 
samostatnými městy. V roce 1919 byly 
založeny české školy v Děčíně, 
Chrochvicích a v Boleticích.  
První vlastní budova 
české školy byla 
postavena 
československým 
státem v Podmoklech 
v ulici Na Stráni. 
Stavba probíhala v 
letech 1923-1924 
Rozhodnutí o 
výstavbě nové školní 
budovy. 
Původně byla 
plánována pro obecnou a měšťanskou 
školu, včetně školy mateřské. S tímto 
záměrem byl i vypracován projekt a 
schválen Ministerstvem školství. Na jeho 
základě bylo 19.6. 
1934 provedeno 
komisionelní šetření 
nařízené okresním 
úřadem v Děčíně. 
Výsledkem byl návrh 
na udělení stavebního 
povolení. Stavba byla 
zahájena 18.9. 1934 
slavnostním 
položením základního 
kamene. Do 
základního kamene byla vložena 
poniklovaná tuba s listinnými dokumenty.  
V květnu 1935 bylo vydáno rozhodnutí o 
přístavbě a v září již na fotografiích 
můžeme vidět kompletní křídlo i s krovy. 
Ukončení stavby bylo plánováno na září 

1936. Bohužel kolaudační řízení, tehdy 
šetření za účelem udělení povolení k 
užívání stavby, neproběhlo na první pokus 
dobře a nedodělky se odstraňovaly do 

konce září. Školní rok 
tak začal v pronajatých 
místnostech. Odstranění 
závad a schválení 
provozu budovy bylo 
učiněno 29.9. 1936. Žáci 
a žákyně mohli 
slavnostně 3.10. 1936 
nastoupit do nových 
prostor. 
Do prvního školního 
roku bylo zapsáno 227 

žáků, z toho 137 chlapců a 140 dívek. V 
nové budově měla obecná škola 8 učeben, 
2 kabinety, sborovnu a ředitelnu. 
Tělocvična byla společná s gymnáziem. 

Pedagogický sbor 
tvořilo 9 učitelů, z nichž 
4 nastoupili službu ve 
škole v roce 1936.  
Ve školním roce 1937-
1938 budovu českých 
škol T.G. Masaryka v 
Děčíně na Kamenické 
ulici navštěvovalo 251 
žáků obecné školy, 134 
žáků měšťanské školy a 
96 posluchačů 

gymnázia. 
Po Mnichovské dohodě došlo k násilnému 
ukončení výuky na českých školách a k 
odchodu českého obyvatelstva do 
vnitrozemí. 

 
Prameny: Státní okresní archív Děčín Hana Slavíčková Děčínská zastavení Zápisy 

pedagogických rad z let 1936-1938. 
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AKTIVITY ŠKOLY  
 výuka plavání  
 výuka bruslení 
 bruslení v rámci TV 
 lyžařský a cyklistický kurz 
 zájmové kroužky  
 účast na sportovních turnajích městského, krajského i 
celostátního významu 

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 
Název školy: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Skála 
Zástupce ředitele: Mgr. Marie Hammerlová 
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Kilianová 
Součásti školy: školní družina, školní klub, školní jídelna 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Školní družina slouží pro 
žáky na prvním stupni.Žáci 
mohou chodit do družiny 
ráno, ale i po vyučování a 
obědě. 
 

ŠKOLNÍ KLUB 
Od roku 2008 funguje na naší škole 
Školní klub v čele s p. vych. 
Durdincovou. 
Klub můžete navštívit v ranních 
hodinách od 7:00 do 7:35 a v 
odpoledních hodinách od 12:30 do 
17:00, v pátek pouze do 16:00.Je 
určen žákům 2.stupně. 

Třída Celkem Třídní učitel
1.A 27 Mgr.Kučerová Ivana
1.B 24 Mgr.Špačková Veronika
2.A 25 Mgr.Fialová Terezie
2.B 22 Mgr.Střelková Iva
3.A 25 Mgr.Hájková Hana
3.B 25 Mgr.Stará Jana
4.A 17 Mgr.Lazorová Radka
4.B 19 Mgr.Kapitančíková Jitka
5.A 24 Mgr.Lolloková Vlčková Jana
5.B 22 Mgr.Hospůdková Radka
6.A 21 Mgr.Nováková Petra
6.B 20 Bc.Sládečková Kateřina
7.A 22 Mgr.Skálová Martina
7.B 22 Mgr.Stejskal Radim
8.A 22 Ing.Chovanec Petr
8.B 23 Mgr.Novák Martin
9.A 22 Mgr.Trčka Vladimír
9.B 18 Mgr.Kilianová Šárka
___________________________________
1.stupeň 230
2.stupeň 170
Celkem 400
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Představujeme školní redakci   
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Anketa s učiteli: 
 
ANKETA         
JMÉNO:Mgr. Jana Lolloková (Vlčková)             
1.Proč na této škole učíte ? 
Jsou tu výborní lidé a výborní žáci , prostě 
bezva kolektiv. 
 
2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu? 
Na této škole pracuji 14 let. 
Žáci zlobí stále stejně , za to prostředí školy se 
změnilo o 100%. 
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne? 
Nelíbí se mi malá tělocvična. 
Líbí se mi mnoho věcí. 
 
4.Co by jste na této škole změnil(a) kdyby jste 
byl(a) ředitel(ka)? 
Těžká otázka , to je na delší přemýšlení. 
  
ANKETA                             
JMÉNO:Mgr. Ivana Kučerová  
 
1.Proč na této škole učíte  ? 
Protože jsem vystudovala Pedagogickou 
fakultu. 
 
2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu ? 
Jak dlouho na této škole učím to už si 
nepamatuji. 
Škola prošla rekonstrukcí a zlepšilo se 
vybavení, technika. 
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne ? 
Líbí se mi prostředí školy a kolektiv. 
Nelíbí se mi problémy,se kterými se školství 
potýká. 
 
4.Co by jste na této škole změnil(a) kdyby jste 
byl(a) ředitel(ka) ? 
Co se týká provozu bych toho moc 
neměnila.To,co bych změnit chtěla , to ani 
ředitel nezmění. 
 
ANKETA 
JMÉNO: Mgr. Radka Hospůdková 
 
1.Proč na této škole učíte? 
Protože jsem p.učitelka a bydlím kousek od 
školy. 
 

2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu? 
V roce 1993-1994 od roku 1999 do teď. 
Jsou tu nové počítače, krásně vyzdobené 
chodby. 
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne? 
Líbí se mi prostředí. 
 
4.Co by jste na této škole změnil(a) kdyby jste 
byl(a) ředitel(ka) ? 
Asi nic. 
 
 
ANKETA 
JMÉNO:R. Culek 
 
1.Proč na této škole učíte? 
Protože mě to baví a mám rád mladé lidi. 
 
2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu? 
Začal jsem 1.září. 
Za tu chvilku se nic nezměnilo. 
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne? 
Líbí se mi  kolektiv učitelů. 
Co se mi nelíbí, to jsem ještě nezjistil. 
 
4.Co by jste na této škole změnil(a) kdyby jste 
byl(a) ředitel(ka)? 
Dal bych si plat 100 000 měsíčně . 
 
ANKETA 
JMÉNO:Renata  Durdincová 
 
1.Jak dlouho jste vychovatelkou klubu? 
2. rokem 
 
2.Jak dlouho na této škole pracujete a co se 
změnilo od vašeho příchodu? 
Na této škole učím 2 rok. 
Asi nic od minulého školního roku. 
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne? 
Líbí se mi kolektiv učitelů. 
Nelíbí se mi asi nic. 
 
4.Co by jste na této škole změnila kdyby jste 
byl(a) ředitel(ka)? 
Udělala bych výtvarný a keramický ateliér. 
 
 



 

1/2009 

Neučíme se pro školu, ale pro život. J.A.Komenský 
e-mail: redakce@zskamenicka.cz 

 
 

 

 
Anketa 
Jméno : Mgr.V.Špačková  
 
1.Proč na této škole učíte ? 
Líbí se mi tady . 
  
2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu ? 
1 rok .  
Nemohu posoudit.  
 
3.Co se vám na této škole líbí a co ne? 
Líbí se mi komunikace , kolektiv.  
Nelíbí se mi malá tělocvična , chybí 
hudebna.  
 
4.Co by jste na této škole změnil(a) , 
kdybyste byl(a) ředital(ka)? 
Nechci být ředitelkou . Je to velká starost . 
 
 
Anketa 
Jméno :Mgr. Š. Kilianová 
 
1.Proč na této škole učíte ? 
Protože to mám blízko domova.  
 
2. Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu? 
Změnil se ředitel .Byla tu ředitelka .  
 

3.Co se vám na této škole líbí a co ne ? 
Líbí se mi kolektiv učitelů a děti .  
Nelíbí se mi zlobivé děti .  
 
4. Co by jste na této škole změnil(a) , 
kdybyste byl(a) ředitel(ka)? 
Asi nic .  
 
 
Anketa 
Jméno: Mgr.Jana Stará 
 
1. Proč na této škole učíte ? 
Protože blízko bydlím a mám tu školku pro 
svého syna . Učím, protože jsem ráda mezi 
dětmi .  
 
2.Jak dlouho na této škole učíte a co se 
změnilo od vašeho příchodu ? 
Učím 2 měsíce, takže změny zatím nemůžu 
popsat.  
 
3. Co se vám na této škole líbí a co ne ? 
Líbí se mi, že žáci navštěvují spoustu 
kroužků a zapojují se do soutěží .  
 
4. Co by jste na této škole změnil(a) , 
kdybyste byl(a) ředitel(ka) ? 
Zatím jsem na nic nepřišla .   
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                                                              ROZHOVOR 
                                                S    VEDOUCÍ KUCHAŘEK 
                                                         PANÍ    J.Studenou 
1)Proč jste si vybrala tuto školu?? 
Nevybrala jsem si ,byla jsem sem přidělena 
inspektorem. 
 
2)Líbí se vám vybavení školní kuchyně?? 
Ano a moc. 
 
3)Jaké jídlo 
máte nejraději?? 
Zdravou 
výživu. 
 
4)Chtěla jste 
být vždy 
kuchařkou?? 
Ano 
 
5)Líbí se vám 
kolektiv kuchařek?? 
Dobrý, vycházíme spolu. 
 

6)Líbí se vám i jídelna?? 
Ne 
 
7)Co byste v naší jídelně změnila?? 
Hezčí židle,nová okna, je toho spoustu. 

 
8)Vycházíte s panem 
ředitelem?? 
Ano,vycházíme spolu. 
 
9)Kdy nám odejdete do 
penze?? 
NECHCI do penze. 
 
10)Jak dlouho tu 
pracujete?? 
18 let. 
 

TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ V DALŠÍCH 
LETECH!!!!!! 

 
 

AKTUALITY  Září,říjen

 
 

Na ZŠ Kamenická se konala školní akce pro nejaktivnější žáky školy.Vydali se na výlet 
dne 24.9.09 do S-Centra u Tesca.Žáci si mohou zahrát bowling a minigolf.Rozdělili se do 
dvou skupin kdo chtěl hrál bowling a kdo chtěl hrál minigolf.S každou skupinou šly paní 
učitelky-p.uč. Hájková nebo p.uč.Durdincová.Menší děti hrály se zátarasy ,ale i výjimky 
se našly a starší děti hrály bez zátaras.Žáci si chodili kupovat jídlo do baru co byl 
v budově.Když všichni žáci dohráli ,paní učitelky spočítaly body a udělily ceny.Žáci, kteří 
se umístili na žebříčku 1.-3. cena, získali medaili,omalovánky a čokoládu.Ostatní ,kteří se 
neumístili, získali bonbóny a tužky.Myslím že to byla moc hezká akce, na které se užilo 
dost zábavy. 
Žáci z druhého stupně, jak se umístili: 
1.Luskačová Nikola 
2.Kumpf Václav 
3.Hatlapatka Jan a Volavka Pavel 
 
Kokošková Kristýna 8.A 
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Tanečnice a tanečníci z naší školy se sešli na divadelním představení jménem Jak se 
dělá tanečník.Studenti posledního ročníku z  umělecké konzervatoře v Praze předvedli 
několik tanečních disciplín, ke kterým patří:balet,moderní tanec,jazz a další druhy tanců, 
které se na škole učí. Tancovali také v různých kostýmech a jejich paní učitelka k 
vystoupení dodala také několik poznatků z vyučování i ze světa tanců. 
Mezi návštěvníky divadla se také připletli Dánové, kterým ředitel divadla musel 
překládat vše, co paní učitelka z taneční konzervace vyprávěla.Našim žákům to určitě 
hodně přineslo a toto představení si budou pamatovat celý život. 
Viktor Novák 

Vánoční koledy,ozdobený stromeček,dárečky,cukroví…….No zkrátka krásný štědrý den 
nesmí 24.prosince chybět.Naše milé uklízečky se ale už nemohly dočkat a tak si ho 
udělaly v říjnu. 
Když vejdete do jejich kabinetu,uslyšíte Karla Gotta jak zpívá vánoční koledy a zleva 
krásně vyzdobený stromeček plný svítících ozdob.Dále je na stole cukroví,které musím 
říct, že chutná vážně výborně .Místo Ježíška použily panenku,která sedí v kočárku a má 
na hlavě červenou čepičku s bílou bambulkou stejnou jako nosí Santa Claus.Aby 
nechyběly i ty naše krásné vánoční zvyky, posílaly si po vodě svíčky ve skořápkách od 
ořechů.A samozřejmě Vánoce bez dárků doopravdy nejdou a tak i tady byly krásně 
zabalené dárečky. 
Náš pan školník se také nechal ovlivnit vánoční náladou a místo nápisu na jejich dveřích 
´´uklízečky´´ napsal ´´uklýzečky´´.Jen žert?Pan školní se vyjádřil 
takto:,,Lyže,mlýt,úklyd.´´(Opravdu originální vyjmenovaná slova). 
No zkrátka my můžeme jen závidět,protože nás Vánoce čekají až v prosinci. 
                                                                                                                                                                                         
Napsala Daniela Kosková 
2.října 2009 
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Ankety se žáky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSLAVA DNE ZVÍŘAT 
 
Jak jistě všichni víte, naši noví prvňáčci mají již od zápisu své patrony z 9. tříd. 
Dne 5.října se tedy 1. a 9. třídy vydali do Zoologické zahrady v Děčíně. Prvňáčci se 
vezli autobusem, zatímco chudáci deváťáci museli šlapat přes Červený vrch. Nakonec 
přece jen cestu přežili a u vstupu do zoo se setkali. Po příchodu si prvňáčci snědli 
svačinky, odpočinuli si po cestě a konečně se přivítali se svými „velkými“ kamarády. 
Skupinky se s velkým nadšením vydaly po „ptačí stezce“, kde měly za úkol vyplnit 
pracovní listy, týkající se všech možných ptáčků.  Za hodinu a půl se všichni sešli u 
prolézaček, kde se vyřádili malí, ale i velcí. 
Nakonec se rozloučili a vraceli se zpět ke škole. Žáci 9. tříd měli ještě po cestě 
rozchod na něco dobrého. Naštěstí se vše obešlo bez zranění, i když malí kamarádi 
měli nutkání strkat prstíky do spousty klecí.  
Už se zase těšíme na další akci s mrňaty. 
Eliška Skálová – školní redakce 
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P roč  c hodíš  do naš í š koly?

Abych s e uč il

C htěli to rodič e

Dobří uč itelé

J e nejlepš í

Neměl js em na výběr

 
 

K teré předměty máš  rád?

Tv

Č j

A j

V v

M

třídy

přes távky

 
 

Které předměty rád nemáš?

Čj

Ma

Tv

Aj

Př

Wc

Pč
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Holky: 
Džíny se hodí do jakéhokoli roku 
měsíce i týdnu! 
Upravte si vlasy do culíku,drdolu,copu 
a podobně.Hlavně né rozpuštěné! 
Také nějaké světlé tričko se hodí do 
barevného podzimu ! 
A protože je v říjnu také někdy zima 
neškodilo by si vzít nějaké sáčko nebo 
slabý svetřík. 

Kluci: 
Stejně jako u holek si vezměte džíny! 
Vlasy si nechte lehce 
rozcuchané.Kostkovaná košile a tmavá 
vesta je na podzim to pravé 

 

 
Bavte se s námi! 
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Hádanka pro všechny chytré hlavičky: 

 
 
Uhodneš,kdy byly napsány tyto věty?Napiš rok,své jméno a třídu a vhoď do schránky důvěry! 
Jméno výherce uveřejníme v příštím čísle. 
 

out 
 Out je když máš pizzu s tlustým okrajem,ten nám přece stačí hubený, nás 
zajímá to co je uvnitř. 
Out je když si vezmeš čokoládové cookies a oni se ti úplně roztečou……… 
Out je když jíš zmrzlinu  lžičkou. 

 In 
In dávej si zeleninu k svačince ale nepřežeň to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
In je, když se nepřecpáváš,to není potom vůbec pěkné!!!!! 
In je to, když si vezmeš ovoce,když zrovna nemusíš zeleninu. 
In je to když lízáš zmrzlinu a nepoužíváš lžičku 
Jídlo pro dobrou náladu: 
MANDLE – jsou bohaté na hořčík, který bojuje proti podrážděnosti, únavě a nervozitě. 
OKURKY – uklidňují, mají chladivé účinky a nezatěžují tělo.  
ZELÍ – krotitel stresu s arzenálem vitaminů A, C, E a beta karotenu.  
Pijte zelený čaj - povzbuzuje a posiluje koncentraci, nezatěžuje srdce a krevní oběh. 
SŮL – Že by to bez ní nebylo ono? Ano, ale přílišné solení zvyšuje krevní tlak, oslabuje 
nadledviny a způsobuje náladovost. 

„Učitelství jest těžký, robotný úřad, vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z 
organismu. Děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, 
rafinované, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu 
úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, 
disgustován (znechucen), umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest 
vyhrazena mé duševní práci a i tu nedostavuje se vždy dispozice, vystřebaná 
celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením intelektuálním.“ 
 



 

1/2009 

Neučíme se pro školu, ale pro život. J.A.Komenský 
e-mail: redakce@zskamenicka.cz 

hubnutí 
Skryté tuky číhají všude. Přidávají se automaticky do všeho, co se vyrábí ve velkém. Jak se 
jim lépe bránit? Dejte přednost vaření v páře, grilování či dušení. Vyhněte se smažení a 
potravinám, které obsahují velké množství tuku: chipsům, kakau, sušenkám, majonézám, 
krémům. Mnohé potraviny mají označení „light“ (lehké). Jenže když sníte dvě tabulky „light“ 
čokolády, určitě vydají za víc než kousek čokolády normální. Ještě nebezpečnější jsou ty 
„lehké“ potraviny, které nejsou oslazeny cukrem, ale umělými sladidly. Jejich energetická 
hodnota totiž může být stejná, někdy dokonce i vyšší, než kdyby výrobce použil cukr. 
Vždycky jste chtěli rychle zhubnout? A tak jste zkusili vynechat večeře, příště zase týden 
polykat jen ryby, jindy zase jen syrovou zeleninu. Kalorická hodnota vašeho jídla klesla, ale 
vytratily se důležité látky. Přebytečná kila se pak vrátila a s nimi i pár nových. Pokud tedy 
potřebujete opravdu zhubnout, postavte si jídelníček na zelenině, ovoci, bílém mase, 
rybách… Jezte rozumně a nevíte-li si rady, vyhledejte výživového poradce. Myslete na své 
zdraví, jezte rozumně a pestře, a tak budete jíst i zdravě!  
 
 

 

  
 
1.Co máš nejraději ke snídani? 
2.Co máš nejraději k obědu? 
3.Co máš nejraději k večeři? 

 
Hodně časté odpovědi byly u snídaně například:pečivo namazané máslem,sýrem 
nebo nějakou pomazánkou. 
Časté odpovědi byly  i u oběda,kde žáci například odpovídali: brambory a řízek, 
ale také smažený sýr,bramborový salát a další. 
Ale nesmíme zapomenout na večeři,tam jsme měli také dobroty: 
Palačinky, míchaná vajíčka, lupínky, špagety a další. 
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Anna Kroupová 4.A                                           Marie Šulová 7.B 
1. koblihy                                                    Maruška se nám rozepsala:-D 
2. špagety                   1:Něco nezdravého, například 
3. Segedínský guláš                       šáteček,čokoládu,koblihu  

Člověk to k životu potřebuje  
no ne??? 
2:Já asi hranolky se           

smaženým sýrem a zeleninou jako     
oblohou. 

3:něco teplého, polévka 
postačí. 

 
 
 
          

 
 
 
 
 

Vtipy 
Hodina dějepisu: "Co se stalo 7.4.1348?" - "Byla založena Univerzita Karlova." - 
"A co se stalo v roce 1357?" - "Slavili deváté výročí založení!" 
 
Děti mají psát písemku a paní učitelka jim říká:,,Doufám,že neuvidím někoho 
opisovat´´ 
A ze třídy se ozve:,,Taky doufáme……´´ 
 
Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? Žádný, sedíš, a nevíš za co! 
 
Pepíček říká:"Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka 
ho za trest poslala domů." 
"A pomohlo to?"Ptá se maminka. 
"To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." 
 
Přijde žák do houslí, otevře futrál a vytáhne samopal. 
To má být vtip?" ptá se učitelka, "tomu se mám jako smát?" 
"To prosím ne," odpoví žák. "Smát se bude táta. On je v bance s houslemi...´´ 
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Volající: "Dobrý den, omluvte, prosím, dnes Honzu z výuky. Je trochu nachlazený." 
"A kdo volá?" 
"Můj táta." 
 

Tajenka 
 
 
 
 
 


