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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

-Úvodník-Kolocová A. 

-Aktuality-Rosulek, Fárek  

-Dětské hlášky-Tůmová 

-Naše dětství a dětství současných dětí-Samková, Kolocová E. 

-3 fáze dětství :       předškolní věk-Kramerová, Plechatá 

                                     mladší školní věk-Špaček 

                                     starší školní věk-Paur, Řízek 

-Rozhovory-Řeháková, Kroupová An. 

-Anketa-Řeháková, Kroupová An. 

-Komiks 

-Zábava-Šťastný, Kubec 

Za toto číslo odpovídají:  E. Roháčková 

   T. Tůmová 

   K. Pravdová 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Dětství je něco, čím si všichni prošli a většina z nás ještě prochází. Určitě nepřeháním, když řeknu, že minimálně půlka světa by 

se nejradši vrátila do doby, kdy největší starosti byly, jak se otvírá víčko od limonády, nebo kam se ukrýt ve hře na schováva-

nou. Přiznám se, že mě občas zamrazí, když mi babička vypráví, jak se svými sourozenci a přáteli trávila dny venku, jak byli 

vděční za každou maličkost a my trávíme dny akorát u počítače a dárek za tisíce nám je málo. Všichni si rádi hrajeme a kdo ří-

ká, že ne, prostě kecá. Proto se s námi vraťte o pár let zpět a přečtěte si různé zajímavosti, rozhovory a ankety. Pojďme si hrát. 

Hezkou zábavu přeje školní redakce.  

Leden: 

Mladý Demosthenes – Regionální kolo 

        Do regionálního kola (28.1) řečnické soutěže postoupily dvě talentované slečny – Natálie Jaborová s tématem „Jak hraji na 

housle“ a Klára Pravdová s tématem „Proč nosit bačkory“ 

 

 

Krajské kolo - florbal 

      28.1 se žáci prvního stupně s velkým snaže-

ním dostali do krajského kola, které se jim také 

vyplatilo ! Kolo proběhlo v Chomutově a kluci 

nám získali další ZLATOU medaili s kterou zís-

kali i postup do TOP 8 ZÁPAD ! 

Sestava – Hejna, Trčka, Pšenička, Šedivý, Čáp, 

Nácar, Lána, Vondráček, Tichý, Navrkal 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Únor: 

 Zápis prvňáčků (7.2) 

Letos prvňáčkům pomáhali vytrvalí žáci a žákyně 8. tříd a opravdu se nenudili. 

Dne 7.2. 2014 se konal zápis do prvních tříd. Vše probíhalo v prvním patře, v třídách 2.B a 2.C.  Na zápis děti s rodiči čekali 

v takzvané čekárně.  V čekárně děti koukaly na pohádku, aby se zabavily a rodiče mezitím mohli v klidu vyplňovat  potřebné 

papíry.  Kvůli projektu „Malý, velký kamarád“  se osmé třídy také zúčastnily a prováděly předškoláčky s rodiči po celé škole. 

Zavedly je do několika tříd, jídelny i tělocvičny.  Nakonec  je přivedly do ředitelny, kde si popovídali s panem ředitelem u které-

ho se domlouvali, jestli dítě bude přijato či ne.  Lhůta na výsledky o přijetí byla do několika dnů. A to vše ze zápisů do prvních 

tříd. 

Zeptali jsme se i pár dětí a rodičů na několik otázek: 

Rodiče: Proč jste si vybrali pro své dítě naší školu? Vybírala manželka,  dobrá recenze, starší sourozenci, blízko bydliště. 

Děti: Na co se nejvíce těšíš ve škole? Na kamarády, úkoly, učení, učitele. 

         Juhaszová, Brotánková, Haluza, Vršitý 

 

Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo 

     Kategorie – 6. - 7. Ročník           Kategorie – 8. -9. Ročník 

      Místo – Anna Horkuličová      Místo – Petr Svačina 

           Postupujícím do městského kola gratulujeme.  
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Školní kolo recitační soutěže  - 1. stupeň (11.2)  

                - 2. stupeň (13.2) 

Mladí recitátoři se opět utkali o postup do městského kola. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a to, podle ročníků. 

1.kategorie: 2.-3. ročník 

 Nela Drnková 

2. kategorie: 3.-4. ročník 

 Adéla Janů 

3. kategorie: 6.-7. ročník 

 Natálie Jaborová 

4. kategorie: 8.-9. ročník 

 Klára Pravdová, Eliška Mášová 
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Dětské hlášky, aneb první den ve školce :) 
 

Je pondělí ráno. Obloha je pokryta šedými mraky a silný vítr si pohrává s korunami stromů. Malá holčička s růžovými tvářemi 
a blonďatými copánky pevně svírá maminčinu ruku. Dnes totiž jde poprvé do mateřské školy. Pozná nové kamarády, seznámí 
se s absolutně novým a neznámým prostředím a bude čelit boji s „chutnou“ brokolicí. Nejspíš si dokážete představit tu trému, 

kterou holčička právě prožívá, když vchází do dveří a přivítá jí vřelý úsměv paní učitelky. 
Aniž by se dítě pořádně rozkoukalo, maminka pomalu odchází. Jakmile zazní bouchnutí dveří, pocity malé holčičky nejsou 
zrovna přívětivé. Avšak, pomocná ruka, byla doslova teplá ručka modrookého chlapce. Oba dva se na sebe lehce pousmějí a 

rozeběhnou se k volné stavebnici.  
Po pár hravých minutách můžeme zaslechnout, nám známá slova „Ka!“, „Neka!“, „Ouvej“, „Hustý! .....  

Z dětských úst padnou někdy vtipná, nesrozumitelná, nechtěně sprostá, však zamýšlející slova. Jejich vskutku svérázné hlášky 
nás každým dnem překvapují, ale poukazují na svět víc jasněji, než my-pubertální blázni nebo dospělý se svými nekonečnými 

předsudky. Nicméně pobavte se stejně jako my při vyhledávání těchto legračních situací, které naleznete pod článkem. Poznáte 
se? Nebo budete kroutit hlavou nad tříletou logikou roztomilých dětí? 

 
Daneček, kterému je pět let, seděl v ložnici a vypadal ustaraně. Máma se ho zeptala, co ho trápí. 
„Nevím, co uděláme s touhle postelí, až se ožením. Jak se do ní má vejít moje manželka?“ odpověděl chlapec.  
 
Péťa (4 roky) byl tak spokojený, že si uklidil v pokoji hračky, že se 
hned pochválil. „Dneska jsem se nadřel jako Santa Claus!“  
 
Kateřina (5 let) se zeptala babičky na její 
věk, ale ona řekla, že je tak stará, že už si ani 
nepamatuje, kolik let jí je. 
„Tak to se musíš kouknout na spoďáry, tam     
je to napsaný. Na těch mých je od pěti do šesti  
let.“  
  

Jak začít? Tohle je docela citlivé a těžko popsatelné téma. My-tudíž osmáci a deváťáci jsme v jejich věku byli šťastní za hračky a 

skoro nikdo z nás ani nevěděl, co to je telefon. A kdo ho měl, byl vážně machr. 

Značka Siemens typu „A“ a Nokia se zeleným displejem byly vážně libovky. 

A teď? Všichni mají dotykové telefony pomalu v kolébce. 

Dívky se už ve 3. třídě líčí… no, to my jsme neznaly! První spatřená, vypůjčená rtěnka od maminky byla okolo 5. třídy a ještě 

jsme dostaly vyhubováno. A o klucích? Ani nemluvím, za našeho dětství letěly miniatury Ferrari autíček,… a teď letí hry s auty 

možná tak na počítači. 

Dnešní prckové téměř nic nejedí, žádné oblečení jim není dost dobré a zkrátka nad vším moc ohrnují nosánky. Tím každopád-

ně nechceme říci, že jsou takové všechny dnešní děti.  

HUSTÝ! 
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Předškolní věk trvá od 3 do 6 let. Děti v tomto období obvykle měří 90-120 cm, váží 15-25 kg. Mají rozvinutou fantazii, proto 

nedokáží odlišit realitu od svých snů. Každým rokem dítě vyroste přibližně o 7 centimetrů. V tomto věku je nárůst energie ohro-

mující. Začínají chápat věci, což poukazuje na způsob myšlení. Především zdokonalují svou řeč a mají lepší koordinaci pohybů. 

Děti se ve školce učí barvy, počítat, poznávat zvířata a plno užitečných věcí potřebné do školy. Umí se vyjadřovat na základě 

posunků. Dalším prostředkem vyjádření se stává malba a výtvory všeho druhu. Zájmy dětí v téhle věkové kategorii se moc neli-

ší. Většinou se zajímají o poznání osob ve svém okolí, ale i neživých věcí.       

V pátek 24.1. se přijeli podívat předškoláci z Mateřské školy Arnoltice do naší školy. 
 
Netrpělivě čekáme! Přijedou k nám totiž předškoláci z arnoltické školky. Vítáme je a  pan ředitel nás vybídne,  ať si vybereme 
jednoho z těch prcků!  Samozřejmě v MŠ  jsou všichni tak roztomilí,  že nevíme  koho. Nakonec  se rozdělíme a začneme je pro-
vádět   naší školou. Nejdříve do druhých tříd, kde i tito předškoláci najdou svoje místo v lavici. Cestou po škole nám vypráví 
o  rodině, o sobě o hračkách a  my zase vyprávíme  jim. Najednou si  vzpomeneme,  že jsme vynechali přístavbu a rychle pospí-
cháme, abychom to všechno stihli.  Pan učitel jim umožní pohladit si vycpaného krokodýla. Pohladí si ho,  i když se nejdříve 
trochu bojí . Poté malá svačinka ve školní jídelně a po velké přestávce pokračujeme do třídy, kde na ně čeká malý test a něja-
ké  hry na interaktivní tabuli.  Od té se ani jednomu předškoláčkovi  nechce pryč.  Na památku fotka a pak  loučení. To bylo 
smutnější částí dne, ale věděli jsme, že se s nimi někdy určitě setkáme tady v naší škole. 
Tuto návštěvu jsme si myslím  všichni užili a doufám,  že děti poznaly, že se do školy bát nemusí. 
            Jaborová 
 
 

Jména dětí, které odpovídaly na otázky:  
 
Jaroušek, Kubík, Deniska, Verunka, Terezka, Natálka a Jindra 

 
Čím chceš být až vyrosteš ?  

Ja: Policistou  
K: Policistou  
D: Malířkou  
V: Učitelkou 
T: Kadeřnicí  
N: Kadeřnicí  
Ji: Policistou  
Stejné otázky jsme položili žákům z prvního i z druhého stupně naší školy 
První stupeň: hasič, veterinářka, zpěvačka, učitelka, malířka 
Druhý stupeň: o tom vůbec nepřemýšlím, veterinářka, zpěvačka, miliardářem, sekretářkou, grafikem 
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Co rád/a děláš? 
Ja: Rád si hraji. 
K: Rád venčím pejska. 
D: Ráda maluji a tancuji.  
V: Ráda vařím. 
T: Ráda chodím s kamarády ven.  
N: Ráda vařím.  
Ji: Rád hraji fotbal.  
První stupeň: stavím lego, hraju si, chovám zvířata, tancuji, jezdím na koních, maluju 
Druhý stupeň: jezdím na kole, zpívám a maluju, fotbal a florbal, sportuji, hraju na počítači  
 

S čím si nejraději hraješ ?  
Ja: S autíčkem.  
K: S lego lodí a Hulkem. 
D: S plyšovou kočičkou.  
V: S koníkem.  
T: S koníkem.  
N: S koníkem. 
Ji: S koníkem.  
První stupeň: s legem, bárbínkou, míčem, yoyem, počítačem a neví 
Druhý stupeň: S ničím, psem, míčem, tabletem, legem, se sestrou 

 
Máš své rodiče rád/a ?  

Ja: Ano, protože chodíme spolu na výlety.  
K: Jo moc. 
D: Mám je moc ráda, jsou na mě hodní, nezlobím je a oni mě.  
V: Ano, protože chodíme spolu na výlety. 
T: Ano, chodíme na výlety a na procházky. 
N: Ano, protože mi čtou.  
Ji: Ano, protože si semnou hrají.  
První stupeň: Ano, jsou hodní, Ano, čtou pohádky, Ano, kupují mi hračky, Ano, jsou na mě hodní, Ano 
Druhý stupeň: Mám je ráda, protože to jsou moji rodiče, Protože se o mě starají, Ano, nehádáme se 
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Jaké je tvé oblíbené jídlo a nápoj?  
Ja: Rybu a mléko.  
K: Řízek s kaší a colu.  
D: Kuře s rýží a borůvkovou šťávu.  
V: Řízek s kaší a šťáva.  
T: Řízek s kaší a čaj. 
N: Ryba s bramborem a colu.  
Ji: Řízek s kaší a colu. 
První stupeň: Řízek a sprite, rajská polévka a cola, smažený sýr a šťáva, řízek a cola, pizza a 

cola, jablko a cola 
Druhý stupeň: čaj a kuře, smažák a fanta, pizza a džus, pizza a mulťák, svíčková a limonáda, 

řízek a frisco 
 
 Jaká je tvá oblíbená pohádková postava ?  
Ja: Krteček  
K: Batman a Hulk 
D: Sněhurka 
V: Batman  
T: Hello Kitty 
N: Ariel  
Ji: Spiderman  
 
První stupeň: Popelka, Harry potter, Čarodějka, Sněhurka, Popelka, Popelka 
Druhý stupeň: krteček- bob a bobek, čert z Princezny ze mlejna, superman, Rango, Princ Krasoň, strašidlo 
 
         Kdy chodíš spát ?  
Ja: Chodím spát po obědě a večer až skončí večerníček.  
K: V jedenáct večer.  
D: V půl šestý večer. 
V: Po ordinaci.  
T: Po zprávách.  
N: Po zprávách.  
Ji: V půl osmý.  
 
První stupeň: v půl deváté, v šest, v sedm, kolem desátý, v osm, sedm až osm 
Druhý stupeň: ve 23:30 (po seriálu) , 21:48, 23:00, 22:30, 21:37, v jedenáct 
 
          Na co se těšíš do školy ?  
Ja: Těším se na kamarády, učení a výtvarnou výchovu.  
K: Těším se na budoucí starší kamarády. 
D: Těším se na učení, kamarády, jídlo, na první třídní učitelku a na svou třídu. 
V: Na vše.  
T: Na učení.  
N: Na vše.  
Ji: Na vše a hlavně na počítače.  
První stupeň: matika, tělocvik, kamarádi, nevím, paní učitelka, výtvarka 
Druhý stupeň: kamarádi, přestávky, 
všechno, učení, na kluky 
 
 
 
      Valentová, Jakubec, Toušková, 
Kalivodová, Juhaszová, Dvořáková, 
Petrboková, Vršitý  
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Co ještě nevíte o  školce Liliová..         

  

V Děčíně je v provozu už od roku 1965 mateřská škola Liliová, která se stala druhým domovem 160 dětí. Děti mohou přijít do 

školy od 06:00 a do 16:15. Je tu zaručená zábava, ale školka není jenom o zábavě, musí se dodržovat pravidla jako třeba uklízet 

si po sobě, pomáhat si a mít se rádi. Mateřská škola pořádá mnoho akcí, karnevalů a ku příležitostem narozeninové oslavy. Zde 

jsou děti rozděleny do 6 věkově smíšených tříd od 3 do 7 let. Oddělení nesou originální dětské názvy: krtečci, žabičky, berušky, 

včeličky a motýlci. V mateřské škole mají děti možnost být stravovány.  Děti chodí do školky, aby si zvykly na kolektiv a připra-

vovaly se na školu. Vše ve školce působí moc milým prostředím a příjemnou atmosférou. 

          Šidlofová, Kramerová, Řeháková 

Připraveni? Odcházíme! Chystáme se navštívit děti z MŠ Liliová! Ráno jsme se tedy sešli se všemi redaktory, kteří byli připrave-
ni dozvědět se velmi zajímavé informace a nejen to. V podstatě si připomenout, jak to vlastně ve školce chodí. A tak jsme se jed-
noduše vydali s paní učitelkou Skálovou na takovou cestu časem. Spousta z nás chodila do této školky a tak není divu, že je paní 
vychovatelky hned poznaly. Nečekaně říkaly, že všichni vyrostli a také nám vyprávěly, jací jsme byli jako předškoláci. Rozdělili 
jsme se tedy a prozkoumali různé dětské třídy. V Žabičkách si děti vesele hrály, ale když spatřili nás, tak se někteří začali stydět 
a radši se drželi stranou. Mezitím co v Beruškách se upovídaná Karolínka snažila zaujmout naší pozornost. Tancovala, zpívala a 
dělala různé lumpárny! V Krtečcích si děti malovaly a dokonce i cvičily jógu! A co nás opravdu překvapilo? Jelikož nyní probí-
hají ZOH, tak i děti podporují naše české reprezentanty! ,, Češi do toho! ‘‘ vykřikovaly děti u svačiny. Čekalo nás také nemalé 
překvapení. Děti nám zazpívaly písničku a zatančily! Měly radost, že se mohou předvést. A tak si to prostě užívaly. A aby toho 
nebylo málo vyzpovídaly jsme paní vychovatelku. Mnozí z nás by se určitě rádi vrátili do předškolních let. 

           Kroupová Ad. , Povrová 
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Otázky pro učitelky ve školce: 

1. Byl váš sen učit děti ve školce? 

- Ano byl. 

2.  Je těžké udržet děti v klidu? 

- Ano, někdy je. Každý z nich je jiný, ale zvládáme to. 

3. Chodí děti spát s radostí,nebo je musíte nutit? 

- My je nenutíme. Když nechtějí spát, tak zkrátka odpočívají. 

4. Chodí děti do školky rády, nebo po odchodu rodičů pláčou? 

- Chodí rády! A s úsměvem! 

5. Mají děti občasné problémy s chováním? 

- Nemají, jsou tu jen zdraví zlobivci. Přeci je zdravé, když děti občas zlobí. 

6. Učíte ve školce ráda?  

- Ano, mám ráda děti. 

7. Jak dlouho již učíte ve školce? 

- Přibližně 30 let. 

8. Jaká je hlavní činnost téhle školky? 

- Většinou zpíváme, tančíme a hrajeme různé hry, které děti prostě baví. 

Odpovídala paní učitelka z Berušek       Kolocová E.,Samková 

Režim školky 

Hned jak všichni dorazí, tak si hrají a poté mají drobnou rozcvičku. Po protáhnutí celého těla se nasvačí a malují si, učí se a 

dozvídají se víc o jednotlivých tématech jako je třeba Olympiáda a právě probíhající karneval. Kolem 9:30 -10:00 se chystají 

ven, kam chodí téměř vždy a za každého počasí. Když se vyvětrají, následuje oběd a odpočinek v podobě spánku. Pak už většina 

dětí odchází a dovádí. 

            Kolocová A. 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Mladší školní věk startuje v šesti letech a končí ve dvanácti. Dítě váží mezi 20 kg až 40 kg a měří mezi 120 cm až 150 cm. Je ho-

vorné, dobře citově naladěné, soutěživé a rádo spolupracuje. 

Říká se, že začátky bývají nejtěžší. To se ale netýká našich prvňáčků. Velmi schopné a nadané paní učitelky dokáží vychovat, 

naučit a skamarádit se s ratolestmi, které jim do péče svěřili starostliví rodiče. Paní učitelky je provázejí celým prvním stupněm. 

To jest od první třídy až do páté. Děti již nemají moc času na své vlastní zájmy a plně se věnují škole. Ve škole se děti se naučí 

základy matematiky, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu a anglického jazyka. Když dostanou své vysvědčení tak pro ně a pro 

zbytek školy začínají prázdniny. Dítko si odpočine a nabere nových sil do dalšího roku stráveného za lavicí. 

Starší školní věk se obvykle počítá od 12 do 15 let a každý si tím projde, ať už chce nebo ne. V tomto období jsme ovlivněni pu-

bertou, urychluje se růst, pohlavní dospívání, změna zájmů a jiné rozhodování. Rozhodneme se třeba jinak, než  jak bychom se 

rozhodli na 1.stupni. To samé u změn názorů. Průměrné dítě v tomto období má 150-190cm a 35-90kg. Začínáme se také zají-

mat i o jiné věci než jen zábavu, většina z nás se poté začne zajímat o svou budoucnost a školu. 

V tomto se najde asi každý: odmlouváme doma rodičům, snažíme se nějak prosadit se svými názory, neposloucháme, někdy i 

zalžeme. Když dostaneme ve škole špatnou známku, snažíme se ji zamaskovat a vyhledat nějaké důvody, proč jsme ji dostali. 

Většinou výmluvy typu: dostali ji všichni, nebo že si na nás vyučující zasedl. Rada pro vás: pokud chcete, aby se tohle nestávalo, 

učte se. Jednou se vám to do života bude hodit. 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Zajímalo by vás něco o dětství našich učitelů? Nás také a proto jsme vyrazili na menší průzkum. Jaké byly jejich hezké chvilky, 

či špatné chvilky, nebo první polibky, a co průšvihy? Byli naši učitelé rebelové? Dozvíte se!  

p. uč. Novák-„Průšvihy? Bylo jich tolik, že si je všechny ani nepamatuji, ale pamatuji si, že jsem dostal třídní důtku, za karetní 

hru o peníze.“ 

p. uč. Chovanec- „Hezké chvilky, jsem prožíval každé prázdniny. Průšvih jsem měl jen jeden a to, že jsem v 6 letech prskav-

kou podpálil záclonu u babičky.“ 

pí. uč. Skálová -„Já jsem byla vzorné dítě, ale na dětství nevzpomínám ráda, teď když jsem dospělá, je to lepší. Asi jsem se 

prostě měla narodit jinde.“ 

pí. uč. Benešová-„ Rodiče se mnou měli jen hezké chvilky, byla jsem totiž hodné dítě.“ 

pí. uč. Pokorná -„1. od p. uč. Nováka, když mi byly 2 roky.“ 

pí. uč. Durdincová -„Asi ve školce, ale úplně první až v prváku.“ 

pí. uč. Kilianová -„První je, že si to nepamatuju, ale asi ve 13 letech se spolužákem.“  

 p. uč. Andrlík-„100% ve školce a nečekaně od holky.“ 

pí. uč. Podzimková-„Asi ve 14 letech se spolužákem.“ 

pí. uč. Hammerlová-„Ihned po narození s tatínkem.“ 

p. uč. Novák-„Ve školce s holkou, která má iniciály H. H.“ 

pí. uč. Sládečková-„Ve školce s klukem, který byl jedním z dvojčat.“ 

p. uč. Tomsa-„Asi v 15 letech s kamarádkou Janou.“ 

pí. uč. Procházková-„Ve školce.“ 

p. uč. Chovanec-„Už dávno, v minulém století.“ 

pí. uč. Benešová- „Ve školce s nějakým Péťou.“ 

pí. uč. Nováková-„S klukem jménem Hrdlička v 1. třídě.“ 

p. uč. Trčka-„To já nevím, já se nelíbám.“ 

pí. uč. Skálová-„Ve 14 letech s bratrancem.“  
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

1.Šutřík zabloudil ve velkoměstě a nemůže najít cestu zpět k hřišti. 

2.Přišel k ceduli a kouká, kudy by se zase mohl vrátit na hřiště. 

Jé…. 

Asi jsem zabloudil 

Jupí, už vím kam 

mám jít. 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

3.Šutřík přijde k další ceduli a vidí, že je blíž a blíž, tak začne utíkat tím směrem. 

4.Přišel ke kamarádům a začel si s nimy házet, kopat a hrát hodně dalších her. 

Jdu dobře! 

Hurá! Opět 

jsem našel své 

kamarády. 
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Tajenka:                      
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Je těžké být rodičem, ale ještě těžší je být dítětem svých rodičů.  

Dokážeš vybarvit tyto dva obrázky. 


