
8. číslo

Školní časopis pro 1. stupeň

ZŠ Rychvald Školní 1600

Milí čtenáři, dostává se Vám do ruky další netradiční číslo.

Všem přispěvatelům děkujeme za příspěvky a budeme se těšit na příští školní rok.
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Velikonoční a jarní tvoření 
V. Dušek, 3.A

Sarah Geislerová 3.A

Markéta Kuzníková, 5.B

Hudba v obrazech Orchestr před školou



Jana Krasňanová, 5.B

Rozálie Poláková, 5.B



Alfréd Vincek, 3.A 

David Knap, 3.A

Jiří Harazim, 3.A

Jarní fotosoutěž
Klára Šmuková, 3.C

Aneta Ježíšková, 5.B

Filip Černický, 5.B

Tomáš Grycmon, 5.B

Jakub Parma, 3.C



Lucie Balonová, 4.A

Daniel Cmorjak, 4.A

Jakub Balon, 4.A

Tobias Zabloudil, 4.A



Karolína Ruszová, 3.A

Alfréd Vincek, 3.A

Práce žáků 
Kuba, 3.C

Matěj, 3.C
David, 3.C
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Voda je život
Světový den vody v 5.C

5.C Elisabeth Swierczková, Lukáš Gavron a Tereza Šmuková





Lukáš Vavřeč, 5.C

Klaudie Pulcerová, 5.C



Vesmír

E.Swierczková, 5. C

Adam Papírník, 5.C

Jakub Byrt, 5.C



Učitelka budoucnosti 
JAK TO VIDÍ 2. A



Čím budu? 

Elisabeth Swierczková, 5.C

Lukáš Gavron, 5.C

Sára Bezkybová, 5.C



Umíte psát 
dopisy?

Tereza Šmuková, 5.C

Tobias Děrgel, 5.C



Angličtina v 5.B





Výhody vs. nevýhody distanční výuky



Postřehy z distanční 
výuky ve 2.A

Dominik

Isabellka

Terezka
Martin

Petra

Jáchym



A jak to viděli učitelé?
Víte, co nejvíc potěší učitele v distanční 

výuce? Když Tě vidí a slyší, alespoň v malém 

okénku na monitoru počítače. :)

Vlastík Škuta, 3.B

Buďme rádi za tuhle 

zkušenost, protože všechno zlé

je k něčemu dobré a co tě nazabije, 

to tě posílí.

Iva Trčková, 2.A



Rozhovor s paní vrátnou
1. Jak se jmenujete celým jménem?

Helena Zemánková

2. Jak jste reagovala na to, že děti nepůjdou do školy?

Nelíbilo se mi to a nikdy bych nepomyslela na to, že 
nastane situace, kdy děti nebudou ve škole.

3. Bylo pro Vás náročné chodit do školy každý den, i když 
tam děti nechodily?

Ne, ale lépe se nám chodí do školy, když je plná dětí.

4. Myslela jste si, že se někdy stane něco takového jako 
je covid?

Určitě ne, nikdy by mě to nenapadlo.

5. Bylo pro vás náročné předávat pracovní sešity dětem v
době covidu?

Byla jsem vděčná za každou dětskou tvář ve škole.

6. Co, kromě sešitů, jste žákům a rodičům předávala?

Například tělocviky, papuče, odměny za soutěže, 
vyšívání, roušky, knihy.

7. Co vás baví více, práce při covidu nebo bez?

Práce s covidem je plná překvapení, ale jistě se velice 
těším na práci bez covidu, bez roušek a někdy 
nepochopitelných nařízení vlády.

8.Brala jste si obědy ze školní jídelny?

Ano, oceňuji kterékoliv jídlo, které nemuším vařit 
sama. Paní kuchařky vaří skvěle.

9. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Cokoliv od mé maminky.

10. Chyběl vám školní ruch?

Velice, hlavně ty přestávky, kdy děti běhají po 
chodbách☺

11. Chodila jste kdysi do této školy?

Ne, ale má starší dcera školu navštěvovala a mladší 
zde stále chodí.

12. Stalo se něco, co vás potěšilo nebo pobavilo?

Ano, když si žáci nevzpomenou na  číslo své skříňky 
nebo neznají jméno svého učitele.

13. Chcete něco dětem vzkázat?

Měly by si více vážit svých rodičů a učitelů. Opravdu 
pro vás dělají více, než si myslíte.



Vtipy k pobavení
To ale není rouška, se kterou jsi šel ráno do školy. Není, ale tahle je mnohem hezčí. 

Vyměnil jsem si ji s Honzíkem a ten ji předtím vyměnil s Adamem.

Učitel: „Zase pozdní příchod, důvod?“ „Byla zácpa.“ „Ale toto je online vyučování!“



Závěr

Všem přejeme krásné prázdniny, užijte si je naplno. 

Buďte na sebe opatrní a v září se na Vás budeme opět 
těšit. Redaktorky: Daniela a Iva


