Milí čtenáři,
právě v rukou držíte první vydání časopisu ZŠ Košťany, který jsme pojmenovali Školní budík. Nejedná
se o měsíčník, dokonce ani o čtvrtletník, ale mohli bychom ho nazývat občasník, protože nebude
vycházet pravidelně.
A na co se v něm můžete těšit? Do každého čísla pro Vás připravujeme články ze školních akcí,
rozhovory s osobnostmi školy, ukázky tvorby našich žáků, dokonce i nějaké hádanky a luštěnky.
Budeme rádi, když to celé nenecháte jen na nás, ale budete nám sami posílat náměty na články, vaše
příběhy, básničky a obrázky, ale také vzkazy, blahopřání a poděkování. Můžete je hodit do schránek
školního časopisu u jednotlivých sboroven či poslat přímo na email nikola.svobodova@zskostany.cz.
Ráda bych Vám nyní představila naši redakční radu, která za zrozením prvního dílu stála, přestože to
nebylo v době distanční výuky vůbec jednoduché. Děkuji vám, že jste to nevzdali! Velké poděkování
patří také Michalu Svobodovi, který se nám stará o grafiku obálky.
Děkujeme, že nás čtete 
Jmenuji se David Fedák a je mi
15 let. Do časopisu tvořím
rozhovory se zajímavými lidmi.
Myslím si o sobě, že jsem
vtipný, ale někdy se dokážu
hodně rozčílit.

Dobrý den. Jmenuji se Viktorie
Sanitriková a na tomto
časopisu jsem se podílela jako
korektorka. Ve svém volném
čase ráda poslouchám hudbu
a volám si s kamarády.

Jmenuji se Tomáš. Do časopisu
jsem zapojen tak, že dělám
rozhovory s osobnostmi naší
školy. Ve volném čase často
hraju počítačové hry a spím.

Jsem šéfredaktorka Kája a
jsem žákyně 9. A. Můj
největší a celoživotní koníček
je tanec, kterému se nyní
věnuji i závodně. Mám ráda
společnost, a jakmile můžu,
tak mluvím. :) Vždy si vážím i
maličkostí a jsem velký
optimista.

Dobrý den. Jmenuji se Marie
Moťková a do našeho školního
časopisu dělám korektury.
Ráda si čtu a trávím čas
s přáteli.

Já jsem Michal Macháček.
Určitě mě znáte z šachového
turnaje nebo ze soutěží
z angličtiny, do kterých jsem
se zapojil. Jsem hráč
badmintonu a rád hraju
videohry. Toto téma
zpracovávám i v tomto
časopise.

Nikola Svobodová

Ahoj! Já jsem Ema. Ráda se
věnuji sportu, i když v
karanténě spíše lenoším. Ze
všeho nejvíce miluji zvířata,
proto chci dobrovolně
pomáhat útulkům a různým
charitativním společnostem.
Na závěr bych chtěla dodat,
že kolem sebe musím mít
společnost.

Jmenuji se Markéta Šroubová
a chodím do 9. A. Jsem
šéfredaktorkou časopisu. Baví
mě sportovat. Ve volném čase
hraju tenis.

Slovo pana reditele
Milí žáci,
v první řadě bych chtěl ocenit to, že se vracíme k tradici vydávání školního časopisu.
Doufám, že se vám redaktorům bude dařit, budete předávat pravdivé a ověřené informace.
Víte, že minulý školní rok poznamenal Covid 19. Chtěl bych poděkovat všem žákům, kteří se
dobrovolně zapojili do distanční výuky a výuky online. V letošním roce je tato výuka povinná.
To jste již zjistili z upraveného školního řádu. Máme připraveno několik forem distanční výuky,
jen doufáme, že k ní nebudeme muset znovu naplno přistoupit. Pokud ano, tak vězte, že moje
kolegyně a mí kolegové mají k dispozici novou moderní ICT techniku a dostatek zkušeností a
erudice k jejímu plnému využití. Vy žáci máte téměř všichni domácí počítače či telefony, u
kterých sedíte dlouho do noci a hrajete různé počítačové hry nebo komunikujete na sociálních
sítích. Pokud dojde k distanční výuce, uvidíte, že IT technika může sloužit i něčemu
smysluplnému a ducha obohacujícímu – TEDY UČENÍ.
Přeji vám všem co nejklidnější a bezproblémový školní rok 2020/2021 a krásné Vánoce.
Milan Sanitrik

Soutěžní otázka: Ze kterého roku jsou portréty ředitele?

1. A) 2002

B) 2009

c) 2014

2. A) 2004

B) 2010

C) 2015

Správné odpovědi budou slosovány. Výherce obdrží hodnotnou cenu (společnou
fotografii s věnováním).

Osobnosti naší školy
Školy byly dlouho zavřené, a tak jsme naši paní zástupkyni a zároveň učitelku českého a německého
jazyka Mgr. Janu Lichtenbergovou vyzpovídali netradičně přes videohovor.
Jak jste se dostala na pozici zástupce ředitele?
Oslovil mě pan ředitel, zda bych měla zájem dělat zástupkyni a
já jsem měla ten úžasný nápad, že jsem s tím souhlasila.
Co je pro vás nejtěžší na profesi učitelky?
Nejtěžší? No tak v současné době je to asi ta současná situace,
kdy je člověk najednou nucený učit on-line. Já jsem trošičku jiný
typ. Já radši pracuji s kartičkami, než takhle bez kontaktu s lidmi.
Změnila byste něco na škole, kdyby to šlo?
Tak určitě bych změnila. Myslím si, že ta současná situace nás
hodně věcí naučila. Plno učitelů se naučilo pracovat s
moderními technologiemi a s řadou různých programů. Já bych
byla ráda, kdyby se to využívalo při běžné výuce, aby nebyly ty
hodiny takové jednotvárné, aby byly takové živější, střídaly se činnosti, což tu až tak úplně u všech
nefunguje. To by byl první krok. Rozhodně bych tlačila na to, co jsme se my jako učitelé i vy jako děti
naučili při on-line výuce z domova, abychom v tom pokračovali, až se vrátíme všichni do školy a zase
se uvidíme ve třídách.
Co byste naopak na naší škole nechala stejné?
Mně se líbí ten rodinný ráz, že tady zná každý každého. Líbí se mi, že jsme malá škola. Chtěla bych, aby
tu ta rodinná atmosféra přetrvala a aby ti učitelé k tomu přistupovali, jak přistupují, brali jsme se
navzájem jako rodina.
Vnímáte nějak změnu dětí za posledních pár let?
Vnímám. Je pravda, že si vždycky říkám, že mým dětem, když jsem nastoupila před těmi 13-14 lety, tak
teď bych se těm dětem měla omluvit za to, že jsem jim říkala, že neumí tohle, neumí tamto, byla jsem
na ně docela přísná a je pravda, že současní žáci se hrozně mění a nemají už takové pracovní návyky.
Znalosti, jako měli ti v předchozích letech, jsou pro současné žáky poměrně náročné, takže ta změna
tam vidět je. Na druhou stranu se teď učíte pracovat s těmi technologiemi, což si myslím, že vám dává
hodně do života.
Jak vnímáte zavření školy?
Je to špatná věc. Já si myslím, že pokud by ve škole ten covid neřádil, tak by děti do školy chodit měly,
protože ztrácí kontakty mezi sebou i mezi učiteli. Doma spíš jen odpočíváte, maximálně uděláte úkoly,
ale výuka by měla probíhat v té škole. Myslím si, že nás to všechny ničí - děti, učitele, ale i rodiče.
Máte nějaké koníčky, které ve svém volném čase děláte?
Mám. Já ráda čtu a řekněme ráda utrácím za knihy, za kabelky a boty. Mám ráda výlety, hodně ráda
cestuji - hrady, zámky nebo jen tak vyrážím do přírody.
Co vás dělá nejvíce šťastnou?
Čokoláda a řekněme člověk, který mě má rád, kterého mám ráda já a který se mnou tráví čas a bere
mě takovou, jaká jsem. A k tomu patří ta čokoláda a samozřejmě knížky.
Máte nějaké životní motto?
Mám. S úsměvem jde všechno líp, to je moje motto. Já se tím snažím řídit, protože mračit se, škaredit
se na lidi kolem sebe, na svět, to není hezké. Ne vždycky se to samozřejmě daří.
Kde se vidíte za 4 roky?
Stále tady v Košťanech, stále budu trápit všechny děti tady, kdo teda bude na mých hodinách, stále
budu trápit kolegy a kolegyně, budu je nutit odvádět nejlepší práci. Zatím neplánuju pracovat někde
jinde než v Košťanech.

Ze života školy
Výuka v době koronaviru
Pokud bychom chtěli charakterizovat rok 2020, určitě by nás všechny napadl COVID 19.
Tento vir sice nezasáhl jenom nás, ale i přesto se podíváme, jak jsme si my, žáci 1. a 2. stupně,
přes domácí karanténu vedli.
Žáci si na 1. stupni vedli opravdu dobře. Online výuky probíhaly na několika platformách,
jako např. Google učebna, videohovory přes Meet nebo na Skypu. Po dlouhé, několikaměsíční
distanční výuce, se mohli žáci na konci května konečně opět podívat do školy. Účast žáků ve
škole byla dobrovolná, proto jich mnoho nadále zůstalo doma. Některé hodiny probíhaly stále
online, kdy se paní učitelky viděly s dětmi přes kamery a interaktivní tabule. Ti, co do školy
docházeli, museli dodržovat hygienická opatření, ale i přesto to zvládli na jedničku. Tímto
bychom chtěli pochválit všechny loňské prvňáčky, kteří svůj neobvyklý 1. rok zvládli skvěle.
Starší žáci z 2. stupně to neměli přes
karanténu o moc jiné. Výuka probíhala
převážně na Google učebně a na
aplikaci Meet, ale pro zpestření jsme
hráli tematické hry, řešili kvízy a dělali
jiné zábavné aktivity. S paní učitelkou
Svobodovou, jsme celou češtinu pojali
jako celokaranténní hru podle příběhu
Dva roky prázdnin. Bohužel, kromě
deváťáků, kteří se museli připravovat na přijímací zkoušky, jsme školu až na vysvědčení a
odevzdávání učebnic nenavštívili. To bychom ale nebyli my, kdybychom něco nevymysleli.
Proto, se uskutečnilo pár setkání. Pan učitel Prchal s bývalou 8. A uskutečnil cyklovýlet, při
kterém se žáci po dlouhém lenošení trošku protáhli. Také 7. třída nezůstala sedět doma. Paní
učitelka Ševitová jim připravila hledání ztraceného trezoru, který úspěšně našli. Konal se i
piknik s paní učitelkou Svobodovou a s žáky 8. tříd,
který se opravdu vydařil. Kromě ochutnávání jídla
a předávání si nových karanténních příběhů, byly
rozdány diplomy a odměny, za již zmiňovanou
tematickou hru, která nás doprovázela českým
jazykem. Odměněni byli i jednotlivci. Další setkání
uspořádaly také paní učitelka Volnarová a paní
učitelka Lupinská.
Na konci roku si všichni tradičně převzali vysvědčení a konečně začali pravé letní prázdniny.
Pro všechny byl minulý rok jedna velká výzva, kterou všichni zdolali perfektně. Velké díky patří
také rodičům!

Den jazyků na 2. stupni
V pátek 25. září 2020 se na druhém stupni konal projektový den, ve kterém jsme se
dozvěděli něco o světových jazycích. Jelikož nám opět covidová situace moc nepřála, muselo
vedení školy zavést mimořádná opatření. To nám ale nezabránilo, abychom si tento den užili.
V prvních hodinách jsme se seznámili se státy, které nám třídní učitelé vybrali. V jedné třídě
probíhala ochutnávka místních produktů, jinde skládali mapu státu,
hráli domino, sledovali dokumenty a vyhledávali zajímavé informace,
které společně s informacemi z jiných tříd dali dohromady velký
“světový” kvíz.
To ale nebylo zdaleka vše. Potom nás čekal
velmi zajímavý úkol. Museli jsme sehrát a natočit scénky z klasických
českých filmů, jako např.: Slunce seno a pár facek, Ať žijí duchové nebo
Obecná škola. Celé jsme to ale museli říct v angličtině! Následně jsme
zkoukli scénky ostatních tříd a hádali jsme, jaký film ztvárnili právě oni.
Projektový den se nám velice líbil a doufáme, že budeme moci co nejdříve zase
spolupracovat s ostatními třídami dohromady.

Literární hraní
Takhle jsme si hráli, než jsme opět museli usednout
k počítačům.
Naši deváťáci dostali za úkol vymyslet literární hry, díky nimž
by si zopakovali dosavadní znalosti z literatury. Vznikla skvělá
PEXESA, PEXETRIA, DOMINO, ČERNÝ PETR i KNIHOPOLY.
Žákům dělala tvorba her radost, ale daleko větší odměnou jim
bylo, když si hry mohli sami vyzkoušet. Kdo není nadšený, když
vidí, že jeho hra zaujme i ostatní spolužáky?

Drakiáda ve školní družině
Jako každý rok se v naší školní družině konala tradiční drakiáda.
Děti ve všech odděleních vyráběly papírové draky, se kterými je
poté čekala spousta zábavy. Při výrobě draků se děti inspirovaly
barvami podzimu, ale také oblíbenými pohádkovými
postavami. Závěrem týdne děti čekaly sportovní soutěže
jako například dračí slalom a závody, ale také vyhodnocení
nejpovedenějších prací a sladká odměna.
Vychovatelky ŠD

Kreativní okénko
Prohlédněte si práce našich spolužáčků z 1. stupně.

Dominik D. 4. A

Lukáš P. 4. B

Standa Č. 4. A

Dan F. 4. A

Matyáš M. 4. A

Alex M. 4. A

Knižní, filmové a Herní tipy
Zaklínač
Zaklínač je fantasy cyklus polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Vznikl jako
série krátkých příběhů publikovaných v polském sci-fi a fantasy časopise Fantastyka, kde se
objevila první povídka Wiedźmin (Zaklínač) v roce 1986. V roce 1993 byl vydán první díl ve
formě románu.
Knižní série má 8 dílů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poslední přání
Meč Osudu
Krev elfů
Čas opovržení
Křest ohněm
Věž vlaštovky
Paní jezera
Bouřková sezóna, která není označená číslem.

První a druhý díl knižní série jsou povídky Geralta z Rivie. Třetí až osmý díl je příběh Geralta,
Cirily a Yennefer. Cirila je princezna z Cyntri. Yennefer je mocnou čarodějkou žijící ve
Vengerbergu, hlavním městě Aedirnu. Je Geraltovou pravou láskou a pro Ciri plní roli náhradní
matky.
Navzdory svému jménu Geralt ve skutečnosti nepochází z Rivie. Geraltovým povoláním bylo
ochraňovat lidi před stvořeními Chaosu, který vznikl na zemi po Konjukci sfér. Narodil se jako
syn čarodějky Visenny a pravděpodobně válečníka Korina. Visenna ho nechala Vesemirovi,
který ho zavedl do Kaer Morhen, zaklínačské školy Vlka. A tam začíná celé zaklínačovo
dobrodružství, které obsahuje bolestivé zkoušky, náročné souboje, ale i dlouhé noci
v nevěstinci, či románek s dalšími dvěma čarodějkami.
Herní série má tři díly: Zaklínač, Zaklínač 2: Vrahové králů,
Zaklínač 3: Divoký hon.
A už jsme na konci, bylo to nějaké rychlé, že? Doufám, že se vám
to líbilo a že se uvidíme v další recenzi/článku!

Zamysli se

Nápovědy k osmisměrce
1. Antonymum ke slovu distanční
2. Doplň jméno: Když nemůže xxxxxxx
k hoře, musí hora k xxxxxxxxxx
3. Synonymum ke slovu učitel
4. Slitina mědi a cínu
5. Křestní jméno bývalého ministra
zdravotnictví (Prymula)
6. Autor knihy Divá Bára
7. Samice od divočáka
8. Olej anglicky
9. 1000 kg
10. Hlavní město Maďarska
11. Svatá kniha islámu
12. Jednotka tlaku
13. Soubor pravidel slušného chování
ve společnosti
14. Rovná křivka, která nikde nezačíná
a nikde nekončí
15. Německy ucho
16. 4. planeta sluneční soustavy
17. Nástěnná malba

18. Křestní jméno známého českého
hokejisty s číslem 68
19. Synonymum ke slovu ocas
20. Listnatý strom, na kterém rostou
žaludy
21. Anglicky podstatné jméno
22. Co postavil Noe při potopě světa
23. Název náboženství, které vyznávají
Židé
24. V pěstování které plodiny je Česko
světovou jedničkou?
25. Vědec zabývající se studiem ptáků
26. Anglicky plyn
27. Chemický prvek se značkou Zn
28. Měna v Německu
29. Psovitá šelma
30. Obyvatelka Mongolska
31. Mužské jméno 24.12.
32. Bývalý český tenista Tomáš...
33. Činitel * činitel = ________
34. Mužské jméno 30.3.
35. Znamení zvěrokruhu 23.8. - 22.9.

