
 

 
 

 

Pojďte si s námi hrát 
Povídání o herectví na naší 
základní škole 

Čtěte na straně 2   

Motivují k lepším výsledkům tresty za špatné známky, ať 

už jen v žákovské knížce, či na vysvědčení? Univerzální 

rada zřejmě neexistuje, přesto si ale vypůjčíme názor 

pražského neurologa MUDr. Martina Jana Stránského, 

který tvrdí: „Rodiče by neměli trestat potomky za to, že 

něco nevědí, ale spíše je nutit k tomu, aby byly tak 

dobré, jak samy dokážou.“  Pokud jsme se tedy připra-

vovali a snažili se být v rámci svých možností nejlepší, je 

to něco jiného, než když jsme líní a s mávnutím ruky si 

řekneme: „Však ono to nějak dopadne…“  

Fajn učitelé, jídlo i tělocvična 

Přiznáváme, učení není žádná zábava, a to ani v případě, 

že jde o předmět, který patří k naším oblíbeným. Ovšem  

škola je také o jiných věcech. My v Hostomicích máme  

spoustu důvodů pro to, aby se nám ve škole líbilo: Máme  

 

dobré učitele a učitelky. V družině si děti hrají a vyrábějí 

krásné věci. Líbí se nám jídelna, protože v ní skvěle vaří. 

Takové knedlíky plněné masem, rizoto, nezdravá svačina 

v podobě rohlíku s nutelou a kakaem nebo více zdravý 

chleba s rybí pomazánkou. To všechno jsou pochoutky, až 

se sliny sbíhají! Máme báječnou tělocvičnu s několika 

druhy branek a spoustou dalšího vybavení. Líbí se nám  

i třídy, ve kterých trávíme podstatnou část všedních dnů. 

Je v nich spousta obrázků a dokonce i květiny.  

Vidíte – i my děti dokážeme na škole vidět mnoho 

dobrého. To nejdůležitější jsme si však nechali na konec: 

Ze všeho nejvíce se nám tady totiž líbí kamarádi! 

Redakce Ehmmm… 

V příštím čísle najdete anketu na téma „Jaké bylo vysvědčení?“ 

Ve škole budoucí prvňáčky uvítaly nejrůznější pohádkové bytosti. 

Právě u nich také děti absolvovaly řadu znalostních prověrek. Kdo by 

se ale bál, když všichni se mile usmívali a byli tak hodní. Děti proto 

prošly všemi zkouškami hladce. Poznávaly na obrázcích nejrůznější 

zvířátka, počítaly a chlubily se tím, jaká znají písmenka. Ve třídě si 

pak poprvé zkusily pohodlí školních lavic, když malovaly obrázek.  

A také alespoň trochu zažili, jaké to je stát před tabulí – to když 

říkaly básničky a zpívaly písničky. A my jsme byli u toho! 

„Na budoucí prvňáčky se pokaždé těšíme, jsou roztomilí,“ prozradila 

nám paní učitelka Lenka Kárová. A těšily se i děti na zápis a jak moc 

se doma připravovaly?                                            Pokračování na straně 3           

 

Celkem 25 dětí přišlo ve čtvrtek 23. ledna se svými rodiči k zá-

pisu do první třídy ZŠ Pavla Lisého Hostomice. A učitelé i starší 

spolužáci dělali vše pro to, aby ten první den byl pro ně krásný. 

Ukázat na obrázek pejska, ovečky či koníčka? 

Žádný problém!         Foto: Kateřina Havelková  

Chcete s námi napsat knihu? Právě začínáme! Kreslíte komiksy a potěšilo by vás, kdyby byly vidět? Malujete, fotografu-

jete nebo rádi píšete a láká vás být redaktory? Pokud vám je méně než osmnáct, rádi vás přivítáme v kroužku žurnalis-

tiky a literární tvořivosti PcDrak.  

Bližší informace na tel.: 774 776 361, e-mailu redakce@pcdrak.cz či na www.pcdrak.cz. 

 

Pololetní vysvědčení je samozřejmě malý strašák, ale rodiče, kteří sledují úspěchy i neúspěchy svých 

potomků pravidelně, nemůže překvapit. Navíc – škola přece není jen o vysvědčení nebo o známkách 

obecně. Toto spojení nás vedlo k malému zamyšlení. 

mailto:redakce@pcdrak.cz
http://www.pcdrak.cz/


 

 
 

 

Kateřina Havelková, foto: M. Matola 

  

 

 

 

 

 

 

Divadélko, v němž by účinkovaly jen děti, byl již 

dlouho můj sen. A jsem ráda, že jsem se rozhodla jej 

před rokem konečně realizovat. Mám stále dobrou 

náladu, protože každé odpoledne je svým způsobem 

jedinečné a zábavné. A večer ulehám do postele s tím, 

že jsem snad za sebou zanechala zase něco pěkného. 

Když potom po týdnech zkoušek můžeme předvést 

například naše pohádky „O Sněhurce a sedmi 

trpaslících“ nebo „O koťátku, které zapomnělo 

mňoukat“ před rodiči či dokonce před náhodnými 

diváky, kteří tleskají, jsem pak opravdu šťastná. 

Vy sama hrajete? 

V divadle ani v televizi mne nenajdete. Vystudovala 

jsem hudebně dramatický obor na Státní Konzervatoři 

v Praze a scenáristiku a režii na Filmové a televizní 

fakultě AMU. Řa-

du let jsem rov-

něž spolupraco-

vala na přípravě 

pořadů pro děti  

a rodiče v jedné 

pražské agentu-

ře. Zde jsem ta-

ké sama vystupo-

vala. Práce pro 

děti mne tedy 

v různých formách provází již zhruba šestnáct let.  

Herci v divadle musí být ukáznění a učit se role  

i mimo zkoušky, jaké jsou v tomto směru děti? 

Je nutné si uvědomit, že děti mají hromadu povinností 

ve škole, což je samozřejmě prioritní. Divadélko 

dětského herce, či méně vznešeně kroužky herectví, 

berou jako volnočasovou aktivitu, při které se chtějí 

bavit a také trochu „zlobit“. A já se snažím, abychom 

dosáhli to prvního a co nejvíce eliminovali to druhé. 

I malí herci totiž musí pracovat. Například je nutné, 

aby se naučili zpaměti texty svých postav, učí se 

improvizačním dovednostem, vcítění se a mnoha 

dalším věcem. Ve výsledku tedy nejde jen o divadlo, 

děti si nacvičují, jak zvládat nejrůznější životní 

situace, jak se vyjadřovat a komunikovat s ostatními,  

chovat se a pracovat v týmu. A také rozvíjejí svou 

fantazii a sebejistotu.  

Herecké kroužky organizujete na základní škole, 

musí je navštěvovat pouze její žáci? 

Nikoli. Do našeho divadélka se mohou přihlásit i děti, 

které první stupeň absolvují na některé z okolních 

malotřídek či nějaké jiné škole včetně víceletých 

gymnáziích či středních škol. Divadlo s námi mohou 

tedy hrát i starší děti či mládež. Dveře jsou otevřeny 

všem, který ještě nebylo osmnáct let. Navíc herectví 

nevyučuji jen v Hostomicích, ale také v Berouně  

a v Loděnici. Vítáme každého, kdo by si s námi chtěl 

vyzkoušet, jaké to je na „prknech, co znamenají 

svět“.                            Nikola Hájková, Róza Jírová

  

Lukáš Bíma 

Poprvé jste je mohli vidět v prosinci na Adventním jarmarku. V mrazu a v chumelenici hráli herci 

Divadélka dětského herce PcDrak pohádky O koťátku, které zapomnělo mňoukat, Sněhurka a sedm 

trpaslíků a dramatizaci Červené karkulky. Zajímalo nás, kde se v Hostomicích vzal takový soubor. Ptali 

jsme se proto Kateřiny Havelkové, která jej vede.  

Sedm trpaslíků a mezi nimi Sněhurka v podání žáků druhých 

a třetích tříd ZŠ P. Lisého.                     Foto: Martin Matola 

Prvňáčci ze základní školy hráli pohádku O koťátku, které 

zapomnělo mňoukat.                             Foto: Martin Matola 



 

 
 

 Dokončení ze strany 1: 

„Do školy se těším! Hlavně na čtení,“ svěřila se nám Eliška 
Oršošová (ve fialovém na fotografii vpravo) s tím, že už 
leccos umí. Plete si jen písmenka b a d. „Na zápis jsme se 
s Eliškou připravovaly – vyplňovaly jsme a kreslily,“ 
dodala maminka Lenka. Malá Jůlinka Kolářová se také do 
školy těší, hlavně prý na kroužky. Na zápis se ale podle 
její maminky Niny moc nepřipravovaly, protože Jůlinka 
toho už hodně umí.  

Ze třídy, ale ještě děti nešly domů. Musely do ředitelny. 
Některé z nich se možná teprve teď začaly trochu bát. 
Nebylo ale čeho. Ředitel Eduard Polách se usmíval a všem 
popřál hodně štěstí ve školních lavicích, až do nich v září 
zasednou. A my přejeme totéž. Ať se vám, budoucí 
prvňáčkové, ve škole líbí! 

Lukáš Bíma, Nikola Hájková, Róza Jírová 

Foto: Kateřina Havelková 

 

 

Několik nezbytných informací a zkoušky do 1 třídy mohou začít. 

Kolik je teček na papíru? To je přece jednoduché! Namalovat obrázek? Určitě, udělám to co nejlépe. 

Jojo už dávno není jen hračka na provázku, která při troše šikovnosti jezdí nahoru  

a dolů. Dnešní yoya mají ložiska a dají se s nimi předvádět úžasné triky.  Proč píšeme 

název pokaždé jinak? Nu proto, že my Češi milujeme speciality, a tak používáme 

názvy Jojo i yoyo.  

Z kdysi pouhé zábavy se stala úžasná disciplína, která má dokonce své mistrovství 

světa. Pokud se někdo domnívá, že jde o to, jak dlouho kdo vydrží „jojovat“, hluboce 

se mýlí. Na soutěžích se hodnotí hlavně provedení předepsaných triků nebo volná 

sestava, kdy tu svou musí yoyer předvést v časovém limitu. Rozhodčí výkon hodnotí 

podobně jako například ve sportovní gymnastice. 

Ale proč o tom píšeme? Začínající yoyery můžeme totiž již potkávat i u nás 

v Hostomicích. Zdokonalují se ve škole pod vedením yoyera Tomáše Vladimíra Škardy, 

který mimochodem vystoupí i 22. února na Reprezentačním plese SRPŠ při ZŠ P. 

Lisého Hostomice na sále v restauraci U Frajerů. 

Stanislav Krotil patří k těm, kdo se učí ve škole umění triků s yoyem, foto: Róza Jírová 



 

 
 

 Pro nás, žáky čtvrtých a pátých ročníků ZŠ Pavla 
Lisého v Hostomicích, se ten den skutečně podařil. 
Místo do školních lavic jsme totiž vyrazili do 
svíčkárny RODAS v Šestajovicích u Prahy.  

Cesta autobusem trvala asi hodinu, ale stálo to za to. 

Když jsme dorazili, obklopila nás záře sluníčka.  

Oči si ale za okamžik přivykly. Před námi stála budova 

svíčkárny a malá farma. Chvilku jsme se kochali zvířátky – 

byly tu ovce, kozy, prasátka a slepice. Ovšem nebyly jen 

tak obyčejné, která známe z vesnických hospodářství.  

Šlo o holandské mini kozičky, kvésanské mini ovečky, 

gottigenská mini prasátka, zdrobnělé slepičky. Snad jen 

ta krásná zelenožlutá andulka byla taková, jakou mají 

někteří z nás doma v klecích. I když farmička byla 

úžasná, to nejlepší nás teprve čekalo. 

Vstoupili jsme do království výroby svíček, voskových 

pastelek, kosmetiky, mýdel a čisticích prostředků. Tak 

široká je totiž paleta toho, co v Šestajovicích dělají. Sami 

jsme vylívali voskovky, udělali jsme si ozdobičky na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vánoční stromeček a barvili jsme svíčky. Když jsme byli 

hotovi, šli jsme do zdejšího malého obchůdku. Koupili 

jsme si svíčky, pohledy a voskové pastelky. Ve svíčkárně 

se nám moc líbilo, ale na zvířátka jsme před odjezdem 

stejně nezapomněli. Rozloučili jsme se, nastoupili do 

autobusu a plni zážitků se vrátili domů. 

Nikola Hájková, Róza Jírová  

Ilustrační fotografie 

Jste zvědavi, co bude dít v únoru u nás v základní 

škole? Prozradíme vám to. 

4. 2. vypukne školní kolo recitační soutěže. Vítězové 

postoupí do okresního kola, které se bude konat 

v březnu. Držíme palce! 

6. 2. přijede do školy mobilní planetárium, už se 

těšíme, že se budeme moci podívat na hvězdy. 

  

Barvení svíček nás bavilo.            Foto: Lucie Strohschneiderová 

7. 2. vyroste v tělocvičně opičí dráha s přibližně 

čtrnácti disciplínami. Třetí vyučovací hodinu si prověří 

své schopnosti prvňáci, čtvrtou pak druháci.  

21. 2. se na opičí dráhu budou moci těšit třeťáci.  

  

Ehmmm… pro vás v rámci kroužku žurnalistiky PcDrak MgA. 
Kateřiny Havelkové připravili žáci ZŠ Pavla Lisého 
Hostomice: Lukáš Bíma, Nikola Hájková, Róza Jírová  
a Michaela Zárybnická.  
Layout: PcDrak, Noviny vycházejí měsíčně na webech: 
www.zsplhostomice.cz, www. hostomice.cz a rovněž i na 
www.pcdrak.cz.  Kontakt: tel.: 774 776 361, e-mail: 
redakce@pcdrak.cz 
Za pravopisné a  jiné chyby redakce neručí. Jejich původcem 
je školní skřítek Šotek, který vymazává paměť žáků a omezuje 
jejich schopnosti při písemkách a zkoušení! 

Záskok 

Učitelka: Kamile, nenapsala ten úkol za tebe náhodou 

maminka? 

Kamil: Napsala, ale já jsem za ní vyluxoval a umyl 

nádobí. 

Výkres 

Rozhovor při hodině výtvarný výchovy:  

Co to prosím tě maluješ?  

Kozu. 

A kde je?  

Na pastvě.  

A kde je ta pastva?  

Už jí koza spásla. 

A kde je ta koza? 

Šla pryč! Co by tam dělala, když už všechno sežrala? 
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