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REPUBLIKA SLAVÍ
100. NAROZENINY
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NA ČASOPISE PRACOVALI
Tereza Janečková, Prokop Škrabálek, David Kapsa, Matěj
Trtek, Lucie Stojaspalová, Denisa Pavelková, Barbora
Velecká, Kamila Výmolová, Brigita Velecká, Barbora
Velecká
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…CO VÁS PŘI ČTENÍ ČEKÁ…
JAK TO TEHDY BYLO…
MILÁ REPUBLIKO
ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU
ÚSPĚCH eTWINNINGU
ANKETA
DIY
NĚCO NA ZUB
ŠKOLNÍ AKCE
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JAK TO TENKRÁT BYLO
Naše republika
vznikla 28. 10.
1918.
Prvním
prezidentem byl
Tomáš Garrigue
Masaryk.
Roku 1920 Anna
Hlavatá – Pokorná založila Legii malých. Cílem Legie
malých byla péče o sociálně slabé děti.
V roce 1920 vznikla v Železném Brodě první česká
sklářská škola. Vznikla automobilka Škoda odkoupením
automobilky Laurin & Klement v Mladé Boleslavi.
Roku 1928 byla v Československu na brněnském
výstavišti výstava soudobé kultury. Hlavním tématem
pavilonu byl úspěch Karla Absolona při objevu 30.000 let
staré civilizace lovců mamutů.
V této době už úspěšně podnikal Tomáš Baťa, který stavěl
pro své zaměstnance domy, školy a nemocnice.
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29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a bylo
zabráno české pohraničí.
Roku 1939 začala druhá
světová válka, která
skončila 8. 5. 1945.

21. 8. 1968 vtrhla vojska
pěti armád Varšavské smlouvy do Československa.
1989 začala Sametová revoluce.

PŠ
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ANKETA
Každý stát má své hrdiny, své osobnosti. Zeptali jsme se
našich žáků, kdo je podle nich naší nejvýznamnější
osobností.
A kdo je v očích mladé nadějné generace ten nej?

…nejvíce hodnotí Karla IV.
…vnímají přínos Jana Amose Komenského
…obdivují řadu sportovců – Jaromíra Jágra, Emila Zátopka
…váží si Tomáše G. Masaryka
…líbí se jim čeští spisovatelé – Karel Čapek
…smekají před našimi vynálezci
…uznávají české vědce
DK, BV, DP, KV, BV

MOJE
REPUBLIKO
Žáci devátého ročníku
v hodinách českého
jazyka vytvořili dopisy
pro republiku, ve
kterých se zrcadlilo, co
pro ně republika
znamená.
V závěru svého dopisu
vypsali svá přání
k narozeninám naší
vlasti.
Dopisy se žákům
povedly a snad si při
práci uvědomili, jak náročná byla
cesta ke svobodě.
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PROJEKT REPUBLIKA
Žáci osmých ročníků v projektu Republika pracovali
s informacemi. Vznikla zajímavá dílka mapující důležitý
mezník v dějinách naší země. Každý projekt byl v hodině
odprezentován a věříme, že byl pro žáky přínosem.

STROM
PREZIDENTŮ
Na výročí republiky se
nezapomnělo ani v hodinách
pracovní výchovy. Šesťáci
tvořili prezidentský strom.

ŽIVÁ VLAJKA
Návod na živou vlajku je prostý:
potřebujete dobrý plán, pěknou řádku
lidí, jeden dron a hlavně chuť něco
zajímavého zažít.
A vyšlo to!
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TŘEŤÁCI A PRVNÍ REPUBLIKA
Žáčci třetích tříd prožili pestrý program u příležitosti oslav
100.výročí
vzniku
Československa v místní
knihovně. Paní knihovnice
Marta
Zálešáková
ve
spolupráci
s paní
místostarostkou
Marií
Kománkovou
si
daly
záležet a připravily zajímavé aktivity. Děti byly seznámeny
s osobností T. G. Masaryka, vybarvovaly státní znak první
republiky, modelovaly suroviny, ze kterých se v té době
dělaly náhražky
potravin,
do
rukou se jim
dostalo 100 let
staré
obecní
razítko.
Děti
ochutnaly
kopřivový čaj a
pochutnaly si na
oblíbeném
cukroví našeho
prvního prezidenta, které jim upekla paní místostarostka.
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ČTVRŤÁCI V LUHAČOVICÍCH
Ochutnat lázeňské oplatky a vydat se po stopách první
republiky – to byl plán našich čtvrťáků. Děti byly úžasné a
se zájmem si vyslechly prvorepublikový příběh Bílé čtvrti.
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ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU

ŠÁRKOU MIKESKOVOU
Můžete se prosím našim čtenářům představit?
To je hned na úvod velmi
zajímavá
otázka.
Po
profesní stránce jsem
pedagog s 30tiletou praxí.
Začínala jsem v roce 1988
jako
paní
učitelka
v mateřské škole. Poté
jsem dlouho pracovala na
základní škole, kde jsem
učila na 1. i na 2. stupni a
podílela se na mnoha činnostech spojených se
vzděláváním a řízením školy. Mimo to jsem externě
spolupracovala s Národním ústavem pro vzdělávání
v Praze jako recenzentka didaktických učebních
materiálů a článků. Sama jsem autorkou mnohých
učebních materiálů a pracovních sešitů včetně učebnice
publikované nakladatelstvím Fraus. V posledních šesti
letech jsem pracovala jako školní inspektorka a také jako
lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
v čemž externě dál částečně pokračuji. Měla jsem tak
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velkou možnost poznat stovky škol, jejich prostředí a
úroveň vzdělávání. Nahlédla jsem na pedagogickou
činnost z jiného břehu a získala spoustu zkušeností.
Ráda se pouštím do objevování nových věcí a se
zapálením přijímám nové výzvy, které s sebou profesní
dráha a vůbec život celkově přináší. Především jsem ale
člověk, který má rodinu, takže mě praní, vaření a úklid,
jako každou jinou ženu, nemine  .
Jak se Vám u nás líbí, překvapilo Vás něco?
Nivnice na mě působí velmi pozitivně. Je to obec, která
má svůj půvab. Líbí se mi její rozmanitost, soulad
přírodního a kulturního prostředí, určitá kultivovanost.
Zkrátka je tu moc hezky. Především tu vnímám značnou
činorodost a tvořivost místních obyvatel a musím také
dodat, že jsem se zatím setkala se samými ochotnými a
příjemnými lidmi. A totéž platí také o škole. Je tak nějak
„jiná“ než ostatní školy – má svého vnitřního ducha, své
osobité charisma...
Jak jste objevila ZŠ J. A. Komenského v Nivnici?
(Smích) Způsobem zcela typickým pro současnou dobu
– při brouzdání po internetu.
Odkud jste?
Bydlím v Louce, ale pocházím z Velké nad Veličkou.

ČAPROŠ 1/2019

ČAPROŠ 1/2019

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Po pracovní stránce bych ráda co nejlépe vedla školu
k jejímu dalšímu postupnému rozvoji a moc bych si přála,
aby ta jedinečnost, kterou tady vnímám, škole také
zůstaly.
Věřím, že se mi to povede, protože na to nebudu sama.
Spolu se mnou je tu skvělý tým pedagogů a provozních
zaměstnanců školy. Zatím se sice známe jen krátce, ale
vnímám, že jsou to lidé, kteří se své práci maximálně
věnují a berou ji spíše jako svého koníčka než práci. To
se promítá do jejich kvalitní práce, proto má škola
výborné vzdělávací výsledky a jak jsem se už zmínila, má
svého vnitřního ducha.
Jinak bych si do budoucna ráda našla víc času na sport,
koníčky a odpočinek  , což se mi v poslední době
vzhledem k množství práce moc nedaří.
Prásknete nám ještě něco o Vás?
(Smích) Možná někdy příště, už jsem toho prozradila až
až  .

CHCETE ČTENÁŘUM NĚCO VZKÁZAT?
Ať se jim časopis naší školy líbí, ať v něm najdou hodně
zajímavých informací, příspěvků a článků.

A hlavně jim přeji, aby si k naší škole našli tu správnou
cestu – cestu spolupráce, pochopení, vzájemného
porozumění a nadšení pro společnou věc…
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.
TJ

„Vzdělávání ve škole vychází z myšlenek J. A.
Komenského, z jeho pedagogického optimismu, podle nějž
se člověk stává člověkem jedině výchovou, a
pedagogického humanismu, který pojímá školu jako „dílnu
lidskosti“.
Komenského pedagogika je charakteristická myšlenkou
vzdělávat „všechny ve všem všestranně“.
Komenského návod, jak dobře učit (rychle, s chutí a
napevno), se slučuje s dnešním pojetím moderní
pedagogiky – racionálností, adekvátní motivací a
efektivností veškeré výuky. Proto stavíme na Komenského
didaktických principech, které jsou stále platné.
„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají
ku přijetí plných pravých obrysů vzděláváni, aby
nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha,
tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“
J. A. Komenský
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NĚCO NA ZUB

DIY
Sluncem zalité počasí je v nenávratnu a je na nás, jak si
tento čas podzimních plískanic zpříjemnit. Nabízíme Vám
jednoduchý návod na vytvoření dekorace pro kouzelné
chvíle.
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ÚSPĚCH eTWINNINGU

MEZINÁRODNÍ

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že
se naše škola zapojila do eTwinningových
projektů.

ÚSPĚCH

To jsme ještě netušili, jaký úspěch nás čeká. Jednou za rok
podávají projekty žádost o Quality Label – to je cena, která
vyjadřuje kvalitu daného projektu. Pokud projekt takovou
cenu získá, znamená to, že je výborný a může být dobrou
inspirací pro druhé.
V Plzni na Národní eTwinningové konferenci byla třem
našim
projektům
Quality Label
udělena. Velmi
si
tohoto
ocenění
vážíme a velké
díky patří všem,
kteří na těchto
projektech
pracovali. Se žáky 7. A., skupinkou žáků ze 6.B a se žáky
9. ročníku na projektech pracovala paní učitelka Renata
Charvátová.

Jako ocenění vynikající práce na eTwinningovém projektu
„VALUES SHAPE THE
QUALITY OF OUR LIVES “
byl naší škole udělen
evropský certifikát kvality
(European Quality Label).
Toto ocenění je důkazem
toho, že naše práce, práce
studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským
měřítkům. Milí žáci 7.A, jste prostě báječní.-)

Stejné ocenění získal i
projekt „EUROPEAN
PENPAL CLUB“.
Šikulky ze 6. B, jste
super!

MÁME VELKOU RADOST A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ
VÝZVY!!
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Pasování na čtenáře

AKCE ŠKOLY V OBRAZECH

KOVOSTEEL

Fyzika v praxi

Sportovní úspěchy

Bartkův mlýn
Sdílení dílen

Mimořádné události

SBĚR PAPÍRU
Při sběru bylo odvezeno do sběrných surovin téměř 11 tun
papíru, za který obdržíme 16 230,- Kč.

VÍCE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY
http://www.zsnivnice.cz
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