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Úvodníček  

Ahoj, kamarádi,   

letos poprvé se hlásíme se Šotkem. Tentokrát je časopis tematicky zaměřen na 

Řecko. Můžete se těšit na rozhovor jak s paní učitelkou Lenkou Novotnou, tak i 

s prvňáčky, na tvořivé psaní, významné únorové události, řecké osobnosti, 

pranostiky, luštění a rébusy. Uprostřed časopisu máte soutěžní listy s kvízy a 

křížovkami. Těšíme se na vaše odpovědi. Pokud se i ty budeš chtít přidat do naší 

redakce, neváhej! Kontaktuj buď svého třídního učitele, nebo přímo redakční 

radu – paní učitelku Bendovou. Své příspěvky do Šotka můžete posílat rovnou 

na adresu nadezda.bendova@zsostasov.cz.  

Budeme se těšit na vaše odpovědi.  
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Rozhovor s paní učitelkou Lenkou Novotnou 

1) Jste ráda, že učíte na horním stupni? Proč? 

Než jsem nastoupila na tuto školu, působila jsem v mateřské škole. Po té, co 

mne oslovila paní učitelka Martina Krupková, zda nechci nastoupit jako 

vychovatelka a učitelka výchov na prvním stupni, tenkrát ještě pod vedením 

paní ředitelky Evy Slovákové, neváhala jsem. Učit na malé škole rodinného 

typu byl vždy můj sen. Krásné prostředí, báječní kolegové, skvělé podmínky 

pro práci. Jsme si prostě všichni blízko. 

2) Jaký máte názor na novou metodu matematiky?  

Vzhledem k mému vyučovacímu stylu byla Hejného metoda ve vyučování 

matematiky jasnou volbou. Žáci matematiku objevují sami s velkým zaujetím, 

vzájemně si pomáhají a radují se z každého pokroku. Velký důraz je kladen na 

práci s chybou, propojování světa matematiky se skutečným světem. Já jsem 

jako učitel hlavně průvodcem a pozorovatelem učení žáků. 

3) Jsou pro Vás některé příklady z matematiky těžké? 

Pokud se budeme bavit o Hejného metodě ve výuce matematiky, tak někdy ano. 

Ale ne proto, že bych nepřišla na řešení úloh, ale někdy se stane, že jich 

nevymyslím tolik, co žáci. A pak žasnu, jak nad úlohami přemýšlí a vysvětlují. 

Vyučovat Hejného metodou mne neskutečně baví a myslím, že obohacuje nejen 

žáky, ale i mně. 

4) Je pro Vás těžké se rozloučit, když předáváte svoji třídu nové 

paní učitelce? 

Ano, je to velmi těžké. Každá třída je pro mne srdcovou záležitostí. Trávíme 

spolu spoustu času, jsme taková rodina. Žáci znají mně, já je, vytvoříme si 

blízký vztah i s rodiči. S velkou zvědavostí pak sleduji, jak se jim daří, jak 



4  

  

vyspívají a připravují se na přijímací řízení na střední školy a učiliště a loučí se 

se základní školou.  

5) Moc krásně zpíváte. Jak dlouho se tomu věnujete?  

Děkuji za uznání. Zpěvu a hudbě se věnuji od dětského věku. Už ve školce jsem 

chodila do pěveckého sboru. Následně i na škole základní. Také jsem 

navštěvovala hudební školu, kde jsem se věnovala sólovému, sborovému zpěvu 

a také hře na klarinet. Ani střední pedagogická škola v Litoměřicích nebyla 

výjimkou. Navštěvovala jsem pěvecký sbor Máj, který je vyhlášeným sborem 

nejen v Čechách, ale po celé Evropě, kde získal nejedno ocenění. 

6) Chtěla jste být už odmala učitelka?  

Ano učitelka nebo zpěvačka. Těžké období pro mne byla osmá třída, ze které 

jsme odcházeli na střední školu. Tenkrát jsme nemohli mít dvě školy 

s talentovými zkouškami (poz. na pedagogickou školu i na konzervatoř byly 

podmínkou pro přijetí TS). Rozhodla jsem se tedy pro Střední pedagogickou 

školu – učitelství pro mateřské školy s tím, že zpívat mohu vždycky. 

7) Jaké je to učit takhle malé "neposedné" dětičky😃?  

Je to velká zábava a zároveň zodpovědnost. Vzhledem k tomu, že jsem i 

mateřinkou, mám k malým dětem blízko. Vedle učení zažijeme spoustu legrace.  

8) Myslíte si, že tenhle způsob čtení (marťanština) je lepší než před tím?  

Nemohu úplně posoudit, zda metoda hláskováním je lepší. Velkým přínosem je 

pro děti to, že hned v polovině září žáci přečtou myšlenku a dokáží svou 

myšlenku také napsat. V pololetí děti čtou smysluplné texty a mají ke čtení 

velmi dobrý vztah. Po pololetí se žáci začínají učit psát a výhodou je, že už ví, 

co píší a dává jim to smysl. Současná devátá třída byla první, ve které se 

marťanštinou začalo učit. První učitelkou, která na naší škole vyučovala 

genetickou metodou, byla paní učitelka Pokorná. 
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9) Co děláte ráda ve svém volném čase?  

Mám spoustu zájmů. Mým velkým koníčkem je studium . Ale také se věnuji 

četbě (nejen vědecké ), již zmíněnému zpěvu, poslechu hudby. Každý den se 

snažím být alespoň hodinu venku. Nyní také chodím na sólo latino tance, což 

mne velmi baví. A ráda relaxuji s vrnící kočkou na klíně. 

10) Jaké školy máte vystudované? 

Moje profesní dráha začala na Střední pedagogické škole v Litoměřicích, obor 

Učitelství pro MŠ. Vystudovala jsem také bakalářský obor Učitelství pro MŠ na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na 

speciální pedagogiku a řízení školy. Ale jelikož jsem chtěla být učitelkou na 

základní škole, jsem absolventkou liberecké Technické univerzity, magisterský 

obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na Hudební výchovu. 

 

Děkujeme za rozhovor. 
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                                 Autorka: Ester Vele, foto: asistentka Zuzana Koudelková  
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Rozhovor s Lukáškem Paříkem  

1. Kolik je ti let?  

Je mi 6 let. 

2. Chováš doma zvířata? Jaká? 

Chováme býky, papouška, králíka a psy.   

3. Máš sourozence?  

Ano, mám sestru. Jmenuje se Lucka. 

4. Co bys chtěl dělat, až budeš dospělý?  

Chtěl bych být youtuberem. 

5. Jaké je tvé oblíbené jídlo?  

Mé oblíbené jídlo je svíčková s knedlíkem.  

6. Jaká je tvá oblíbená barva? 

Moje oblíbená barva je černá. 

7. Jaká je tvá oblíbená pohádka? 

LEGO příběh. 

8. Co ses naučil během prvního pololetí? 

Umím napsat pár písmenek. 

9. Jak jsi strávil pololetní prázdniny? 

Káceli jsme strom u býků. 

10. Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Má oblíbená kniha je Harry Potter. 
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                                                     Autorka: Zuzka Kukučiarová, foto: Ester Vele 
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  Rozhovor s Honzíkem Novotným 

1. Kolik je ti let? 

          Je mi 6 let. 

2. Co děláš ve volném čase?  

          Hraji si s pejskem a také chodím hrát fotbal. 

3. Co bys chtěl dělat, až budeš dospělý?  

          Chtěl bych hrát fotbal. 

4. Jaká je tvá oblíbená pohádka?  

          Jak vycvičit draka.  

5. Co ses naučil během prvního pololetí?  

           Naučil jsem se číst.  

6. Jaká je tvá oblíbená barva?  

           Moje oblíbená barva je oranžová. 

7. Co jíš nejraději?  

          Nejraději jím pizzu. 

8. Máš sourozence?  

          Ano, mám sestru Áďu. 

9. Jaký je tvůj oblíbený film?  

           Harry Potter. 

10. Jaká jsou tvé oblíbená barva?  

          Mé oblíbená barvy jsou zelená a modrá. 



10  

  

                                              Autor: Filip Kazda, foto: Ester Vele 
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Rozhovor se Sabinkou Jandíkovou 

1. Kolik je ti let? 

Je mi 6 let. 

2. Co bys chtěla dělat, až budeš dospělá?  

Trenérka tancování. 

3. Co ráda děláš ve volném čase?  

Maluji si.  

4. Jaká je tvá oblíbená barva? 

Moje oblíbená barva je růžová. 

5. Co ses naučila během prvního pololetí? 

Naučila jsem se nová písmenka. 

6. Jak jsi strávila pololetní prázdniny? 

Byla jsem doma. 

7. Chováš doma zvířata?  

Ano, máme želvu, kočku a psa. 

8. Co jíš nejraději?  

Nejraději jím palačinky.  

9. Co jsi měla na vysvědčení?  

Měla jsem samé jedničky.  

10. Máš sourozence?  

Ano, mám sestru Sylvu. 
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                                                Autor: Ondra Ženíšek, foto: Ester Vele 
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Rozhovor s Natálkou Hübnerovou 

1. Kolik je ti let?  

Je mi 7 let.  

2. Jaká je tvá oblíbená barva?  

Moje oblíbená barva je červená.  

3. Co bys chtěla dělat, až budeš dospělá?  

Zpěvačka.  

4. Jaká je tvá oblíbená pohádka?  

Následníci.  

5. Co ses naučila během prvního pololetí?  

Naučila jsem se písmenka.  

6. Jak jsi strávila pololetní prázdniny?  

Hrála jsem si s pejskem.  

7. Máš doma zvíře?  

Ano, mám pejska.  

8. Co děláš ve volném čase?  

Hraji na tabletě.  

9. Jaké jsi měla vysvědčení?  

Měla jsem samé jedničky.  

10. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?  

Český jazyk. 



14  

  

                            Autorka: Emma Gajdošová, foto: Ester Vele 
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Volné psaní 

Naši páťáci dostali o hodině českého jazyka napsat volné psaní na téma „Marie 

Terezie.“ 

 

Marie Terezie chtěla zdokonalit Rakousko-Uhersko. Tím, že vylepšila vojsko, 

jsme byli v bezpečí. Stanovila pravidelnou vojnu od 17 do 40 let. Zrenovovala 

uniformy a začala používat lehká děla. Také předělala školu. Zavedla povinnou 

školní docházku. Razila své mince (tolary a dukáty) a bankocetle. Zrušila 

dětskou práci v továrnách. 

                                                                                                           Štěpán Valtr 

Marie Terezie byla naše jediná panovnice. Zavedla povinnou školní docházku. 

Nechala rozlišit uniformy. Za její doby se hodně zlepšilo zdravotnictví. Posílila 

a zlepšila formaci armády. Zavedla také pravidla v robotě. Vojáci bydleli 

v kasárnách. 

                                                                                                       Matúš Porubän 

 

Historické události na únor 

1. 2. 2013 Začala vysílat televizní dokumentární stanice Prima Zoom. 

4. 2. 1719 V Praze vyšly první české noviny „Sobotní pražské poštovní noviny. 

6. 2. 1901 V Paříži byly instalovány první veřejné telefony na nádražích. 

11. 12. 1946 Byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. 

12. 2. 1736 Sňatek Marie Terezie a budoucího císaře Františka I. Štěpána ve 

Vídni 

15. 2. 2008 Prezidentem České republiky podruhé zvolen Václav Klaus. 

21. 2. 1893 Thomas Edison obdržel patenty – na žárovku a přerušovací relé. 

22. 2. 1998 Čeští hokejisté získali zlatou medaili na ZOH v Naganu. 

24. 2. 2018 Ester Ledecká dostala na olympiádě dvě zlaté medaile. 

Připravila: Naďa Bendová, zdroj: www.wikipedie.cz              

http://www.wikipedie.cz/
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Vše o Řecku 

Poloha: Jihovýchodní Evropa 

Hlavní město: Atény 

Rozloha: 131 948 km² 

Počet obyvatel: 10 832 356 

Jazyk: Novořečtina 

Náboženství: Křesťané: řecké ortodoxní 

Měna: Euro 

Prezident: Prokopis Pavlopulos 

Předseda vlády: Alexis Tsipras 

Zajímavost: Řecko je domovinou západní filosofie. 

Státní zřízení: Parlamentní republika 

Nejvyšší hora: Mytikas  (2 917 m n. m.) 

Vodstvo: Evros 

                   Připravil: Ondra Ženíšek, zdroj: www.wikipedie.cz 

 

Zeptali jsme se …  

Zajímalo nás, kdo je podle našich spolužáků Archimédés. 

Bára: „Fyzik.“  

Terka: „Fyzik.“  

Sofie: „Malíř.“  

Maruška: „Fyzik.“  

Filip: „Vědec.“  

Viky: „Fyzik.“  

Vendelín: „Fyzik.“ 

Mirka: „Malíř.“ 

Archimédés byl řecký matematik, fyzik, filozof, vynálezce a astronom. 

Autorka: Emma Gajdošová   

http://www.wikipedie.cz/
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Sportovní křížovka  

           

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

 

 1. Jamajský atlet (sprinter) Usain … 

2. Československý tenista, který je sběratelem děl Alfonse Muchy 

3. Čím mažeme běžecké lyže? 

4. Současná slovenská biatlonistka ruského původu 

5. Jinak stolní tenis 

6. Sportovní disciplína, při které pilot provádí obraty – letecká …. 

7. Japonské bojové umění 

8. Co rozděluje tenisový kurt na polovinu? 

9. Hokejový brankář – ZOH Nagano 1998 

10. Frisbee - …. talíř 

11. Gymnastické nářadí 

12. Anglická pálkovací míčová hra 

13. Kolektivní běhy, ve kterých se předává kolík. 

                                                                                            Autor: Ondra Papaj 
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Soutěže, kvízy a sudoku  

Vylušti a správné řešení pošli na mail: nadezda.bendova@zsostasov.cz. Pokud 

to stihneš do 28. února 2019, tak za správné odpovědi získáš odměnu! 

SUDOKU 

 9 
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                                                                                    Připravil: Kuba Štork 

  

mailto:nadezda.bendova@zsostasov.cz
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Anglická křížovka 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                

                  Legenda:  

1. úterý 

2. zvíře 

3. leden 

4. otec 

5. matka 

6. čtyři 

7. plavání 

8. oranžová 

9. květina 

10. těstoviny 

11. psát 

12. dort 

                                                   Autorka: Emma Gajdošová 
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Novořečtina  

Náleží k nejstarším evropským jazykům a vychází z ní mnoho celosvětově 

známých odborných výrazů. Řecky se mluvilo již v 16. stol. př. n. l. Patří mezi 

indoevropské jazyky a tvoří samostatnou větev. Píše alfabetou, ze které vznikla 

azbuka a latinka. Vyvinula se přímo ze starořečtiny. Obsahuje bohatou 

historickou literární tradici. Řecky se hovoří v Řecku a na Kypru. Dále ji 

používají menšiny v Albánii, Arménii, Itálii a Rumunsku. Abeceda obsahuje 24 

písmen. Má čtyři gramatické pády, vynechává zájmena a používá volný 

slovosled. Rozlišuje určité a neurčité členy, jeden přítomný, čtyři minulé a tři 

budoucí časy. Přejímala slovní zásobu z turečtiny, italštiny, angličtiny a 

francouzštiny. V češtině používáme následující slova z řečtiny: astronomie, 

botanika, cynik, demokracie, echo, farmaceut, geometrie, chirurgie, katalog, 

pedagog, rytmus, telefon atd. 

ukázky: Já su – Ahoj, Kalósorísate – Vítáme Vás!, Chárika – Těší mě., Ty 

kánete? – Jak se máte?, Chérete! – Na shledanou, Kali nýchta – Dobrou noc, 

Kaló taxídy – Šťastnou cestu, né – ano, óchi – ne, Parakaló – prosím, Ísodos – 

vchod, éxodos – východ, jinekón – dámy, andrón – páni, to tiléfono – telefon, 

musío – muzeum, théatro – divadlo, sinemá – kino, óra – čas, fevruários – únor, 

platfórma – nástupiště, to aeropláno – letadlo, to pndochío – ubytování.  

Připravila: Emma Gajdošová, zdroj: www.multiphrasebook.com/Rectina.php 

 

Hlášky ze školních lavic 

Míčový fotbal. 

Rozvojový panelák. 

Pylový pytel. 

Robinson si zapomněl vzít s sebou na ostrov bačkory. 

Tupé uhlí. 

  

http://www.jazyky-online.info/
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Řecké osobnosti – kvíz  

Přiřaď profesi známé osobnosti.  

  

              

 

 Autor: Filip Kazda  

  

1. Pythagoras a) otec Alexandra Velikého 

2. Homér b) instrumentalista a skladatel 

3. Prokopis Pavlopulos c) starořecký dramatik 

4. Ezop d) vojevůdce 

5. Evridiki e) matematik a filosof 

6. Vangelis f) historik, otec dějepisu 

7. Alexandr Veliký g) zakladatel řecké bajky 

8. Maria Callas h) první moderní král 

9. Filip II. Makedonský ch) operní pěvkyně 

10. Hérodotos i) básník 

11.  Eurípidés  j) malíř 

12. Ota I. Řecký k) prezident 

13. El Greco l) herečka 

14. Melina Mercouri m) rocková zpěvačka 
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Kvíz o Řecku 

1. S jakým státem sousedí Řecko? 

a)  s Francií 

b)  s Bulharskem 

c) se Španělskem 

 

2. Kde leží?  

a) v severní Evropě 

b) v jihovýchodní Evropě 

c) v západní Evropě 

 

3. Jak se jmenuje hlavní město?  

a) Sofie  

b) Atény  

c) Paříž 

 

4. Jak se jmenuje prezident?  

a) Emanuel Macron 

b) George Bush 

c) Prokopis Pavlopulos  

 

5. Jakou měnou se platí? 

a) Dolarem 

b) Korunou  

c) Eurem 

 

 

 

6. Jak se nazývá písmo? 

a) alfabeta 

b) latinka 

c) azbuka 

  

7. Jak se jmenuje náboženství? 

a) Islám 

b) Judaismus 

c) Řecké ortodoxní 

 

8. Kdo je předsedou vlády? 

a) Alexis Tsipras 

b) Mateusz Morawlecki 

c) Viktor Orbán 

 

9. Jak zní jméno basketbalisty?  

a) Guiseppe Meazza 

b) Nikos Galis 

c) Krizstina Egerszegiová 

 

10. Kdo zhudebnil hymnu? 

 a)  Nikolaos Mantzaros 

b) Vangelis  

c) Ezop 

 

 

Autorka:  Bára Ženíšková 
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Pranostiky 

Únor bílý - ………… sílí. 

a) pole                                      b) moře                          c) nebe 

Netrkne – li únor rohem, šlehne …………….  . 

a) bičem                                  b) ocasem                       c) pomlázkou 

Leží – li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za …………….   . 

a) dříví                                   b) střechu                        c) kamna 

Když únor vodu …………..., ledem ji březen zahustí. 

a) zmrazí                                b) spustí                          c) vypustí 

Teplý únor -  …………… jaro, teplé léto. 

a) mokré                                   b) studené                      c) teplé 

Když ………... na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí. 

a) větrové                                b) dešťové                     c) hromové 

V únoru – li vítr ……………., jistě v dubnu krovy kácí. 

a) nebije                                  b) neburácí                    c) nebije 

V únoru když ……………. zpívá, velká zima potom bývá. 

a) havran                                    b) kos                            c) skřivan 

Je – li v únoru zima a sucho, bývá prý horký ……………     . 

a) červenec                                b) srpen                         c) červen 

                                      Připravil: Ondra Ženíšek, www. pranostika.cz 
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REDAKTOŘI ZIMNÍHO VYDÁNÍ 

Naďa Bendová 

Ester Vele – IX. třída 

Zuzka Kukučiarová – VII. třída 

Bára Ženíšková – VI. třída 

Ondra Ženíšek – VI. třída 

Emma Gajdošová – VI. třída 

Ondra Papaj – VI. třída 

Štěpán Valtr – V. třída 

Filip Kazda – VI. třída 

Kuba Štork – VI. třída 

Matúš Porubän – V. třída                                    


