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ZŠ komenského

Zdravý životní styl se stal v posledních 
letech módní záležitostí. Protože si mys-

líme, že se jedná o trend, který je hodno 
následovat, snažíme se na Komendě v rámci 
různých předmětů vést malé i větší žáky 
k vyznávání hodnot a zaujímání postojů, 
které s takovým způsobem života souvisí.

Neváhali jsme proto se zapojením do ne-
ziskové akce Food revolution day, která 
proběhla 16. 5. 2014 pod záštitou světozná-
mého kuchaře Jamieho Olivera. Do akce se 
zapojila třída 9.A se svou třídní učitelkou 
Ing. Šárkou Soukupovou, která na škole kro-
mě chemie a přírodopisu vyučuje také va-
ření, jež tento den hrálo pochopitelně hlav-

ní roli. Ve spolupráci s Chefparade-školou 
vaření se tak žáci seznámili se současný-
mi kulinářskými trendy a díky výukovým 
materiálům a pracovním listům pochopili, 
jakým způsobem ovlivňují naše tělo různé 
skupiny potravin.

Ve stanovený den dorazil do školy spon-
zorský dar – bedna ovoce a zeleniny ur-
čená pro přípravu zdravých pokrmů dle 
předem zvolených receptů, a tak už nic 
nebránilo v tom, aby Food revolution day 
na Komendě začal. 

V úvodní teoreticky pojaté části si žá-
ci připomněli hlavní zásady zdravého ži-
votního stylu, diskutovali nad svými stra-

vovacími návyky a poukazovali na chyby 
ve svých jídelníčcích. Všichni se ale nejvíce 
těšili, až se přesunou do školní kuchyňky 
a s vařečkou v ruce vykouzlí z připravených 
surovin zdravé dobroty. 

Zajímá vás, jaké recepty Jamieho Olive-
ra jsme nakonec zvolili? Nejprve jsme vy-
zkoušeli upéct banánový chléb, poté jsme 
připravili duhový salátový wrap, mátovo-jo-
gurtový dip a také super smoothies, což jsou 
lahodné studené nápoje z ovoce a zeleniny. 
Prázdné talíře a skleničky dokazovaly, že 
zdravá jídla mohou být skutečně chutná. 

Vaření je zábava, tak se bavme chytře.
PhDr. BarBora Černá

Food revolution day na Komendě 
aneb Jsme „Food smart“
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Loni nám úplně celý pobyt v Lužických 
horách propršel, tak jsme letos raději za-

mířili do Jizerek. Paní učitelka chtěla ušetřit 
rodičům trochu peněz, proto jsme vycesto-
vali netradičně, a to prostředky hromadné 
dopravy. Jeden ochotný tatínek nám na mís-
to dovezl kufry – znovu mu tímto, pane 
Rosecký, děkujeme. A my s paní učitelkou 
J. Truhlářovou a O. Provazníkovou vyrazili 
vláčkem do Prahy. Potom si někteří poprvé 
vyzkoušeli jízdu metrem a následovala nej-
krásnější část cesty. Do Liberce jsme jeli s do-
pravní společností, jejíž sluníčkový luxusní 
autobus nám rozzářil podmračený den. 

Ještě zbýval kousek cesty do Hrabětic, 
a pak už jen vyběhnout na kopec k chatě 
Slovanka.

Manželé Trojanovi jsou ubytovatelé 
na pravém místě. Skvěle se o nás starali, 
nic pro ně nebyl problém a ještě k tomu 
výborně vařili. No, kde vám třikrát přidají 
řízek? Doporučujeme, jeďte k nim pobýt. 

A co naše škola v přírodě?  Opravdu jsme 
absolvovali cestu kolem světa.  

Každý den jsme byli na jiném kontinentě 
a vše tomu bylo uzpůsobeno.  Od her a sou-
těží (například vyhledávání názvů hlavních 
měst v lese a následné přiřazení ke státu, 
jindy zase rozluštění hieroglyfů 

nebo „parlamentu“ – hry, kterou nás nau-
čili naši spolužáci Eliška a Vojta, ta se hodi-
la třeba do Evropy, baseball zase do Ameri-
ky), až po dopolední výuku (v matematice 
počítání rozdílů délek světových řek, výšky 
hor či hloubky oceánů).

I my jsme přiložili ruku k dílu a už 
ve škole jsme se rozdělili do skupinek 
a na jednotlivé světadíly si přichystali refe-
ráty. Každý večer byl navíc zpestřen diva-
dlem. Upravené známé pohádky, jak jinak 
než na části světa. Tak třeba Karkulka šla 
přes rýžové pole a sežral ji čínský drak 
nebo rybář chytil lochneskou příšeru. Dost 
jsme se u toho vyřádili.

A to ještě nebylo vše. Program doplnil i jí-
delníček, rýže v Asii asi nikoho nepřekvapí, 
ale že nám k tomu dali čínské hůlky a ně-
kteří z nás oběd takto zvládli celý sníst?

Letos nám vše hrálo do karet.  Uprostřed 
týdne, když jsme byli v Antarktidě, začalo do-
konce sněžit. Bez ohledu na datum 9. dubna. 
A když nám paní vedoucí slíbila, že následu-
jící africký den bude 40 C° - nikdo nevěřil. 
I to uměli splnit a vyhřáli nám saunu.

Když ještě dodáme, že krom procházek 
po okolí jsme se třeba podívali do sklár-
ny, svezli se na koních, vyzkoušeli si prv-
ní pomoc s vodními záchranáři z Liberce 
a ti nám navrch ještě ukázali slaňování 
z rozhledny, které jsme si všichni mohli 
vyzkoušet!  A na závěr i jízda na bobové 
dráze v Janově, už se nám sem víc zážitků 
ani nevejde. 

Za loňskou propršenou školu v přírodě 
nám to letos vše vyšlo prostě na velikou 1. 

žáci 4. tříDy a tříDní uČitelka Jana truhlářová 

ZŠ 28. říJna

Cesta kolem světa za... týdenní školu v přírodě
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ZŠ  Gen. klaPálka

Den MAY DAY – NE palmě olejné 
Jedná se o projekt, který vy-

hlašuje ZOO Praha pro zá-
kladní školy. Cílem letošního za-
dání bylo seznámit děti a jejich 
prostřednictvím i návštěvníky 
ZOO s problematikou pěstování 
palmy olejné a dopadem na ži-
votní prostředí a zdraví člově-
ka.

Děti si připravovaly od března 
informační plakáty a výrobky, 
které prodávaly v ZOO 8. květ-
na na podporu tohoto projektu. 
Naše žáky příprava i samotný 
prodej zaujaly a celkem „vydě-
lali“ 3.682,- Kč.

Všem zúčastněným a Sdruže-
ní rodičů naší školy bych velmi 
ráda poděkovala.

inG. Zora aDámková

… a  zážitky účastnice
Po příjezdu do ZOO jsme dosta-
li prostor u vodního světa, kde 
jsme si postavili stánek. Pracova-
li jsme na projektu za záchranu 
deštných pralesů a proti zaklá-
dání palmových plantáží. Kvůli 
tomu zahyne až 75 % živočichů. 
Naše výrobky, které jsme měli 
prodávat, byly sice krásné, ale 
měli jsme velkou konkurenci. 
Všechna trička, podložky, mas-
ky, zapichovátka se ale prodaly. 
Dětem jsme také kreslili na obli-
čej různá zvířátka a pro dospělé 
jsme připravili poznávání olejů 
a dotazník o palmovém oleji. 

klára BuŠková, 6.a

Hrátky s rytmem
V minulých měsících probíhala 
na naší škole netradiční hudeb-
ní výchova pro žáky 2. ročníků, 
připravovaná a vedená školní 
psycholožkou.

Společná setkání naplňova-
la hned několik cílů: rozvíjet 
a podporovat pozitivní klima 
ve třídě a spolupráci mezi žá-
ky; rozvíjet percepční doved-
nosti žáků a schopnost koncen-
trace pozornosti, nezbytné pro 
úspěšné zvládání školních ná-
roků; zprostředkovat užší setká-
ní žáků se školní psycholožkou 

a rozvíjet tak pocit důvěry žáků 
vůči poradenským pracovníkům 
ve škole).

Celý program byl tvořen třemi 
vyučovacími hodinami, ve kte-
rých žáci postupně rozvíjeli své 
dovednosti.

Při prvním setkání byl důraz 
kladen na osvojení si pravidel 
pro společné hraní, seznáme-
ní se s používanými hudební-
mi nástroji a velký prostor byl 
věnován aktivitám rozvíjejícím 
schopnost koncentrace dětí. Děti 
například hrály podle gestikula-
ce svých spolužáků v různém 
tempu a intenzitě.

V průběhu druhého setká-
ní žáci rozvíjeli zejména svou 
schopnost naladit se na sebe na-
vzájem a spolupracovat – např. 
při postupném hraní po kruhu 
(v originále „Pieces at eight“), 
kdy museli „dýchat se skupinou“ 
a v pravý čas hrát. Výsledkem 
pak byla společná skladba, jejíž 
každý dílek utvářel někdo jiný.

Tématem závěrečného setkání 
byla péče o kamarády – starání 
se o druhé, aby nám spolu bylo 
dobře. Po úvodní hře „Na hous-

laře“ (podle Zdeňka Šimanov-
ského), kdy se žáci učili navzá-
jem se k sobě chovat tak, aby 
to tomu druhému bylo příjemné, 
přišel čas společného relaxová-
ní. Vždy část dětí odpočívala, ji-
ná část dětí hrála svým spolužá-
kům „na dobrou noc“. Skrze tyto 
aktivity se děti učily všímat si 
reakcí druhých, empaticky jim 
rozumět a případně pracovat sa-
my se sebou tak, aby to druhým 
bylo příjemné.

Společná setkání se velmi vy-
dařila, žáci se ochotně zapojo-
vali do každé z her a zároveň 
bylo z jejich hraní dobře cítit, že 
v našich druhých třídách vlád-
ne atmosféra spolupráce.

mGr. BarBora neuwirthová

Co dělají děti, 
když rodiče spí
... to není náplň preventivního 
programu pro žáky nebo školení 
pro rodiče, ale téma knihy Mar-
tina Vopěnky, spisovatele a ces-
tovatele, který zavítal na besedu 
do naší školy. V knize Spící měs-
to popisuje, jak usnou všichni 

rodiče a děti se o sebe musejí 
postarat samy. V boji o přežití 
se dostávají  do konfrontace se 
zlem v různých podobách. Kni-
ha má ještě další dva díly, kde 
se nakonec čtenář dozví příčinu 
záhadného spánku. Pan Vopěn-
ka zajímavě provázal snahu dětí 
o přežití v knize se svými ces-
tovatelskými zážitky z Antark-
tidy, kde si život v extrémních 
podmínkách vyzkoušel na vlast-
ní kůži.

O besedu byl mezi žáky 
enormní zájem a následný pro-
dej knih a s autogramiádou vr-
chovatou měrou naplnil cíl tako-
vých akcí – přivést děti ke čtení, 
a tím rozvíjet jejich čtenářskou 
gramotnost.                                                                                                 

mGr. martina hantychová
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ZŠ  Praktická

Jaro je v plném proudu, a tak i my vyu-
žíváme teplého počasí a vyrážíme na výle-
ty. V polovině května žáci prvního stupně 
navštívili ZOO Praha. Děti byly nadšené, 
nejvíce se jim líbilo v pavilonu goril, v němž 
vesele sledovaly chování těchto chytrých 
opic. 

Další výlet směřoval do Liberce, do zá-
bavního parku iQLANDIA. Žáci tam zažili 
zemětřesení, vichřici i tanec blesků. Mohli 

si také vyzkoušet, co cítí kosmonaut při letu 
do vesmíru. Návštěva centra byla jak pro žá-
ky, tak pro pedagogy zábavná a poučná.

V minulém měsíci jsme také zamířili 
do Městského muzea v Kralupech, kde jsme 
zhlédli expozici věnovanou TJ Sokol a po-
slechli si vyprávění o historii tohoto spolku.  
Na závěr této exkurze si děti mohly vyrobit 
přání a dekorační srdíčka pro maminky 
ke Dni matek. 

S časopisem ABC jsme soutěžili o nejdelší 
let v hodu vlaštovkou. V rámci naší školy 
byl nejúspěšnější Vladimír Csiscó, jehož vy-
robená vlaštovka uletěla 1.260 cm. 

Dne 6. 5. v Mělníku probíhalo okresní ko-
lo atletického čtyřboje SHM. Našim dívkám 
se podařilo ve své kategorii získat prvenství, 
chlapci obsadili 3. místo. Zúčastněným gra-
tulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci 
naší školy. mGr. lenka křivohlavá

Soutěžíme a jezdíme na výlety
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ZŠ  a mŠ třeBíZského

O „barevnost“ naší školky se snažíme 
po celý rok – máme spoustu barev-
ných hraček, „barevných a různoro-

dých aktivit“ a s barvičkami si také každý 
den malujeme a tvoříme. Na jaře jsme všem 
těmto barvám dali trochu jiný smysl a řád. 
Na počátku byla myšlenka, že se v určité 
dny oblékneme do jedné (předem dohod-
nuté) barvy. Další nápady přicházely samy. 
Barvy jsme si nakonec vybrali tři – na pon-
dělí zelenou, na úterý červenou, na středu 
modrou, ve čtvrtek jsme pokračovali kar-

nevalem a v pátek jsme týden zakončili 
dnem „naruby“. A tak naše školka žila celý 
týden, každý den jinou barvou a jinou ak-
tivitou. Nejen všechny děti, ale i paní uči-
telky pečlivě volily garderobu. Tím to ale 
celé nekončilo! Ve třídě jsme si následně 
oblečení v komunitním kruhu pojmenovali, 
probírali různé detaily, rozlišovali jednot-
livé odstíny. Děti hledaly správně barevné 
hračky, vzpomínaly na jídlo v dané barvě, 
na zvířátka, kytičky. Samozřejmě se ten 
den vždy barevně i malovalo. Barev jsme 

si všímali i při procházce městem – na fa-
sádách, na záhonech, na autech... Děti se 
při tom všem dovádění učí hravou formou 
nejen samotné barvy, ale také si rozšiřují 
slovní zásobu. Navzájem se svými postře-
hy obohacují, učí se komunikativním do-
vednostem, vyjadřovat se, ale i naslouchat. 
Zkrátka barevný týden měl u dětí velký 
úspěch a o to nám šlo. Aby děti „učení“ 
bavilo, a tak jej s chutí v příštím školním 
roce zopakujeme.

michaela mikeŠová, mŠ třeBíZského

deN s rodilÝm mlUVčím
Dne 5. 6. 2014 zavítá na naši 
školu pan Jeffery Griffith, což 
je rodilý mluvčí z USA, za kte-
rým přijeli další čtyři studenti 
a rozhodli se, že na naší škole 
představí anglický jazyk a také 
USA z jiného pohledu, než je 
běžné. Navštíví hodiny anglic-
kého jazyka napříč celou školou 
od 2. do 9. třídy. Žáci se dozvědí 
formou her o přírodních zají-

mavostech, památkách, jídlech, 
nakupování, módních trendech 
a také se v rámci sportovní vý-
chovy seznámí s americkým 
softballem a basketbalem. Ho-
diny budou doplněny americký-
mi hrami na procvičování pa-
měti, slovní zásoby, například 
tik-tak bomb, uno, boggle, spe-
ed scrable, pexeso twister a ta-
ké se naučí nějakou zajímavou 
písničku. 

V příštím školním roce jsme 
domluvili další spolupráci s pa-
nem Jeffery Griffithem. 

sVětoVÝ semiNáŘ - 
kValitNí žiVot BeZ 
BariÉr aNeB jak 
žiVot Vidí NeVidomí
Jde o projekt primární prevence 
na podporu integrace zrakově 
postižených. Ve středu 18. 6. 
2014 si žáci 1. - 7. třídy bu-

dou moci vyzkoušet úkony jako 
dočasně „nevidomí“, například 
chození v klapkách se slepec-
kou holí, rozpoznávání potra-
vin, nalévání vody do hrnečku 
a podobně. Milým zpestřením 
bude také ukázka práce vodící-
ho pejska. Na základě individu-
álních prožitků tak lze u žáků 
podpořit vzájemné sociální vní-
mání a dobré kolektivní vztahy 
mezi zdravými a postiženými. 

Barevný týden ve školce
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Kralupský oddíl vyslal do závodu tři 
závodníky: Petra Klicha (kat. junioři 

nad 105 kg), Zdeňka Tuháčka (kat. muži 
do 93 kg) a Luboše Šose (kat. muži nad 120 
kg). Tito závodníci se kvalifikovali na před-
chozí soutěži – Mistrovství Čech v klasic-
kém trojboji.

Petr Klich zvládl ve dřepu 207,5 kg, v ben-
či 140 kg a zatáhl 260 kg. Svými výkony zís-
kal tři malé bronzové medaile za disciplíny 
a celkově 3. místo na MČR. Na svůj věk 
Petr předvedl pěkné výkony, a jak souhlasili 
i jeho soupeři, vypadal, že závod odjel spíš 
v tréninkovém rytmu. Jistě má před sebou 
slibnou budoucnost.

Zdeněk Tuháček nastupoval v kategorii, 
která je vždy hojně obsazená, a tak slibovala 
pěkné souboje. Zopakoval svůj dřep ze So-

kolova o hodnotě 192,5 kg, v benči zatlačil 
160 kg a v posledním pokusu mrtvého tahu 
zkusil nový osobní rekord 260 kg. Bohužel 
tento pokus nedotáhl. Celkově bral konečné 
5. místo na mistrovství.

Luboš Šos nastupoval v kategorii záku-
lisně zvané „super“. Poslední dobou ho trá-
pily zdravotní problémy a tak při pohledu 
na soupeře bylo jasné, že to nebude mít leh-
ké. Diváci se těšili na mrtvé tahy, ve kterých 
vždy Luboš předvede pěknou show. Vždyť 
je to jeho královská disciplína, tentokrát 
navíc měla nádech souboje s Leošem Ba-
latkou, který na Mistrovství Čech vyfoukl 
Lubošovi národní rekord v mrtvém tahu. 
Luboš se řádně namotivoval a posledním 
pokusem zatáhl 307,5 kg a ustanovil tak no-
vý rekord ve své kategorii. Bohužel to však 

závodníkovi v součtu nestačilo na druhého 
Pavla Fučíka z Pohořelic a odnesl si celkově  
3. místo z Mistrovství ČR. Útěchou mu mů-
že být zlato z mrtvého tahu, stříbro z benče 
a bronz ze dřepu.

Zmínku si také zaslouží další člen oddílu, 
Ivan Veselý, který tentokrát nebyl v roli zá-
vodníka, ale v roli akreditovaného rozhodčí-
ho svazu, delegáta soutěže a poradce oddílu. 
Poděkování zaslouží za kvalitně odvedenou 
víkendovou náročnou práci rozhodčího. Or-
ganizátoři zvládli soutěž na jedničku, atmo-
sféra byla vynikající.

Nakonec bychom Vás rádi pozvali na Dny 
Kralup, kdy v neděli 8. 6. budou kralupští 
siláci pořádat druhý ročník soutěže Strong-
man Kralupy.

ZDeněk tuháČek

Medaile siláků z MČR v klasickém trojboji

fo
to

: L
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r
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t

o posledním víkendu v dubnu se ve frýdlantu konalo 2. Mistrovství Čr v klasickém (raW) silovém trojboji. 
závodění v klasickém trojboji (tzn. bez speciálního vybavení) získává na popularitě, a to se také projevilo na počtu 
přihlášených závodníků, a tak bylo svazovou komisí rozhodnuto, že se závod rozloží do dvou dnů. v sobotní části 

závodila mládež a ženy, v nedělní části muži.

Zleva - Petr Klich, Zdeněk 
Tuháček, kulturiská ikona 

Pavol Jablonický, kulturista 
Tomáš Bureš a Ivan Veselý 

na MČR RAW 2014.


