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Kdy? Co? Komu určeno 

1. 10. Vzdělání a řemeslo – Výstaviště ČB 9. ročníky 

2. 10.  Zachraň život s Kryštůfkem - Géčko 6. ročníky 

3. 10.  Coca Cola cup vybraní žácí 6. – 9. 
ročníku 

3. 10.  Divadlo KOS ŠD 

6. 10.  Zastupitelstvo zastupitelé 

7. – 10. 10. Třídnické hodiny 4. – 9. ročníky 

8. 10.  Malý princ 8. ročníky 

8. – 10. 10. Projektové dny 1. stupně 1. stupeň 

8. – 9. 10. Hravý architekt - Praha vybraní žáci 5. tříd 

10. – 11. 10. Komunální volby místnost družiny ve 
dvoře 

16. – 17. 10. Foto Domes zájemci o 
fotografování 

20. - 24. 10. Sběrová akce celé škole 

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny Všem žákům 
  
 

Sloupek  
Shrnutí prvního měsíce školy  

Tak, máme za sebou první měsíc školy a dalších devět na nás radostně čeká. 

☺  

Doufáme, že našim novým žákům se na naší škole líbí a noví „šesťáci“ a 

„šesťačky“ se už na škole neztrácí a najdou vždy svou učebnu. Nyní musíme 

hned od začátku nasadit své síly a schopnosti, abychom dobře začali 

s našimi výsledky.  

 Motto pro zamyšlení 
 

„Učit se znamená objevovat to, co 
už víš. 
Konat znamená demonstrovat, že 
to to víš. 
Učit druhé znamená připomínat 
jim, že to vědí stejně dobře jako 
ty. 
Všichni jste zároveň žáci, 
praktikanti a učitelé…“  

Richard Bach  

 

 

Interview s Veronikou Ribolovou 
Přinášíme Vám rozhovor s novým pedagogem našeho učitelského sboru. 

Velice sympatická učitelka NJ a ČJ nám vyhověla a byla ochotna udělat si na nás čas 

a zodpovědět naše otázky: 

1) Redakce zjistila, že jste na ZŠ Dukelská chodila již dříve jako žákyně, je to 

pravda ? 

Ano, je to pravda, všechno přiznávám. Na škole jsou stále učitelé, kteří mě taky 

učili, třeba paní učitelka Krchová, p. uč. Rozum, p. uč. Šesták, paní učitelka 

Polická... 

2) Líbí se Vám tato škola? Změnila se od Vašeho studia zde? 

 Stala se mnohem více interaktivní, jsou zde smartboardy, počítače... nová 

technika. Změnil se pedagogický sbor, paní ředitelka myslím, je tu nové 

občerstvení... Líbí se mi tu. ☺ 

3) Jak jste se dostala k učitelské kariéře?  

Studovala jsem na pedagogické fakultě a v posledním ročníku na vysoké škole jsem 

šla na Erasma, výměnný pobyt do Rakouska, kde jsem měla mimo jiné praxi na ZŠ. 

Praxi jsem měla i zde v ČR, na Dukelské a gymplu, a postupem času jsem začala 

přicházet na to, že mě to  baví a že to děti baví i se mnou (doufám tedy). ☺  Teď 

tedy učím NJ a ČJ v 7. třídě. ☺ 

4) Co ráda děláte ve volném čase? 

No, volného času moc nemám, ale ráda fotím, miluji vinné degustace, akce, 

motorky, auta, sporty, adrenalin, tanec, klavír, mám psa Jack Russela; baví mě 

budování nové domácnosti s mým přítelem.... jsem hodně aktivní člověk a volný 

čas využívám k tomu, abych volný čas neměla, abych pořád mohla něco dělat. 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme pevné nervy s našimi žáky. ☺  

Redakce: Lenka Šináklová 9.C, Kristýna Hájková 9.C 
 

 
         

Trocha poezie 

 

Andělská dívka 
 

Vít Brejžek 
 

Jsem ve škole a učím se jako každý den, 

však dnes se cítím, jako bych prožil krásný sen. 

První hodinu se otevřely dveře a vstoupila krásná 

dívka, 

cítil jsem se, jako kdyby se otevřela andělská 

dvířka. 

Ihned usedla do lavice a úsměvem ozářila celou 

třídu, 

já jsem byl tak okouzlen, že jsem neudržel ani 

křídu. 

Na první pohled jsem se zamiloval, 

seděla přede mnou a tak jsem její krásu tiše 

obdivoval. 

Uběhl týden a mám jí pořád více rád 

a kdyby jí někdo ublížil, začal bych se rvát. 

 

 

 

 

 


