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Redakční rada se těší na všechny
vaše náměty!
Vážení čtenáři,

rádi bychom vám představili, s čím se v letošním školním roce budete setkávat na stránkách
časopisu MY.
Připravíme pro vás do každého čísla tématickou úvodní stránku. Dnes ji o podzimu
připravil Martin, další roční období budou následovat.
Uvnitř časopisu budou čtyři pravidelné rubriky ze života školy, a to o družině,
1. – 3. třídě, 4. a 5.třídě a o druhém stupni. Dnes vám jednotlivé rubriky stručně představíme,
na jejich tvorbě se podíleli všichni naši redaktoři. Pokud byste měli náměty, co bychom zde ze
života vaší třídy mohli uveřejnit, ozvěte se nám. Za náměty vám předem děkujeme.
A je tu závěrečná strana, dnes se v ní dozvíte něco málo o členech naší redakční rady,
zpovídala je Terka a Anhelina, příště již něco ze života ve školních lavicích – křížovky, vtipy,
překlepy.
Věříme, že se vám náš časopis bude líbit a budete našimi pravidelnými čtenáři.
Vaše redakce

PODZIM:
Vítr fouká, listí víří,
zalézají netopýři.
Všechny děti jásají,
do listí si hopsají.
Jablíčka zrají o sto šest,
sluníčko barví celý svět.

Podzim je roční období, ve kterém padá listí, můžeme si pouštět draky. Děti budou z podzimu
mít velikou radost. Protože si mohou hrabat listí a z něj si udělat velikou hromadu a do ní
mohou třeba skákat. Podzim nás okouzluje opravdu pestrou paletou barev. Myslím, že je škoda
nechat si tu nádheru pouze venku za okny a nedonést si kousek domů. Můžeme si nasbírat
například pestrobarevné listí. Kaštany, ze kterých si vyrobíme pěkná zvířátka, nebo můžeme
chodit na houby.

DRUŽINA
Jako každý školní rok je tu pro žáky prvních až čtvrtých tříd připravená školní družina.
Ve družině se dětem moc líbí. Letos je pro žáky připraveno osm oddělení. Dvě oddělení jsou na
budově č.70. Jsou v nich paní vychovatelky hodné i přísnější, protože i po škole se musí

poslouchat a nebýt jako z divokých vajec. Žáci během pobytu ve školní družině mohou
navštěvovat kroužky, např.: informatiku, angličtinu nebo dovedné ruce. Pro ostatní chvíle se

snaží paní vychovatelky najít každodenně různorodé činnosti. Mezi ně patří úklid přírody,
vycházky do lesa, návštěvy muzea, kostela, knihovny, tvorba výrobků k různým svátkům
a další. Každé oddělení má svoji etapovou hru na různá témata. Na konci roku je pro žáky
připraven tajný výlet s přespáváním ve škole. Fotky ze družiny jsou na stránkách školy v sekci
družina.
Vyzpovídali jsme jednu paní vychovatelku s dotazem, co si myslí o dětech? „Někteří jsou
upovídaní, tak si je musím zkrotit. Někteří jsou zase hodní a někteří zapomnětliví. Snažím se
pro ně vymyslet co nejvíce zábavy.“

Na naší škole se děti prvních tří ročníků učí v ulici Komenského. Prvňáčci se do školy

velmi těší, naučí se číst a psát. Najdou si i nové kamarády. Nejen ve škole budou trávit svůj čas,
budou jezdit na výlety, exkurze, chodit do přírody, kde budou poznávat stromy a rostliny.
Druháci a třeťáci už mnohé z toho na vlastní kůži poznali.
Vyzpovídali jsme i naše nejmenší a na otázku, jak se jim líbí ve škole, jsme si vyslechli
tyto odpovědi:
Prvňáci: Moc se mi ve škole líbí.
Druháci: Už je to těžší, protože se učíme abecedu.
Třeťáci: Už se učíme násobení a je to těžký.

V ZŠ Unhošť jsou čtyři 4.třídy a tři 5.třídy. Ve čtvrté třídě mají děti denně pět hodin
výuky. V páté třídě mají děti denně také pět hodin výuky, ale jeden den v týdnu mají i šestou

vyučovací hodinu. Děti ze čtvrtých i pátých tříd ještě mohou chodit do školní družiny. Děti,
kteří družinu již nenavštěvují, odcházejí po vyučování volně domů či na autobus.

Přechodu na druhý stupeň jsem se obávala z důvodu nového třídního učitele a vůbec
všech nových učitelů, budou hodní nebo zlí? Není to jako když jdete ze 3.třídy do 4.třídy, je to

jiný pocit. Já osobně jsem se taky trochu bála, ale teď už ne, protože vím, co mě čeká. Sice je to

trochu těžší, ale to vše patří ke 2.stupni. Ohledně výletů je 6. – 9.třída lepší. Čeká nás výlet do
Anglie, v 7. nebo 8.třídě lyžařský výcvik a možná i škola v přírodě.
Vyzpovídali jsme některé třídní učitelky:
Připadá vám vaše třída vtipná?

Jste přísná nebo hodná na vaši třídu?

6.A Kučerová Zita: „Jak které děti.“

6.B Vosková Daniela: „Spíše přísná.“

7.A Zahrádková Hana: „Jak které děti.“

7.A Zahrádková Hana: „Spíše přísná.“

7.B Urbanová Iveta: „Občas.“

7.B Urbanová Iveta: „Spíše spravedlivá.“

8.A Bujdová Lenka: „Ano, po celou dobu.“ 8.A Bujdová Lenka: „Když je to třeba, tak ano.“
8.B Štěpánová Eva: „Jsou zábavní.“

8.B Štěpánová Eva: „Nejsem přísná.“

Reportáž z hodiny Vaření aneb „S e d m á c i v a k c i “

Na pracovních činnostech jsme si měli připravit nějaké sladké jídlo, v naší skupině (polovina
7.B) se dělaly tři palačinky a jedna ovocná miska.
Palačinky jsou na přípravu úplně jednoduché. Smažit je už tak jednoduché není. Ta naše po
usmažení nevypadala jako palačinka, ale nezáleží na vzhledu, ale na chuti. A ta naše chutnala
báječně!
„Pat a Mat“ nám přiblížili svůj recept:
Suroviny:
Hladká mouka 2 hrnky
2 vajíčka
Mléko 2 hrnky
Prášek do pečiva 2 lžičky
Na ochucení marmeládu nebo skořici s cukrem
Postup:
Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou soli, mlékem a
dvěma vejci tak, aby vznikla správná hustá směs vhodná pro palačinky. Na pánev z rozpáleným
olejem vlijeme přibližně jednu malou naběračku směsi. Palačinku smažíme z obou stran
dozlatova. Na hotové palačinky naneseme libovolné množství čehokoliv, co nám chutná.
Vhodné jsou marmelády, tvaroh, pudink nebo masová či zeleninová náplň.
Poznámka autora receptu: Jednu porci počítám na 2 palačinky. Recepty vystačí přibližně na
8-10 palačinek v závislosti na velikosti pánve a tloušťce palačinek.

Ahoj,
ráda bych vám představila redakci časopisu MY.
Naše redakce se skládá z 11 členů:
Adéla Fuksová, Marie Kroftová, Viktorie Hoffmannová, Martin Hendrych, Jan Mráček,
Michaela Stůjová, Lukáš Odlas, Klára Benová, Anhelina Niroda, Jakub Pucholt a Tereza
Pokorná.
Na fotce bohužel nejsme všichni, ale to vám snad nebude vadit a rádi nám svěříte zajímavá
témata, o kterých si chcete přečíst. (foto je pouze v tištěné verzi)
Malá anketa mezi námi: „Jak se ti líbí na 2. stupni a jaký máš dojem z učitelů? Proč si začal/a
chodit do časopisu MY?“
Adéla Fuksová – Na této škole se mi líbí, sice někteří učitelé jsou přísní, ale hodně naučí. Do
časopisu jsem začala chodit, protože sem chodí moje kamarádky.

Viktorie Hoffmannová – Ve škole je to bezva. A učitele ujdou. Na časopis jsem se přihlásila,
protože mě to lákalo.
Martin Hendrych – Na druhém stupni je to celkem dobré. Na Časopis My jsem se přihlásil,
protože jsem to chtěl zkusit.

Jan Mráček – Na 2. stupni to ujde, sice je to těžší, ale jinak dobrý. A učitelé jsou fajn. Chtěl
sem to zkusit a baví mě to.
Michaela Stůjová – Ve škole se mi líbí a na časopis jsem se přihlásila, protože se mně to
zalíbilo.
Lukáš Odlas – Ve škole se mi celkem líbí.

Klára Benová – Na 2. stupni se mi líbí, někteří učitelé jsou přísní a někteří hodní. Na časopis
chci chodit protože mě baví tvořit.

Anhelina Niroda – Ve škole je to dobrý. Na Časopis MY jsem začala chodit, protože jsem to
chtěla zkusit.
Jakub Pucholt – pokračuje z loňské redakční rady

Marie Kroftová – Ve škole je to bezva (až na nějaké učitele). Tento kroužek jsem chtěla zkusit,
protože jsem neměla co dělat a chtěla jsem dělat něco skupinového.
Tereza Pokorná – Ve škole se mi líbí. Někteří učitelé jsou přísní, ale naučí. Na časopis jsem se
přihlásila, protože mě to zaujalo.
PS: „Pat a Mat“ = Patrik Valentík a Martin Musil 7.B

