
Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,
začal nám další školní rok. Rok, kdy bude celá země slavit sté výročí vzniku první Československé 

republiky, ale pro naši školu také rok, kdy se konečně začalo rýsovat řešení největšího problému naší 
školy. Tím problémem, jak všichni víte, je kritický nedostatek prostoru, protože naše škola neustále roste.

Chtěla bych Vás všechny poprosit o shovívavost, trpělivost i spolupráci po celou dobu,, kdy nás při 
práci bude nějakou dobu rušit právě probíhající stavba nových školních prostor. Také dočasný přesun 
části výuky do náhradních prostor v objektu ÚVR přinese komplikace. Věřím však, že vše společně 
překonáme, a že se nám podaří již v tom následujícím školním roce začít v této škole v úplně jiném 
prostředí.

Děkuji všem rodičům, kteří dali a nadále dávají důvěru této škole, a budeme se já i celý 
pedagogický sbor maximálně snažit, abychom tuto důvěru nezklamali.

Michaela Pažoutová

Novinky ve školním roce 2018/2019
Začínající školní rok přináší do naší školy některé změny:

začátky a konce hodin nebude ohlašovat zvonění, v rozvrhu se
objeví jednotná polední pauza pro všechny třídy a web
zsmnisek.cz se oblékl do nového moderního hávu. Novinky se
týkají i hlavní budovy, kde jsou vymalovány chodby i některé
třídy, zrekonstruované dívčí toalety ve 2. patře, na chodbách
přibylo několik pohovek pro relaxaci o přestávkách a z jedné
učebny je vytvořena tzv. hudebna s novými hudebními nástroji.
Venku navíc na žáky bude čekat nové tzv. workoutové hřiště,
které ocení hlavně dospívající. Přibyli k nám také noví
pedagogové, mj. i rodilí mluvčí pro výuku angličtiny a
španělštiny. A všichni se na to, co nám nový školní rok zajímavého přinese, těšíme. 

Vítáme  prvňáčky
V září 2018 se našimi novými žákyněmi a žáky stanou celkem 103 prvňáčci, kteří se budou učit 

v  pěti třídách. Kvůli nedostatku prostor v hlavním areálu budou sice sídlit v areálu ÚVR, ale paní 
učitelky pro ně v nových prostorách vytvořily milou a inspirativní atmosféru a připravují takový program,
díky němuž pro ně první školní rok bude plný nejen poznání, ale zejména radosti a krásných zážitků. 

... a představujeme jejich paní učitelky:
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Příběh o tužce (spíš o tužkách)
Tužka jen tak leží v penále, tu a tam si ji někdo vezme a bude součástí písemky, která dopadla za pět.

Ale existují tužky slavných skladatelů, písařů, básníků a spisovatelů, jako je Stephen King. A těm já 
říkám snobské tužky. Prostě mají se dobře, ale i za dobrým životem stojí těžká práce. Vemte si Kosmase, 
jeho taky musela bolet ruka. A co jeho pero namáčené v inkoustu, to muselo být po Kosmasově kronice 
hodně unavené. 

Petr Severa, 4. A  (červen 2017)

Den Země ve 4. A
Ve středu nám paní učitelka řekla, co budeme dělat v pátek. Mysleli jsme si, že budeme jenom 

uklízet, ale když jsme zjistili, že půjdeme do ovčárny daleko od Mníšku, zatajil se nám dech. 

Pátek. Jsme ve třídě a zajímá nás, jak to bude probíhat. Vyrazili jsme, už jsme na Skalce. Několik 
dětí se odpojilo, nás statečných 16 zůstalo, konečně jsme vyrazili. Došli jsme dost daleko, až k velkému 
stromu. Tam jsme se zastavili a paní učitelka nám řekla: „Kdo se chce vrátit, má poslední možnost. Nikdo
nechtěl. Paní učitelka dostala strach a chtěla se vrátit. Nakonec se nám ji podařilo přemluvit a šlo se dále. 

Po chvíli chůze jsme slyšeli šramocení, naštěstí to bylo jenom káně, tak jsme si ulevili a šli dál. Za 
chvíli jsme uslyšeli další šramocení, to byla motorka. Došli jsme na rozcestí daleko v lese, tam jsme se 
zastavili a tam nám řekla paní učitelka toto: „Mám píšťalku, uděláme to následovně: já budu mít píšťalku 
a když někdo zapíská, je to naše znamení. Pak jsme se rozešli. Zanedlouho se ozvala píšťalka, běželi jsme
k tomu místu a opravdu, stál tam srub. Než jsme šli do srubu ho prozkoumat, vyndali jsme baterky. Potom
jsme vešli dovnitř. Prohledali jsme celý srub. Našli jsme knížku a fotku nějakého pána. Když jsme 
otevřeli knížku, našli jsme to, co jsme hledali. Cesta zpět byla prima, nic se nám nestalo.

Klára Plajnerová, 4.A (červen 2017)

Můj pátek 13. 4. 
Nati, vstávej. Nati, vstávej. Zazvonil Nati budík. Nati se opět nechce z postele. Přišla maminka a 

říká: Rozsvítím světlo za tři, dva, jedna! Ale nééé, maminka mě opět žene z postele. A ono je zrovna pátek
třináctého. To jsou samý problémy. A jeden už mám za sebou. Zaspala jsem! Co to tady povídám. Já 
místo toho, abych vstala, píšu sloh. Bezva, 7.50, musím vyrazit v 7.05 a ještě si musím udělat snídani, 
svačinu a vůbec ještě vstát.  Přijde zas do pokoje maminka a říká: Honem, bez práce nejsou koláče. 
Nakonec mě do školy odvezl tatínek. Škola byla zase nuda. Teda až na výtvarku. To mě baví, protože na 
ostatní předměty jsem tupá. „Crrrr“. Zvoní.  „Huráá“. Konečně víkend. Přijdu do pokoje a na posteli je 
papír s nápisem 20 kliků. No bezva. Neměla jsem uklizenou postel. :-) 

Natálie Kvasnička, 4. A (červen 2017)

Pomoc pro psí útulek
Musím se učit,“ odpověděla o jednom takovém pěkném jarním pátku žákyně 4.A na otázku, co bude 

dělat o víkendu. „Dostanu totiž za každou jedničku dvacet korun a já chci uspořit co nejvíce peněz na 
pejsky v útulku...“. 

Z tvorby našich žáků



Tak nějak to začalo. Ostatní děti ve třídě ten nápad nadchnul, sbíralo se do pokladničky a přibližně 
za měsíc činila vybraná částka více než pět set korun! Děti si odhlasovaly, že pomohou pejskům v útulku 
v Dobříši, který máme blízko a bude možné dar snadno předat. 

Po dohodě s personálem útulku jsme objednali masové konzervy s vysokým obsahem čerstvého 
masa a naplánovali návštěvu na poslední červnový týden. Vyrazili jsme autobusem – o náklad, který 
dohromady představoval 8 kg, se děti podělily a střídaly. Před útulkem jsme se setkali s Lucií 
Oplíštilovou, jednou z ošetřovatelek psů, která nám o útulku řekla spoustu zajímavého a představila nám 
pejsky, o které tam právě pečují. Některé mohla také pustit mezi nás, abychom si je mohli pohladit a dát 
jim pamlsky. 

Navzdory nevlídnému počasí jsme si
návštěvu v útulku užili (jednoho z kluků
inspirovala k tomu, že navíc pro pejsky daroval
ještě stokorunu sám za sebe!). Dozvěděli jsme se,
že je možné si psy (samozřejmě za dohledu
dospělého, nejlépe rodiče) půjčit na vyvenčení,
aby mohli častěji opustit svůj kotec. A také, že
pokud chce někdo pomoci  podobně jako my
darováním krmení pro psy (vítány jsou právě
masové konzervy), slouží pro to i velká bedna u vchodu do útulku. A každý samozřejmě může také 
přispět finančně. 

Bylo úplně, ale úplně jedno, jestli do naší pokladničky někdo vhodil pár korun, jiný desetikorunu či 
dvě. Každé dítě darovalo něco za sebe (a ze sebe) a to bylo to podstatné a krásné. 

Zora Kasiková a děti z 4.A (2017/2018) pod vedením Jany Porschové

Chcete pomoci opuštěným pejskům? V kotcích aktuálně chybí: konzervy, psí paštiky, salámy a 
kapsičky; pamlsky - především piškoty. 

Útulek Dobříš, V Lipkách 1021, Dobříš, www.psi-dobris.estranky.cz

  

„Příště bych se možná více ptal“
Citace jednoho z loňských „deváťáků“ uvozuje výsledek 

premiéry, kterou měl v uplynulém školním roce v naší škole 
projekt závěrečných, absolventských, prací žáků devátých tříd. Na
jaře si vybrali z témat, které pro ně vypsali pedagogové napříč 
všemi vyučovacími předměty, anebo mohli navrhnout téma  
vlastní podle svých zálib a zájmů. S písemnou nebo praktickou 
prací jim poté pomáhal a vedl je vybraný pedagog. Po odevzdání 
práce pak následovala její obhajoba před ním a oponentem.

Výsledná mozaika témat předložených prací byla více než 
rozmanitá, jejich autoři se zaměřili tu na historickou osobnost 
(Nikola Tesla, Antoni Gaudí), tu se zamýšleli nad tématy zcela 
aktuálními jako Co pro nás znamená EU (včetně ankety mezi 
občany) či ovlivňování ČR Amerikou (kdy spolu dokonce dva 
žáci polemizovali). Dvě práce se zabývaly obdobím komunistické
totality: jak se žilo občanům za komunismu anebo obraz procesů 
50. let s odkazem na historii vlastní rodiny.

„Díky osobnímu vyprávění jsem si daleko více uvědomil to, 
jak je důležitá demokracie a vzácná svoboda.“   Robert 

V pracích se odrážely zájmy našich deváťáků  - parkur, chov 
vojenských a policejních psů, film, chov lišek v zajetí, airsoft, bojová umění nebo historie opevnění 
v okolí Mníšku pod Brdy. Několik prací mělo ryze praktický základ – opravu garáže, tvorbu okrasného 
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obalu na květináč, programování počítačové hry. Zaujala i práce Spray Paint Art, jejíž součástí bylo 
několik originálních uměleckých děl. 

Pochopitelně nechyběla ani hudba (např. práce Music in My Life nebo o Djingu) a témata zahraniční
(Jikokorejština, africké kmeny či Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela). 

Zatímco někteří vycházeli především ze shromážděných informací, jiní předložili práci, v níž 
prezentovali nejen získané znalosti, ale také svůj již fundovaný názor (takovou  je práce How can we 
protect the environment, která byla jednou z těch sepsaných v anglickém jazyce). 

„Závěrečná práce mi pomohla si rozšířit vědomosti ohledně životního prostředí, které je pro mě 
velice důležité. Nejenom pro mě, ale pro celou naší nádhernou planetu. Vidím to optimisticky a myslím, 
že bychom se mohli dostat z hranice „ničení planety“ a pokračovat dál na „ochránění a zachránění 
planety“, jen je důležité si to uvědomit a neříkat si, že je to zbytečné.“ Adéla

A jak tuto premiéru, která bude mít v letošním roce pokračování, hodnotí třídní devátých tříd? 
„Smysluplný projekt, který i dle sdělení některých žáků měl smysl, i když si ze začátku mysleli, že je 
k ničemu,“ říká Ondřej Solnička, který vedl 9.B. A Josef Porsch jako třídní 9. A doplňuje: „Když byly 
závěrečné práce zkonzultované, odevzdané a obhájené, byl jsem překvapen. A nejen já. Byli překvapení 
i sami žáci. Ač některé práce byly odevzdané, jen aby byly, většina z nich splnila svůj účel. Žáci si vybrali 
a zpracovali témata, která pro ně bylo přínosná, obohacující, rozvíjející a přinášela jim radost. Mám 
z toho radost.“

Pro většinu ze žáků to byla první příležitost samostatně zpracovat rozsáhlejší a ucelenou práci. 
A také ji pak obhájit – tedy ústně prezentovat své dílo a čelit i (byť mírným a přátelským) dotazům. 
Každá z prací navíc musela být opatřena resumé v angličtině. Jak už to bývá, některé práce byly prostým 
splněním požadavků, jiné obstály na výbornou a stanou se jistě i inspirací i pro žáky nižších ročníků. 

ZK

Deváté ročníky se rozloučily
Chtěli bychom poděkovat našim rodičům, díky kterým jsme tady, protože to s námi v době puberty 

není a nebylo lehké, za to, že nás podporovali. Chceme poděkovat našim paním učitelkám za to, co nás 
naučily, a hlavně paním učitelkám češtiny a matiky, že nám věnovaly trpělivost a čas v hodinách, zejména
ve šprtacím týdnu, který udělaly pro nás dobrovolně a v jejich volném čase. Ovšem nejvíc bychom chtěli 
poděkovat našim třídním učitelům, panu Porschovi a Solničkovi. I přes všechno, co jsme jim provedli, 
s námi měli trpělivost, měli nás rádi a podporovali nás. Chceme vám poděkovat a tisíckráte díky nebude 
dost, protože nejen, že jste s námi jezdili na legendární školy v přírodě, výlety a vandry, které jste sami 
zařídili a my z nich máme doživotní vzpomínky, ale taky jste nad námi drželi ochrannou ruku a když jsme
něco potřebovali, nikdy jste neřekli, že nám nepomůžete, i když jste sami měli hodně práce. Víme, že to 
s námi nebylo jednoduché a nechovali jsme se k vám vždy fér, za to se vám velice omlouváme, a proto 
taky chceme abyste věděli, že jsme vám vděční, že jste byli našimi třídními a nikdy na vás 
nezapomeneme. Děkujeme za všechno. 

Za žákyně a žáky 9. tříd Adéla Bubeníková - výňatek z projevu na rozlučkové akci


