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ÚVOD 

 
Milí čtenáři, vítáme vás u druhého vydání Školních kecek. 

Na začátek bychom vás chtěly požádat, jestli máte nějakou 

zajímavou informaci, tajenku, omalovánku, vtip a cokoli 

dalšího, můžete svůj nápad přidat do těchto novin. 

Své nápady dejte Elišce Brosche, Anně Havlíčkové nebo Alici 

Starcové. 
 

Šéfredaktor: Alice Starcová  

Redaktorky: Eliška Brosche, Anna Havlíčková 

 

 

V tomto čísle je: 

- Lesní pedagogika 

- Rozhovor s paní vychovatelkou Lenkou Matejovou 

- Výlet na památná místa ke Dni české státnosti 

- Vtipy  

- Omalovánky 
 



 

Lesní pedagogika 

V pátek 16.9.2022 se uskutečnil interaktivní výukový program, 

který vysvětluje žákům, jak pečují lesníci o lesní ekosystém a 

seznamuje je se všemi funkcemi a vztahy v lesním ekosystému. 

Žáci od první do čtvrté třídy si pobyt v lese moc užili. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s vychovatelkou Lenkou 

Matejovou 
 

 

Dne 16.9. jsme udělaly rozhovor s paní vychovatelkou Lenkou 

Matejovou  

 

E: Dobrý den. 

L: Dobrý den. 

E: Mohla byste nám odpovědět na pár otázek? 

L: Ano. 

E: Proč jste si vybrala práci vychovatelky? 

L: Protože ráda vymýšlím zábavný program pro děti. A ráda 

vyrábím.  

E: Baví vás tato práce a proč? 

L: Ano baví, ale občas mě rozčiluje, když děti hodně křičí a 

nedbají na pravidla školní družiny.  

E: Co jste dělala za práci, než jste nastoupila do školní družiny? 

L: Pracovala jsem v mateřské školce jako paní učitelka. 

E: Bydlíte V Nové Vsi pod Pleší? A od kdy? 

L: Ano, od narození. 

E: Kolik máte dětí? A kolik jim je let? 

L: Mám dvě děti a jsou to dvojčata. Je jim skoro deset let. 

E: Jaké jsou vaše záliby? 

L: Moje zahrádka, jízda na kole, plavání, hudba a rodina. 

E: Děkujeme za rozhovor. 

L: Není zač. 

E: Nashledanou. 

L: Nashledanou. 

 

Otázky pokládala Eliška Brosche. 

Rozhovor zapisovala Anna Havlíčková. 



Návštěva památných míst ke Dni české státnosti 
 

 

23.9. - 5.třída vlakem odjela do Prahy. 

Program: 

1) GOOD OLD CZECHS – nový dokumentární film o osudech čs. 

letců za II. světové války ve Velké Británii (kino Pilotů) 

2) Oběd v rychlém občerstvení KFC, McDonald 

3) Prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády (krypta 

v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici) 

Film se všem moc líbil a prohlídku krypty si užili. 

 

 

 

 
 

 



Vtipy 
 

 Malí Pepíček vidí poprvé v životě páva. 

Strašně se poleká a křičí : Babí, pomoooc ta 

slepice kvete!!!!! 

Ztratila jsem psa! 

To byste si měla dát inzerát do novin. 

To nemá smysl, stejně neumí číst! 

 

 



Omalovánky 
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