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REDAKCE KECKY 2022/2023 

V letošním školním roce tvoří školní časopis Kecka nová sestava redaktorů. K Honzovi (JAMA) 
a Valče (VK) se přidali redaktoři z volitelného předmětu Mediální tvorba: Nikola (NIKI), 
Matyáš (MAT), Matěj (MTŠ), Michal (GRU), Josh (BUG), Lucie (LULU), Natálie (NAT), Jolana 
(JOLI), Marie (MÁJA), Karolína (KÁJA). 
Již od začátku spolupracujeme a setkáváme se. Také si posíláme náměty, fotografie a články 
emailem. I vy nám můžete poslat na redakce.zs.malesov@seznam.cz nebo 
medialnitvorba@seznam.cz vaše podněty, nápady, obrázky, texty a další příspěvky. Letos 
vydáme 2 čísla Kecky a jedno speciální číslo, které si ponecháváme jako překvapení.  
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REDAKTORY KECKY 

Jméno, příjmení: Matěj Šourek 
Zkratka: MTŠ 
Oblíbené: 
Zvíře: Myš a axolotl 
Kniha / spisovatel/ka: Zabiják démonů 
Jídlo: McDonald nugetky 
Znamení: Beran 
  
Jméno, příjmení: Michal Grus 
Zkratka: GRU 
Oblíbené: 
Zvíře: Dinosaurus 
Kniha / spisovatel/ka: Ani jedno ne, díl pořadu: 
Simpsonovi koblihová kalamita 
Jídlo: Kebab 
Školní předmět: Tělesná výchova, zeměpis 
Znamení: Ryby 
 
Jméno, příjmení: Joshua Donovan Owens 
Zkratka: BUG 
Oblíbené: 
Zvíře: Medvěd 
Kniha / spisovatel/ka: Klub Tygrů  
Jídlo: Kuřecí řízek 
Školní předmět: tělesná Výchova 
Znamení: Panna 
 
Jméno, příjmení: Natálie Sechovcová 
Zkratka: NAT 
Oblíbené:  
Zvíře: Ježek 
Kniha / spisovatel/ka: NĚFO  
Jídlo: Špagety 
Školní předmět: Výtvarná výchova 
Znamení: Býk 
 
Jméno, příjmení: Nikola Macháčková 
Zkratka: NIKY 
Oblíbené: Zvíře: Kočka 
Kniha / spisovatel/ka: Harry Potter 1 
Jídlo: Chleba s hořčicí 
Školní předmět: Hudební a Výtvarná výchova 
Znamení: Lev 
 

 

Jméno, příjmení: Karolína Vraná 
Zkratka: KÁJA 
Oblíbené: Zvíře: Mám ráda všechna zvířata 
Kniha: Letopisy dračích jezdců, Kroniky 
Kavalonu a Strážce ztracených měst 
Spisovatel/ka: Shannon Messenger 
Jídlo: Špagety carbonara 
Školní předmět: Výtvarná výchova a přírodopis 
Znamení: Panna 
  
Jméno, příjmení: Marie Hodáňová 
Zkratka: MÁJA 
Oblíbené: 
Zvíře: Koala, tygr, panda 
Kniha / spisovatel/ka: Šílená Max 
Jídlo: Špagety 
Školní předmět: Matematika 
Znamení: Blíženec Představení redaktorů z 
mediální tvorby časopisu Kecka 
 
Jméno, příjmení: Jolana Horynová 
Zkratka: JOLI 
Oblíbené: 
Zvíře: Medůza 
Jídlo: Noky se špenátem 
Kniha / spisovatel/ka: Jolanka hledá poklad 
Školní předmět: Tělesná výchova 
Znamení: Beran 
  
Jméno, příjmení: Lucie Veselá 
Zkratka: LULU 
Oblíbené: 
Zvíře: Všechna, kromě pavouků, nejvíce 
morčata 
Jídlo: Langoše 
Kniha / spisovatel/ka: deníky Mimoňky, 
Mouse, Vánoční překvapení 
Školní předmět: Matematika, Mediální tvorba, 
Finanční gramotnost a Zeměpis 
Znamení: Rak 
 

Jméno, příjmení: Matyáš Filip 
Zkratka: MAT 
Oblíbené: 
Zvíře: Žába 
Kniha / spisovatel/ka: Joanne Rowlingová a díl 
pořadu: Simpsonovi koblihová kalamita 
Jídlo: KFC 
Školní předmět: Tělesná výchova, zeměpis 
Znamení: Kozoroh 
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TAK JDE ČAS… 
Od 1. září potkáváme na škole nové tváře. Poznáte na fotografiích z dětství asistentky pedagoga?  
Správné řešení naleznete na str. 12. 
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Z REGIONU 

V Kutné Hoře proběhlo setkání hornických měst a obcí  

 
Slavnostní zahájení začalo v chrámu sv. Barbory, patronky horníků, kde se konala mše. Sešli se zde zástupci 
hornických měst a spolků z ČR i ze zahraničí. Oslava tohoto typického a tradičního řemesla nabídla zajímavý 
a pestrý program nejen pro horníky, příznivce hornictví, ale i pro samotnou veřejnost. 
 Průvod dále pak pokračoval až k Vlašskému dvoru, který byl obohacen o dechové a hornické kapely. Celým 
tímto průvodem a následně pak vystoupením nás doprovázely mažoretky Scarlett z Kutné Hory.  
Jako doprovodný program byla prohlídka stříbrných dolů kutnohorských, výstava o dějinách dolování a také 
prohlídka bývalého areálu rudných dolů na Kaňku.                                                                                          <VK> 
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REKONSTRUKCE MOSTU U RYBNÍKU PROSÍK 

Od 10. 7. 2022 se opravoval most u rybníku Prosík. Přestavba měla původně trvat do listopadu 2022, protáhla 
se, ale nyní je už most hotový. Oprava stála přibližně 7 870 000 Kč.                                                 <JAMA> 
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BĚH ROHÁČOVOU STEZKOU       
 
 
 
                                                                                     
 
V sobotu 1. 10. 2022 proběhl už 47. ročník tohoto běhu, který se koná na lesní louce pod zříceninou hradu 
Sion. Závod měl opět velkou účast.  
Závodníci se vždy musí zaregistrovat a poté si vyzvednou svá startovní čísla, ke kterým pak dostanou vodu a 
nějakou tu sušenku.  
Délka hlavní tratě pro muže je 9,3 km a pro ženy 6,2 km. Další kategorie pro děti a dorost jsou pak rozděleny 
dle věku a délky tratí od 650 m až po 3 100 m. 
Běží se poměrně náročným terénem, proto je na trati vždy zdravotnice. Po doběhnutí se mohou závodníci 
občerstvit a doplnit energii. 
Traťový rekord na 9,3 km muži je 31 min a 59 vteřin. Vítězové jsou odměněni cenami, ale hlavně je to o dobrý 
pocit a radost z pohybu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavost: 
Tento běh je pojmenován po Janu Roháči z Dubé, který byl husitský hejtman. V průběhu válek působil 
v Lomnici a Čáslavi. Po několika neúspěšných akcí se uchýlil na hrad Sion, kde jeho sídlo oblehla vojska. 
Dobytím Sionu a Roháčovou popravou (zemřel 9. září 1437) skončily boje husitské revoluce.   

  

                      
         <VK> 
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NAŠE BUDOUCNOST ANEB KAM PO DEVÍTCE? 

Na jakou školu/obor si podáš přihlášky? Můžeš 
uvést zatím jenom tvoji předběžnou úvahu, pokud 
nejsi zatím rozhodnut(a). 

Klárka: kadeřnice/stavební v Kolíně 
Tereza H.: zemědělka – 
chovatelství//agropodnikání, cestovní ruch, 
veřejnoprávní činnost 
Matěj: SPŠ v Kutné Hoře, Dopravní škola Čáslav 
Terka S.: Zdrávka v Kolíně, veřejnoprávní v KH 
Amálka: Obchodní akademie Čáslav, mediální 
tvorba Kolín nebo Grace Pardubice 
Terka V.: Obchodní akademie nebo Ekonomické 
lyceum v Čáslavi 
Kačka M.: Zemědělka  - chovatelství, kadeřnice 
Honza: Přemýšlím mezi SOU řemesel a SPŠ v Kutné 
Hoře 
Petr S.: Průmyslová škola Čáslav, Strojírenský 
průmysl Kolín 
Milan: Strojárna v Čáslavi nebo Kolín 

 

Kdo ti s výběrem pomáhá? 

Hahn: maminka 
Klárka: všichni 
Terka H: mamka 
Matěj: kámoš 
Terka S.: Máma, táta, bratr 
Amálka: Nikdo 
Terka V.:  rodina, popřípadě učitelé 
Kačka M.: nikdo 
Honza: v podstatě nikdo 
Petr S.: rodina, hlavně sestra a přátelé 
Milan: Tupej mozek a tupý kamarád, 
kamarádka 

 

Budeš konat jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky a českého jazyka? Pokud ano, 
připravuješ se na ně? Jak? Jak často? S kým?  

Klárka: Procvičuju z pracáku, který jsme si koupili. 
Terka H.: Pomocí cvičebnic, zhruba tak 3x týdně, 
sama 
Matěj: ano a připravuju se tak, že se učím hodinu 
denně a sám. 
Terka S.: Ano, budu, mám na to sešity týkající se 
přijímaček, učím se každý den sama. 
Amálka: Ano, připravuji se aspoň 1 nebo 2x do 
týdne, sama. 
Terka V.: Ano, budu, sama z různých cvičebnic, 
třeba 3x do týdně → hlavně teda češtinu 
Kačka M.: ano, připravuji se, mamka mi pomáhá 
Honza: Pravděpodobně ano, pomocí stránek na 
internetu 
Petr S.: Ano, budu, připravuji se pomocí pracovních 
sešitů na přijímací zkoušky a dělám to tak jednou 
týdně 
Milan: nepřipravuji   

Máš v plánu po ukončení střední školy 
pracovat, nebo pokračovat ve studiu? 

Hahn: Asi půjdu pracovat nebo jít do školy, 
nevím 
Klárka: nevím 
Terka H.: nevím 
Matěj: pracovat 
Terka S.: pokračovat ve studiu 
Amálka: Ještě nevím, ale vysokou školu už jsem 
taky zvažovala 
Terka V.: pokračovat ve studiu 
Kačka M.: pracovat 
Honza: Podle toho, jestli mě to bude bavit. 
Petr S.: Po škole budu snad pracovat. 
Milan: práce 

Čím by ses chtěl jednou živit? 

Hahn: prodavač nebo nehtařský technik 
Klárka: nevím 
Terka H.: nevím 
Matěj: hasič 
Terka S.: zdravotnice v armádě 
Amálka: Nemám tušení, ale chci cestovat. 
Terka V.: nevím 
Kačka M.: --- 
Honza: elektrotechnikou 
Petr S.: auto-moto mechanik 
Milan: Nevím! 
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Rozhovor s karatistkou Monikou Hebrovou 

 
 
1. MONČO, JAK DLOUHO CHODÍŠ NA KARATE? 
Chodím na karate 7 let. Dostala jsem se k tomu tak, že od 6 let jsem začala dělat různé pohyby a táta mi řekl, 
že existuje sport karate. A jestli na něj nechci chodit, tak jsem to zkusila. 
2. JAKOU BARVU PÁSKU MÁŠ? - A UMÍŠ JE VŠECHNY VYJMENOVAT? 
Mám zelený pásek. 
Nejdříve žádný, pak bílý, žlutý, zelený, fialový 2x, hnědý 2x, černý a tam je jich více, je u nich daný pořadí. 
3. KAM CHODÍŠ NA KARATE? A JE TO TAM HEZKÉ? 
Do Čáslavi do sokolovny. Ano, je to tam hezké. 
4. OD KDY CHODÍŠ NA KARATE? 
Od 5 let. 
5. JAKOU KATU MÁŠ NEJRADŠI? 
Katu na fialový pásek Heidan Shodan. 
6. KOLIK JE KAT? 
Je jich 7. 
7. BAVÍ TĚ I JINÉ AKTIVITY KROMĚ KARATE? - A PROČ? 
No, asi ne, ale kdybych si měla vybrat, tak asi volejbal nebo plavání, protože mě to baví asi nejvíc kromě 
karate. 
8. CHCEŠ SE VĚNOVAT KARATE I NADÁLE? 
Jo, ale teď mám pauzu, protože jsem se zranila. 
 
MÁJA, NAT 
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Tak jde čas – Poznali jste 😊 ? 
 asistentky pedagoga 
1 Hana Nácovská  
2 Martina Gygalová  
3 Pavlína Kmochová 

ŠESŤÁCI V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU 

Ráno 6. října jsme my, šestá třída, nastoupili na nádraží v Malešově do vlaku směr Praha. Pokaždé byl vlak 
plný, takže jsme si sotva sedli. 
Cesta nám trvala asi hodinu a půl. U hlavního nádraží v Praze jsme nastoupili do tramvaje a potom ještě pěšky 
došli až do Národního technického muzea. Tady jsme měli naučný výukový program o čase. Povídali jsme si 
ve skupinkách. 
Potom, co nám skončil program, jsme měli rozchod a mohli jsme si projít celé muzeum. Když jsme se pokochali 
v muzeu, tak jsme šli pěšky přes Prahu až na hlavní nádraží. Po cestě jsme se stavili v McDonaldu. 
Když jsme došli na nádraží, tak na nás už čekal vlak, který nás vezl zase zpátky. V Malešově na nás už čekali 
rodiče. 

(KÁJA  A JOLI) 😊 
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ANKETA 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Stravuješ se ve školní jídelně?  Ano/Ne  
Odpovědělo celkem 163 žáků ZŠ Malešov: Ano 144 žáků, Ne 19 žáků  
 
 Pořadí nejoblíbenějších jídel: 
  
1. Špagety (29 hlasů) 
2.Těstovinový salát (19 hlasů) 
3. Palačinky, Langoše (16 hlasů) 
4. Žádné (8 hlasů) 
5. Buchtičky se šodó (7 hlasů) 
6. Pizza (6 hlasů) 
7. Guláš, Řízek (5 hlasů) 
8. Šišky s mákem (4 hlasy) 
9. Rajská, Sekaná, Knedlo, vepřo, zelo, Smažený sýr (3 hlasy) 
10. Bramborové knedlíky (2 hlasy) 
11. Ostatní (10 jídel po jednom hlasu)                                                                                     Autoři: redaktoři MT 
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EKOPOBYT CHALOUPKY 

Na ekopobytu Chaloupky byli samozřejmě i redaktoři časopisu. V pondělí 7.11. byl příjezd a v pátek 11.11. byl 
odjezd. Byla zde společně 6. a 7.třída. V pondělí jsme měli seznámení, vyřezávali jsme a taky jsme ozdobně 
vypalovali korálky z bezové větvičky. Lektoři nás rozdělili pomocí losování kuliček do dvou týmů, zelených a 
hnědých. V úterý jsme stavěli z písku krajinu a potom jsme do písku zastrkali správně různé plastové malé 
stromy. Dozvěděli jsme se o pobytových znacích zvířat. Snažili jsme se nasbírat různé druhy znaků, např. 
ohlodané šišky. Ve středu jsme vybádali odpovědi na své různé otázky. Večer byl karneval. Ve čtvrtek jsme 
měli téma o kůrovci, hráli jsme Lesní podnik a sledovali film. Od 20:00 byla bojovka, sbírali jsme v lese světélka. 
Museli jsme se chovat naprosto tiše, aby nás hlídači světélek neodhalili. Každý den byla služba, která umývala 
po jídle stoly v jídelně a uklízela boty v šatně. Mohli jsme ráno chodit krmit kozy a jiná hospodářská zvířata. 
Na krmení chodili žáci, kteří chtěli. Mohli jsme krmit a mazlit se se zvířátky každý den. V pátek jsme sázeli les, 
zahráli si hry a vyrazili domů. Jeli jsme autobusem obě dvě cesty. 

(Lulu) 
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DRUHÁCI VE VLAŠIMI 

Dne 17. října vyrazila 2. a 4. třída na exkurzi do Vlašimi. Děti 2. ročníku se účastnily programu Zvířecí 
detektivové. Byl to velmi zajímavý a poučný program. Také si mohly projít v PARAZOO a vidět spoustu zvířat, 
která jsou zde umístěna. Byl to vydařený slunečný den. 

(J. Hájková) 

 

ZOO JIHLAVA 

6. října vyjel osmý a devátý ročník na exkurzi do jihlavské ZOO. Cesta proběhla v poklidu autobusem. V devět 
hodin začínal výukový program devítce. Osmáci si zatím sami procházeli expozici ZOO. Za hodinu a půl 
následovala výměna. Společné téma pro oba ročníky bylo Život savců. Žáci si prohlédli žirafy, opice, hrošíka 
liberijského i běžně známá domácí zvířata. Největší radost ovšem měli z návštěvy obchodního centra v Jihlavě 
a místního občerstvení. V půl čtvrté už jsme opět viděli ceduli s nápisem Malešov. 

(T. Karlová) 
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HALLOWEENSKÁ PÁRTY 

 
Po dlouhé době jsme se mohli opět vrátit do světa plných strašidel. V úterý 25. října před podzimními 
prázdninami se u nás v tělocvičně uspořádala Halloweenská párty.   
Nejprve krátce o této tradici. Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den 
před křesťanským svátkem Všech svatých. Typickými barvami jsou oranžová a černá. Oranžová symbolizuje 
podzim a černá temnotu a smrt. Ke zvykům a tradicím patří vydlabávání dýní, ohně, koledování, kostýmové 
veselice a strašidelné atrakce. 
A takovou jednu veselici jsme zahájili právě u nás v tělocvičně, která byla vyzdobena nepřeberným 
množstvím různých strašidýlek, pavouků a pavučin, kostlivců, dýní a světýlek. Uprostřed nechyběla 
halloweenská tabule složená z mnoha dobrot. Party byla rozdělena pro první a druhý stupeň. Pro první 
stupeň byla připravena stanoviště s úkoly, které musely děti plnit. A pro druhý nesměla chybět pořádná 
diskotéka a samozřejmě nakonec nesmělo chybět vyhlašování nejhezčí masky. Párty se moc vydařila a 
budeme se těšit zase na další.                                                                                                                      <VK> 
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POVÍDKA O DLAŽEBNÍ KOSTCE 
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<JAMA> 

ROZHOVOR SE STAROSTOU MALEŠOVA 

Dne 29. 11. jsme se vydali vyzpovídat pana starostu Františka 
Bláhu. Tímto mu velmi děkujeme za poskytnutý rozhovor. 
Pane starosto, vzhledem k vašim četným aktivitám se jistě 
nedá tvrdit, že byste byl občanům v Malešově neznámý. 
Přesto – můžete se představit našim žákům a těm, kteří vás 
neznají?  Jmenuji se František Bláha, jsem vyučený jako 
mechanik – elektronik. Dělal jsem ještě v koncernovým 
podniku Tesla Kolín, potom jsem dlouhé roky jezdil po 
servisu, spravovali jsme počítače, takže jsem vlastně cestoval 
po celé České republice. Poté jsem pracoval u soukromé 
firmy a osm let pracuji tady. 
Jak už jste celkově dlouho ve funkci? Stále vás baví být 
starostou? Tak to už jsem vlastně odpověděl, dělám tady 
osm let. Musím říct, že mě to baví, akorát poslední dobou a 
je to asi touto uspěchanou dobou, tak ta práce s lidmi je 
někdy čím dál horší, lidé jsou nervóznější, podrážděnější, rádi 
se hádají, takže to se změnilo za těch osm let, ale jinak mě 
práce baví.     
Čeho jste v Malešově dosáhli, zlepšili, co vám udělalo 
radost? Když jsem nastupoval, tak jsme slíbili, že každý rok 
uděláme novou komunikaci. To se nám daří, takže ještě nám 
zbývají asi dvě a vlastně celý Malešov bude mít nové silnice 
a samozřejmě jsme zateplili školu, opravili jsme hasičskou 
stanici. Hasičům jsme se věnovali asi hodně, teď mají nová 
auta, novou hasičárnu. Vlastně jsme dokázali kromě družiny 
zatím prakticky opravit všechny stavby, co jsou ve vlastnictví 
městyse Malešov a ještě poslední, která nám zbývá, je právě 
školní družina.   
Jaké máte další plány do budoucna – jak zlepšit a zpříjemnit 
život v obci? Jak už jsem řekl, ještě doděláme nějaké 
komunikace, zbývají nám asi dvě a chtěli bychom tady 
vlastně opravit celé městečko, celou památkovou zónu. To 
znamenaná vydláždit z kamenů a tím trošku Malešov ještě 
pozvednout, městečko by si to ještě zasloužilo.  To je plánem 
v nejbližší budoucnosti.  
Řekl byste nám nějaký zážitek, něco srandovního ze 
základní školy? Zda jste něco nevyvedl? To bude naše 
čtenáře asi nejvíce zajímat? Tak samozřejmě jako kluk jsem 
měl určitě průšvihy, to jako ano. Nevím, jestli to bude 
čtenáře zajímat. Já jsem byl vždycky úplně hrozný na 
tělocvik. To pro mě byly hodiny úplné hrůzy. Tělocvik jsem 
nesnášel, a když jsem pak byl na střední škole, tak jsem měl 
na vysvědčení z tělocviku i čtyřku.  Několikrát jsem se i vsadil 
a vždy jsem sázku vyhrál, protože nikdo mi to nevěřil. Asi 
málo lidí mělo na střední škole čtyřku.  
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Vyluštěnou tajenku z křížovky posílejte e-mailem do redakce časopisu. Z došlých odpovědí budou 
vylosováni 3 výherci, kteří obdrží drobnou odměnu.  

E-mail: medialni.tvorba@seznam.cz 
 
Legenda k tajence: 
1. Na nebi je v noci měsíc a .............. 
2. Na Štědrý den je pod stromečkem ............... 
3. Čím se oznamuje Ježíšek? 
4. Tahají Santa Klausovy sáně 
5. Peče se to na Vánoce 
6. Věší se to na dveře o Vánocích 
7. V čem ležel Ježíšek? 
8. Při adventu se zapalují......... 
9. Věší se to na stromeček o Vánocích 
10. Na Mikuláše jsem naštěstí nedostal/a 
............ 
11. V Americe nosí dárky ........ 
12. Nosí v tom sladkosti Mikuláš 
 
 
                                                                                                                                                             
Autor: LULU 

 
 

 

                                      a) modrá   b) červená  c) zelená                                
 

Autor: NAT 
 
 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ TAJENKA 

Která myš dojde k sýru?          
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ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY A ZASE ZPĚT: VÁNOČNÍ JARMARK 

 Ze školky do školy a zase zpět je projekt 
finančně podpořený Eduzměnou 
Kutnohorsko. Spojil děti ze školky a žáky 
4. třídy. 
23. 11. jsme se čtvrťáky navštívili školku 
v Malešově. Během společné akce pekli 
čtvrťáci s Houbičkami a Housenkami 
vánočky na jarmark. Nejdříve se všichni 
rozdělili do skupinek. Holky šly péct 
vánočky a kluci šli pomoct s venkovní 
přípravou. A na konec jsme si spolu 
pohráli a my redaktoři zavzpomínali na 
školkovská léta.  
 
Dětí jsme se také průběžně vyptávali, zda 
půjdou a zda se těší na jarmark, jestli už 
pekly vánočku. 
 
Takto nám šikovná Anička popsala, jak by 
dělala vánočku: 
„Vzala bych si těsto, udělala bych z toho 
tři kusy, z každého kousku bych vyválela 
žížalu, dala k sobě a pak bych je pletla 
jako copánek, pomazala vajíčkem, dala na 
to mandle, strčila to do trouby na 30 
minut a pak to vyndala a snědla.“ 

 
<JAMA, VK> 

 
 

 

 



22 
 

 

ZNÁTE VÁNOČNÍ ZVYKY? 

Při štědrovečerní večeři se dávala pod stůl sekera. Pokud se říznete o tuto sekeru pod stolem, budete mít 
štěstí po celý příští rok. Po večeři se lilo olovo a z tvarů vzniklých rychlým zachlazením ve vodě se hádalo, co 
koho v novém roce potká. Také se házelo střevícem. Pokud svobodná žena hodí střevíček směrem ke dveřím 
a on dopadne špičkou směrem k nim, brzy se vdá a odejde z domu. Pokud ne, zůstane i nadále v domě. 
Společně se také pouštěly lodičky. Byla to svíčka v oříškové skořápce. Každá svíčka označovala člena rodiny. 
Pouští se na vodu v hrnci. Pokud lodičky budou u sebe, znamená to, že spolu členové rodiny budou celý další 
rok. A jaké tradice a zvyky držíte doma vy? 

 
A na závěr několik zimních a vánočních pranostik: 
Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté. 
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 
Před Vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po Vánocích. 
Vánoce - vánice. 
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 
 

    

                    
 

 
 

<GRU, NAT, MÁJA, BUG, NIKI> 
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TRENÉR NÁRODNÍ REPREZENTACE V MALEŠOVĚ! 

Dne 20. 12. 2022 se uskutečnila díky panu učiteli Davidu Zoufalému  v malešovské tělocvičně beseda s panem 
Jaroslavem Šilhavým, trenérem národní reprezentace.  Na moderování besedy se s pomocí pana učitele 
připravovali Jan Martínek a Kryštof Knol ze 7. třídy. Nejdříve pan Šilhavý odpovídal na dotazy moderátorů a 
pak na otázky publika. Mimo žáků malešovské školy se besedy účastnila i veřejnost.  Řeč byla nejen o 
reprezentačním týmu a fotbalové budoucnosti. S panem Šilhavým jsme se mohli na závěr vyfotit a podepsal 
nám fotografie, dres i fotbalový míč, který je vystavený na chodbě školy.                                                                   <JAMA> 
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Rozhovor s paní učitelkou Janou Holinkovou 

       Paní učitelko, jak dlouho učíte? Už si to ani nepamatuju, ale přes 30 let. 
Je jiné učit děti v současnosti a před 20 nebo 30 lety? To je hodně jiné. 

       Co anebo kdo Vás přivedl k učitelskému povolání? Moje maminka, ta byla taky učitelka. 
Který předmět učíte nejraději?  Češtinu. 
Po letech jste se přesunula do druhého patra, už jste si na to zvykla? Ještě ne, chtěla bych to přízemí. 
Byla jste 5 let naší třídní učitelkou na prvním stupni, vzpomenete si někdy na naši třídu (současná 7. 
tř.)? Často. 
Řekla byste nám něco o vaší současné třídě? Je to třída hodně živá, veselá, je tam hodně sportovců a 
holky krásně malují. 
Co vám osobně dělá největší radost? 
Když jsme všichni zdraví. 
 
                   <JAMA, VK> 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             


