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ŘEPINY   5 
aneb páťáci v akci 
ročník 2013                        30.11.2013                           číslo   1            
Vážení čtenáři,  

dostáváte do rukou první číslo našeho 

školního časopisu, který pro vás připravuje 

novinářský kroužek při Základní škole a 

Mateřské škole v Řepíně.  Redaktoři, žáci 

páté třídy, se schází každé liché pondělí 

v obecní knihovně. Název našeho časopisu je 

dílem Simony Dostálové a Adély Martínkové, 

která vymyslela i logo. Budeme moc rádi, 

jestli vás náš časopis zaujme a bude se vám 

líbit.  

To si za celou redakci přeje její šéfredaktor 

Zdena Skořepová. 

 

 

NOVINKY VE ŠKOLE          
Ada Sudová a Adéla Martínková 

 

 
Do školy v Řepíně přišlo 14 nových prvňáků. 

Je zřízena třetí třída pro 4. a 5. ročník a v 

první třídě je nový nábytek. Nově je 

postavené i venkovní školní hřiště. 

Ve škole je hodně dětí a tak přišla i nová paní 

učitelka Dáša Kašpárková. Paní učitelky jsou 

rády, že nemusí tolik hlídat. 

 

NACVIČUJEME 
Barbora Jásková 
 

Ve škole se od 16. října nacvičuje Vánoční 

besídka. Jako loni budeme zpívat na 

schodech u kostela. Začali jsme lidovou písní 

„Pásli ovce valaši“ a pokračovali jsme písní 

„Jak si krásné neviňátko.“ 

Těšíme se, že se vám náš zpěv bude líbit. 

 

 

PŘEDMĚTY VE ŠKOLE 
Barbora Jásková 
 
Ve škole máme různé předměty, matematiku, 

češtinu, angličtinu, prvouku, přírodovědu, 

vlastivědu, informatiku, tělocvik, výtvarnou 

výchovu, pracovní činnosti a hudební 

výchovu. 

Nejoblíbenější předměty jsou: hudební 

výchova, tělocvik, výtvarná výchova, 

informatika a pracovní činnosti.
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KERAMICKÝ KROUŽEK 
Kateřina Kinzlová 

 

Keramický kroužek vede paní Šárka Urbánková. 

Na kroužku pracujeme s hlínou a vyrábíme 

třeba hrníčky nebo zvířata, talíře a ozdoby. 

Platíme 400, Kč a chodíme každý lichý a sudý 

týden. Paní učitelka naše výrobky odveze vypálit 

a potom je zdobíme a barvíme. 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Barbora Jásková 
 

O hudební výchovu zpíváme vánoční písničky a nacvičujeme básničky. Napsala jsme vám text 

básniček, abyste si je mohli vyprávět s námi: 

 

Příprava cukroví 
S mamkou máme plno práce, 

a ta chutná ach tak sladce, 

mamka spěchá honem, honem, 

cukroví už voní domem. 

Už jsou tady Vánoce. 

 Cinky, cinky zvonek zvoní, 

 ve vaně se kapr honí, 

 z mísy voní ovoce, 

 cinky, cinky, cinkylinky, 

 už jsou tady Vánoce. 

 

 

Vánoční svátky 
Vánoční svátky 

krásné a tajemné        

pohledy milé, vlídné i vzájemné. 

Teplo je u krbu 

nebo jen u svíčky, 

dlouhý byl celý rok. 

teď už je maličký. 

Děti jak stromeček, 

 oči jak korálky, 

 copak nám Ježíšek 

 přinese za dárky? 

 Byť by byl maličký, 

 nejmenší na světě, 

 vykouzlí úsměvy 

 na tváři dítěte. 

 

 

JÍDELNA                                            
Kateřina Kinzlová a Simona Dostálová 

 

Máme velkou jídelnu. První kdo chodí do jídelny 

je 1. a 2. ročník, potom chodí 3.,4. a 5. ročník. 

Každý má své svačiny. K obědu nám osobně moc 

chutná čočka s buřtem. Ptali jsme se dalších 11 

dětí a výsledek? 4 hlasy získaly špagety, 3 hlasy 

dostaly palačinky, 2 hlasy čočka s párkem,         

1 hlas čočková polívka, 1 hlas dostaly brambory 

a řízek. Pravidelně dostáváme čaje a někdy 

i džusy např: hruškový, třešňový, mrkvový nebo 

jablečný.  
Vaří nám paní Olga Prejzová a Hana Kotyková.
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SPORTUJEME VE ŠKOLE       
Kateřina Kinzlová 
  

Každý pátek máme tělocvik a když je hezky, 

chodíme na nové sportovní hřiště. Při 

špatném počasí zůstáváme v tělocvičně.  

V tělocvičně hrajeme mnohem víc her. 

Někdy chodíme i na procházky třeba i do 

hájovny nebo na 

fotbalové hřiště, 

tam si dáváme 

závody.       Na 

školním hřišti jsou i koše na basketbal. 

 

FOTBAL 

Filip Kohout 

 

Děti ze ZŠ a MŠ Řepín, obzvlášť kluci, chodí 

na fotbal (TJ ŘEPÍN). „Mini žáci“ prohráli v 

úterý 15. 10. 2013 proti Mělníku 17:1 a to je 

veliká ostuda. 

Tím pro družstvo „Mini žáci“ skončila sezóna 

a začnou hrát až někdy v dubnu. 

 

 SPORTOVNÍ KROUŽEK 
Kateřina Kinzlová 
 

Na sportovním kroužku hrajeme spousty her 

s vedoucím Ladislavem Brejlou nejvíce 

hrajeme vybíjenou a fotbal. S druhou 

vedoucí Terezou Drebitkovou hrajeme spíše 

zábavné hry např: Pneumatiky, Honzo 

vstávej a Mrazíka. 

 

ZAHRÁDKA 
Kateřina Kinzlová a Simona Dostálová 
 

Na zahrádku na nové hřiště chodí 1.,2.,3.,4. 

ročník ( jen v družině ) a hrají tam spousty 

her. Školka chodí i na pískoviště a na 

prolézačky. Máme nové prolézačky a všichni 

jsou moc rádi a také máme nový altánek, pod 

kterým se můžeme učit.

 

FLORBAL NA ŘEPÍNĚ 
Filip Kohout 
 
9. listopadu 2013 měl první schůzku nový 

sportovní oddíl florbalu. Oddíl vede pan Ivan 

Horák.  Florbal je podobný pozemnímu hokeji a 

hrajeme ho s dutým plastovým míčkem a 

speciální florbalovou holí. Tým tvoří 5 hráčů v 

poli a jeden brankář, který žádnou hůl 

nepoužívá. Nás je tam zatím 14.  

 

 

 

 

 

Námět: 

Ada Sudová 

Adéla Martínková 

Nakreslil: 

Filip Kohout 

http://www.ops.org/elementary/harrison/STAFF/Specialists/PhysicalEducation/MrsSkwira/tabid/180/Default.aspx
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ZEPTALI JSME SE 

ředitelky ZŠ a MŠ v Řepíně paní Mgr. Olgy Svobodové. 

 

Jak se Vám líbí ve škole na Řepíně? Učíte na Řepíně ráda? 

Školu na Řepíně mám moc ráda, proto jsem sem šla učit. Líbila se mi hned, jak jsem vešla dovnitř 

a hlavně jsou tu prima děti. Učím tu moc ráda. 

Kolik chodí do školy dětí a v jakých třídách? 

Dohromady chodí do naší školy 38 dětí. 

V 1. třídě je 14 dětí, ve 2. třídě je 10 dětí, v 3. třídě jsou 3 děti, ve 4. třídě je 5 dětí a v 5. třídě 

je 6 dětí. Do mateřské školy chodí 39 dětí, do jedné třídy 18 a do druhé 21. 

Jaké plány má naše škola? 

V nejbližší době, připravujeme a nacvičujeme již tradiční „Zpívání na schodech“, které bude 30. 

listopadu. Pátý ročník jede před Vánoci do Drážďan a zbytek školy do vánočního Mělníka. Určitě 

budou i výlety, akce vítání občánků, později se budeme připravovat na 110. výročí založení naší 

školy. 

Jaký předmět nejradši učíte? 

Nejradši učím hudební výchovu. 

V kterých hodinách jsou děti nejhodnější? 

Děti jsou podle mého nejhodnější asi při češtině, ale i při tělocviku. 

Učila jste i na druhém stupni? 

Ne, na druhém stupni jsem neučila, jenom suplovala. 

Chodíte raději do kina nebo do divadla? Co jste viděla naposledy v kině a co v divadle? 

Chodím raději do divadla. V divadle jsem naposledy viděla hru Blbec k večeři a v kině, to už je 

dost dlouho, možná již celý rok , jsem viděla film Čtyři slunce. 

Jaký je váš oblíbený sportovec?  

Můj oblíbený sportovec se jmenuje Roman Šebrle a pak mám ráda hokejistu Vladimíra Růžičku, 

ale to už je teď trenér. 

Baví vás vybíjená nebo fotbal? 

V mládí spíše vybíjená, fotbal moc nepovažuji jako sport pro ženy. To mám raději jiné kolektivní 

sporty. 

Jaký je váš oblíbený sport a bavilo vás vedení sportovního kroužku? 

Můj oblíbený sport je cyklistika, všeobecně mám ráda pohyb, procházky a plavání. Sportovní 

kroužek již nevedu, protože teď učím všechny tělocviky a myslím si, že pro vás je lepší, když 

kroužek vede někdo jiný, který má třeba jiné nápady.  

Chutná Vám jídlo v jídelně?  A co Vám chutná nejvíc? 

Chutná mi jídlo v jídelně a mám ráda, když mi někdo jídlo připraví. Nejraději mám těstoviny 

s omáčkou nebo rýži. Nemusím moc knedlíky, ty by mi určitě nechyběly. 

Baví Vás vařit?  

Vaření není můj koníček, raději trávím čas jiným způsobem. Vaření beru spíš jako potřebu. Jsem 

schopna uvařit, ale není to pro mne zábava číslo jedna. 

Co nejraději čtete a jakou knížku máte nejraději? 

Čtu ráda historické romány, v poslední době si mi líbil Egypťan Sinuhet, je to jedna z mých 

nejoblíbenějších. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodné žáky. 
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Hvězdička 
 

Hvězdička stříbrná 

dopadla na zem. 

A všechno kolem nás 

mění se rázem. 

 

Hvězdička stříbrná 

jehličím zavoní, 

v zavřeném pokoji 

zvoneček zazvoní. 

 

 

Hvězdička stříbrná 

na okno zaťuká, 

jaké má tajemství 

pro holku, pro kluka. 

 

Hvězdička stříbrná 

nám zase po roce, 

přináší stromeček 

přináší Vánoce. 

 

 

PŘEJEME VŠEM  

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ 

NOVÝ ROK 2014 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Vydává: novinářský kroužek ZŠ a MŠ Řepín, šéfredaktor: Zdena Skořepová, redaktorky hlavních zpráv: Barbora Jásková          

a Simona Dostálová, sportovní zprávy: Kateřina Kinzlová a Filip Kohout, zprávy z kultury: Ada Sudová a Adéla Martínková. 

Redakce: Obecní knihovna Řepín, email:knihovnarepin@seznam.cz 


