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Tentokrát s panem učitelem
Jiřím Pánkem a paní učitelkou
Martou Malichovou

JABLÚNIKOVKA - UTEČ! POMOZ NÁM!
Byl to den, jako každý jiný. Klasický
školní kolotoč - dávat pozor, test,
konečně zvoní, zkoušení, dávat pozor,
virvál kvůli mobilu, zápis na půl
hodiny, uspávačka hadů, ukliďte si,
židle nahoru a můžete jít. Nic
zvláštního. Obě d ušel. Venku šíleně leje,
a tak se ti nechce ani vytáhnout paty
ze sucha a tepla. Počkáš, až to aspoň trošku
přejde a pak půjdeš konečně domů. Najdeš si
klidné místo v šatně za skříňkami, pěkná
zašívárna, nikdo tady necourá, klid a (když
si podložíš záda a hlavu mikinou) celkem
pohoda. Jsi po celém týdnu utahaný jako
kotě, máš dost… Rekapituluješ si týden, ten
trapas v jídelně, a Honzin, ten byl fakt
hustej, když…
Dětský výkřik! Zima! Sakra! Kde to jsem?
Co… se děje? Asi jsi usnul. Už se šeří. To snad
ne, naši mě zabijou! Vstaneš a na zemi kolem tebe
jsou mokré otisky drobných nohou, stopy vedou
k pomačkanému školnímu časopisu, kolem nikde
nikdo. Z břicha se ti sveze malý papírek… a druhý…
a třetí. Na jednom je naspáno: „UTEČ!“ Na druhém:
„PROSÍM, POMOZ NÁM!“ – „Ha, ha, fakt vtipný!“
procedíš mezi zuby. Na třetím jsou nějaká slova a
čísla. „Hm.“ Vezmeš si své věci a vydáš se ke
dveřím. Jsou zamčené. Znejistíš. Jdeš k dalším.
Zamčené. Obíháš celou školu. Nemáš se jak dostat
ven. Hledáš alespoň učitele, školníka, uklízečku –
nic. Zavoláš domů. Ale ne, mobil je vybitý. Udělalo
se ti zle. Co mám dělat?
Jo, okno! Všechna okna
v přízemí jsou na
zámek nebo mají
zajištěnou
kličku.
Zůstaneš ve škole!
Kdy
tě
začnou

hledat? Začnou tě vůbec hledat? Začínáš propadat
panice. Věci ti vypadnou z ruky, klesneš na kolena…
Lístečky! Kde jsou ty lístečky? Že by to nebyl vtip?
Jasně, to je nějaká šifra! Co se myslí tím UTEČ?
POMOZ NÁM?
Už nějaký čas se ve škole šeptá, že se tady dějou
divný věci, třeba to nejsou jen povídačky… a ty děti,
co najednou přestoupili na jinou školu… Třeba
nepřestoupili… Prohlížíš papírky, už je začínáš brát
vážně. Hledáš vodítka, snad tě
dostanou ven!
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ROZHOVOR S PANEM
UČITELEM JIŘÍM PÁNKEM
Dáváte si první müsli, nebo mléko? Müsli.
Jíte ananas na pizze?Ano.
Mícháte si krupicovou kaši? Yees, bez toho
se to nedá jíst.
Oblíbené jídlo? Svíčková.
Nejoblíbenější předmět ve škole, když jste
byl malý? Zeměpis.
Proč učíte zrovna Váš předmět (angličtina
a tělocvik)? Protože mám rád sport a
angličtina je zábavná. :D
Čím jste chtěl být v dětství? Popelářem a
jezdit na tom stupínku. :D
Začal jste o „Koronavirusu“ něco nového,
co Vám vydrželo doteď? Začal jsem hodně
jezdit na kole a začal jsem pořádně snídat.
Oblíbená pohádka v dětství? Malá mořská
víla od Disneyho, to bylo super. (Věříme! :D)
Aktuálně oblíbený film/seriál? Přátelé.
Co děláte nejraději ve volném čase? Jezdím
na kole nebo poslouchám hudbu.
Eliška Kropíková
Viktorie Vítová

Víte, co jíte?
Naše „strávnické“ životy obklopuje mnoho
nástrah a ne jeden pokrm by nás mohl
zaskočit. Jste na život JEDLÍKA v různých
koutech naší země opravdu připraveni,
nebo se necháte nachytat?
1. Není snad nikdo, kdo by si s chutí
nedal tento pokrm. Co se skrývá pod
názvy BÁC, BÁCA, BACÁN, CMUNDA,
CUNDA, CELTA, CALDA, SEJKORA?
a) bábovka
b) řízek
c) bramborák
2. Co Vám přinese číšník, když si
objednáte ŠLOMPRAČKU, CACARDU,
COURAČKU, GAŤOVICU?
a) bramborovou kaši
b) zelnou polévku
c) krupicovou kaši
3. Co je to VOMACHEL?
a) křenová omáčka
b) pórková polévka
c) čočka

Správné odpovědi:
1. c, 2. b, 3. a,
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU
MARTOU MALICHOVOU
Kdy máte narozeniny? 22. prosince, rok vám neřeknu.
Jste vdaná? Nejsem, jsem rozvedená.
Máte nějaké děti? Ano, mám.
Sportujete? Ano.
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? Řízek a svíčková.
Kde všude v zahraničí jste byla? Tak teď jsem byla
v létě na Mallorce, pak jsem byla několikrát v Řecku, ehh,
teď jsem všechno zapomněla, hahah hah, taky jsem byla
v Itálii, kde ještě? Hmm. Jo, v Polsku, na Slovensku
a v Německu.
Jaké je vaše nejoblíbenější slovo (německy)?
Schmetterling (motýl).
Jak jste přišla na to, že chcete být učitelka? Chtěla
jsem studovat jazyky, asi tak nějak jsem se k tomu
dostala, ale učitelkou jsem být nechtěla.
Proč jste šla zrovna na naši školu? Protože tady hledali
němčinářku.
Jaké jste měla známky z němčiny? Měla jsem vždycky
jedničku.
Ohodnoťte naši skupinu (NJ) od 1 do 10. 8
Ada Zelerová, Anna Bošková,
Karla Šlamborová, Štěpán Kaiser
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PŘÁTELSTVÍ
Co je to vlastně přátelství? Pro mě přátelství
znamená pomoc, radu či toleranci. Přítel je ten, kdo
o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Však se
taky říká, v nouzi poznáš přítele.
Ale může být každý přítelem? Najde se na světě
vůbec někdo, kdo nemá žádnou chybu? Každý
nemusí mít to štěstí, aby si našel kamarády, ale
naopak někdo má to štěstí, že má schopnost být
přítelem. Ovšem někteří si toho neváží.
Jak má vlastně vypadat správné přátelství?
Existuje nějaký recept, jak se stát správným
kamarádem? Myslím si, že každý se jím může stát
a že každý pozná, co je správné a co ne. Podle mě
jsou recepty na přátelství různé a každý z těchto
receptů může fungovat, jen si přátelství musíme
vážit. Pokud chceme být správným kamarádem,
musíme si na to nechat čas, mít chuť a vycházet se
svými přáteli v dobrém. Já mám kolem sebe přátel
hodně a jsem tomu rád. Ke všem se snažím být
tolerantní, pomáhat jim a udržovat s nimi kontakt.
Ne každá věc je lehká, však všechno se nakonec
v dobrém vyřeší. Jednou za čas stačí svému

kamarádovi něčím udělat radost. Klidně malou,
protože lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou
navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím
jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
Má přátelství vlastně nějaké nevýhody? Tou
odvrácenou stránkou přátelství mohou být i určité
zkoušky. Jak dlouho vydržíme být přáteli? Co od
nás náš kamarád očekává? Jsme dostatečně
tolerantní? Pokud je naše přátelství opravdu silné,
tak se nemůže snadno zničit. Někdy je však
přátelství nestabilní a náš kamarád jen přátelství
předstírá. V takovém případě je lepší najít si
nějakého lepšího kamaráda, se kterým si budeme
lépe rozumět.
Jako všechno ostatní, má i přátelství své kladné a
záporné stránky. Pokud se nám kamaráda nedaří
získat, nejdříve musíme vyzkoušet všechny
možnosti a potom to teprve vzdát. Ne každý může
mít přítele, však je rozumný, kdo se nermoutí pro to,
co nemá, ale raduje se z toho, co má.
Filip Hudec

BÁSNĚ NAŠICH ŽÁKŮ
ALPY
Adéla Hudcová
Alpy jsou tak krásné,
na každém vrcholku je sníh,
nebe je od rána jasné
a po horách se šíří smích.

JARO
Adéla Hudcová
Petrklíče vyrůstají,
na horách už ledy tají,
s lyžováním končíme,
se zimou se loučíme.

Mraky s mlhou se po nebi honí,
jen šedivá barva na nich září,
tam dole, kde vítr není,
se vzácným rostlinám daří.

Barvami září zahrada,
je s námi dobrá nálada,
roste kvítí, kvetou stromy,
stavějí se nové domy.
Jaro samé překvapení,
víc chvály už na něj není.

BUCHTOVÝ DEN
Ve čtvrtek 30. září. probíhal ve třídě 3. B projektový den
v rámci tematických čtvrtků. Jako první byl Buchtový den.
Doma děti za pomoci rodičů napekly sladké dobroty a
přinesly je do školy, kde je prezentovaly, každému výrobku
daly název a popsaly postup výroby, nakonec vše vzájemně
ochutnaly a vyhodnotily vítěze. Buchtová tematika se pak
prolínala celým dnem, zasahovala do všech předmětů,
například v matematice jsme vymýšleli sladké slovní
úlohy. Projektový den se nám vydařil a těšíme se na další.
Regina Matušková
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LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR 2021
V pátek 1. října měl premiéru video koncert
účastníků Letního hudebního tábora 2021, který
se každoročně koná v Penzionu Lhotsko. Sem se
sjíždějí z celé republiky mladí muzikanti, kteří
pod vedením zkušených lektorů nacvičují písně a
skladby z oblasti populární hudby. Mezi účastníky
se ve velkém objevují i jména našich žáků. Tímto
bychom
chtěli
následujícím
účastníkům
poděkovat za účast na táboře i koncertu a
v neposlední řadě za jejich zápal a chuť do hry.
Jmenovitě se jedná o žáky a žákyně:
Karolínu Dvořákovou, Terezu Teplíkovou, Anetu
Tůmovou,
Sandru
Obererovou,
Johanku
Novotnou, Karlu Šedovou, Lucii Kareisovou, Ellen
Janouškovou, Jolanu Jánskou, Matouše Sluku,

Štěpána Vrbase, Vojtěcha Tůmu, Sáru Vrbasovou,
Marii Mandlovou, Báru Šedovou, Anetu
Kučabovou, Terezu Mandlovou, Sáru Vackovou,
Tobiáše Adomavičiuse, Báru Listíkovou, Šárku
Listíkovou,
Nicolu
Rosior,
Margaritu
Miklashevskayu, Markétu Valentovou, Elenu
Veitovou, Elišku Feřtovou, Magdalenu Kafkovou,
Terezu
Veitovou,
Patricii
Novotnou,
Alenu Zemanovou a
Lilly Kollmerovou.
Odkaz
na vid
https:
Děkujeme Vám všem.
//www eo koncert:
.youtu
Těšíme se na další
be.com
watch
?v=Vz
/
jwbYIf
ročník.
Odkaz
prw
na strá
nky tá
Ondřej Prchal
https:
bora:
//www
.hudb
oss.cz

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
V pondělí 27. září. se v rámci projektového dne naše
třetí třídy vypravily na exkurzi do ZOO do Dvora
Králové. Projektový den byl zaměřen na téma "Zvířata
kolem nás." Pro návštěvu areálu byly vytvořeny
zájmové úlohy k praktické realizaci přímo
u vystavovaných exponátů. Žáci pracovali ve skupinách a plnili konkrétní úkoly, které zapisovali do
pracovních listů. Získané poznatky pak prezentovali
ostatním žákům. Ve škole projekt zpracovávali v rámci
hodin prvouky a výtvarné výchovy. Cílem projektu bylo
za pomoci jednoduchých úkolů objevit některé
přírodovědné zajímavosti o zvířatech chovaných v ZOO
a procvičit základní dovednosti na úrovni učiva 3.
třídy. Projektový den přinesl žákům spoustu nových
informací zajímavou formou. Zvířata mohli vidět na
vlastní oči a každý si mohl prohlédnout vše podle
zájmu.
Regina Matušková
Časopis Jabloňoviny vydává ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec jako nepravidelník. Uzávěrka tohoto čísla
byla ke dni 30.10.2021. Vyšlo 8.10.2021. Grafické zpracování: Martin Grobár. Korektura: Veronika
Houdová. Uzávěrka následujícího čísla 30. 10. 2021.
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