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Vážení čtenáři, 

     listopadové číslo našeho školního časopisu je doslova barevné. Přinášíme vám 

fotoreportáž z projektového dne k oslavě stoletého výročí založení republiky, pohled do 

zákulisí vzniku S-uličníku, voňavé adventní, sportovní a gastronomické okénko. Redaktoři 

připravili další bleskové rozhovory s našimi pedagogy a neochudíme vás ani o perličky ze 

školních lavic. 

     Přejeme vám krásně vybarvené podzimní dny! 

 

 

 

 

Redakční rada: Štěpánka Brabcová, Max Fučík, Kateřina Jágrová, Aleš Kocman, Eliška Kubalová, Kateřina 

Kučerová, Jakub Kuchař, David Mašek, Andrea Merglová, Dan Moučka, Adéla Nováková, Sam Rýdl. 

Úvodní slovo, korekce: Monika Švedová 

Externí spolupráce: žáci, žákyně a učitelé ZŠ Sulice
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      PROJEKTOVÝ DEN KE STOLETÉMU VÝROČÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY

Sam Rýdl 

Začátkem října se pan ředitel 

domluvil s žáky 7.A a 8.A, že 

společně připraví akci ke sto 

letům založení samostatného 

Československa. Rozdělili jsme 

se do skupin souvisejících 

s různými obdobími republiky. 

Skupiny si připravily program, 

kterým provázeli žáky prvního 

stupně po celý den. 

 

Žákům prvního stupně jsme 

nachystali desky, do kterých si 

vlepovali dárky od průvodců -

skupin starších spolužáků. 

Na začátku akce se žáci 7.A sešli 

s ostatními v tělocvičně a ukázali 

se jim v kostýmech objednaných 

panem ředitelem.

Štěpánka Honzátková pomáhá                

s úkolem prvostupňovým kamarádům. 

Holky ze druhé třídy si přišly pro 

dárek, který jim připravili kluci z 8.A.

 

Vašek Šimek vysvětluje čtvrťákům, 

co mají udělat s obrázkem.

První republiku představují: 

Markéta Černá, Sam Rýdl, Dan 

Moučka a Kuba Konopiský.

Eliška Senftová a Eliška 

Altmanová si připravily hru.

Aleš Kocman a Šimon 

Chrudimský vysvětlují mladším 

spolužačkám postup hry.

Děkujeme paní učitelce Janě Kolorosové, 

která nám přispěla pamětními předměty 

po své babičce a dědečkovi. 
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Ze zákulisí vzniku S-uličníku 
Kuba Kuchař 

 

Založení S-uličníku bylo nápadem paní učitelky 

Moniky Švedové. A S-uličník je časopis, který 

vznikal pod jejíma rukama na škole v přírodě. 

Svoji část práce zvládli i redaktoři, kteří 

pracovali na reportážích. O pár týdnů později už 

byly stránky S-uličníku vytištěné, ale jaksi 

nesvázané a nespojené. Paní učitelka byla 

v koncích, tak povolala poslední šanci aneb Aleše 

Kocmana. Už jsme byli všichni na dně, ale vtom 

Aleš zvolal: „Už to mám !!!“. První svázaný             

S-uličník byl na světě. No to víte, to bylo slávy! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovětek Moniky Švedové: Finální podobu S-uličníku má 

samozřejmě na svědomí nejen tým našich dětských redaktorů, 

ale i moji skvělí kolegové. Tímto děkuji Lence Opletalové za 

cennou zpětnou vazbu k prvotní podobě časopisu, kterou mě 

motivovala ke strávení několika dalších hodin nad úpravou 

grafiky 😊. Grafickou podobu bych nedala dohromady ani bez 

Jany Kolorosové a její nezištné pomoci s formátováním článků. 

Za jménem časopisu stojí tým našich pedagogů v čele s panem 

ředitelem, duchovním otcem jména S-uličník.                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sportuješ, sportuju, sportujeme 
     Daniel Moučka 

 

Od začátku října trénují naši 

žáci každé úterý a čtvrtek 

odpoledne v tělocvičně florbal.  

V neděli 21. 10.  se ve Sportovním 

centru v Hlubočince konal 

florbalový turnaj. Zúčastnily se 

týmy ze Sulic, Kamenice, Psár a 

Jílového. V kategorii starších 

žáků obsadil první místo sulický 

tým včetně Kuby Honzátka ze 

7.A. Kuby jsem se zeptal, jak se 

mu líbil průběh turnaje, jestli 

očekával první místo. A odpovědi byly pozitivní – 

naši suličtí borci se na zlato cítili od začátku a 

s průběhem turnaje byli víc než spokojení. Uspěli i 

mladší florbalisté – Pavel Černý, Matěj Špalek,  

Veronika Marková, Róza Kouřimová, Lukáš 

Vychodil, Adam Šveda a Lukáš Fučík vybojovali 

bronz. 

 

 

            

 

 

Zdobení perníčků ve Všedobrovicích  
Andrea Merglová 

 

Dne 10.11. se ve Všedobrovicích pořádalo zdobení perníčků. Příchozí dostali svůj vlastní 

balíček perníčků a bílou polevu. Všem dohromady byly k dispozici polevy barevné. Akce 

probíhala tak, že se lidé dozvěděli, jak se dělá těsto na perníčky a poleva. A pak už všichni 

zdobili - buď podle své fantazie nebo podle předlohy. Lidé si mohli koupit již nazdobené 

perníkové chaloupky. Zdobení perníčků se koná každý rok – podrobné informace najdete 

na stránkách: www.kamenicko.cz. 

 

 
 

 

http://www.kamenicko.cz/
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Očima dětí – jak nám chutnají obědy v jídelně 
David Mašek 
 

Z každé třídy na druhém stupni jsem si vybral žáka, který pravidelně stojí frontu, aby se mohl po těžkém 

dni plném učení matematiky naobědvat. Když se najedli, zeptal jsem se, jaké obědy jim nejvíce chutnají a 

které opravdu ne. Jejich unavené obličeje mě překvapily, stejně jako odpovědi. Vede řízek s bramborovou 

kaší, knedlíky a buchtičky se šodó. Spolužáci nepohrdnou ani rýží. Zato fazole a čočka oblíbené nejsou.  

 

A co vy? Jaké obědy sníte pokaždé a na co byste frontu nestáli ani sekundu? 

 

TVOŘÍME
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PhDr. Olgy Tumové se ptala: 

Markéta Černá 

  
Proč jste se chtěla stát učitelkou? 

Chtěla jsem dětem předat něco z toho, co mne (nejen) praxe 

naučila. 

 

Do které země byste se 

ráda podívala?  

Procestovala jsem Evropu a 

tak mě lákají exotické země 

jako je třeba Peru – kultura 

Indiánů. 

 

Jaký je váš oblíbený předmět? 

Dějepis – tedy historie a zeměpis dohromady. Když jsem byla 

malá, byla to matematika. 

 

 

  

Mgr. Josefa Kabeleho se ptali:    

Aleš Kocman a David Mašek 

 
Jak vás napadlo být ředitelem? 

Dlouho jsem o této variantě uvažoval. Přihlásil jsem 

se do konkurzu, předstíral, že jsem rozumný, okouzlil 

členy komise a vyhrál . 

 

Jak jste se cítil, když nad vámi vyhrál Aleš ve 

stolním tenise?  

Měl jsem obrovskou radost z úspěchu svého žáka. 

 
 Jakou hudbu rád 

posloucháte? 

Vybírám si na Spotify 

podle nálady – pop, klasiku, 

rock…...  

 

 

 
Bc. Magdaleny Svobodové se ptaly:    

Katka Jágrová a Adélka Nováková 

 
Jak se vám líbí na naší škole? 

Moc – mám ráda naše žáky a líbí se mi okolní příroda. 

 

Užila jste si projektový den ke stoletému výročí vzniku republiky?  

Ano, okouzlily mě kostýmy a zapojení dětí, na kterých bylo vidět, že je projektový den 

opravdu baví. 

 
Jaký je váš oblíbený sport? 

Ráda jezdím na kole. 

 
 

 

 

 

Bleskové rozhovory 

S našimi učiteli 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim5-etqs_eAhVlC8AKHeHjD0wQjRx6BAgBEAU&url=http://kulturnistudia.cz/indianske-zeny-v-dnesni-spolecnosti-peru/&psig=AOvVaw2U84vssdmMBOybyxpQx1pn&ust=1542128456625039
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic7tOIjOLeAhVDDuwKHRzYAjYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spotify.com/cz/family/&psig=AOvVaw3GVYj3xlOkPZ0aNad2Plmy&ust=1542773080227632
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtqMv2juLeAhWQjqQKHUeGBA8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.pragueout.cz/vylety/articles/lesy-kolem-prahy-4613&psig=AOvVaw39hkbjCHptqlWs5-YEmU7V&ust=1542773805724903
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc5o67keLeAhUHjqQKHY1aB-wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rodicevitani.cz/nezarazene/eduin-posila-darek-ke-dni-ucitelu-se-vzkazem-ucitele-vazime-si-vas/&psig=AOvVaw3c2_RptAsLbiZj-JpH0bEl&ust=1542774604191505
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Perličky ze školních lavic 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Která věda se zabývá 

vztahem mezi organismy 

a prostředím?“ 

 „Ekonomie!“ 

Povzdech pedagoga: 

„Nejhorší je osvědčit se!“ 

„Jaké jsou základní 

projevy organismů?“ 

„Látky – výkaly – jed“ 

„Čím se zabývá 

zoologie?“ 

„Lidským tělem!“ 

Test na téma pravěk: „Jak 

se jmenuje hliněná soška 

objevená na Moravě?“ 

„Sovětská Venuše!“ 

Příklad parazita: 

Mnišice 

Z testu: Vytvoř potravní řetězec 

Odpověď: veverka – zajíc – prase 

 

(aneb jak si prase pochutnalo na 

zajíci a zajíc na veverce) 


