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Vážení čtenáři, 
 

věříme, že se Vám bude líbit nový 
kabátek, který S-uličník po prázdninách 
dostal. A protože novinek je v naší škole 
víc, představujeme Vám některé z nich         
i v podzimním čísle našeho časopisu. 
Reportérky z  8.A zmapovaly činnost 
kroužků a školních klubů, nové pedagogy 
Vám budeme postupně představovat 
v bleskových rozhovorech. 

 Za prázdninovými zážitky spolužáků 
se ohlížejí David Mašek a Aleš Kocman, 
reportáž doplnily postřehy a perličky 
z letního cestování nasbírané celou redakcí 
S-uličníku. Obrazová část časopisu 
napovídá, že tvořivost naše žáky 
neopouští. Než se rozloučíme s letošními 
deváťáky, přiblíží nám jejich pohled na 
čtyřletou cestu sulickou školou.   

Ať nám to v letošním školním roce 
společně pěkně šlape! 
 
Liška, kam se podíváš, aneb kvíz pro 
všechny čtenáře – kde všude se ukrývají 
lišky na přiložené fotografii? 
 

  

Redakční rada: Štěpánka Brabcová, Kateřina Jágrová, Aleš Kocman, Eliška 
Klenovcová, Eliška Kubalová, Kateřina Kučerová, David Mašek, Andrea 
Merglová, Adéla Nováková 
Úvodní slovo, korekce: Monika Švedová 
Grafická předloha: Boris Alexander 
Externí spolupráce: žáci, žákyně a učitelé ZŠ Sulice 
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OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 
David Mašek, spolupráce na dotazníku Aleš Kocman 

 
Prázdniny jsou už sice dávno za námi, ale spousta žáků na ně ještě 
pořád myslí a těší se na další. Protože některé naše zážitky 
z prázdnin jsou opravdu zábavné a zajímavé, ptali jsme se dětí v celé 
naší škole, na které prázdninové události nezapomenou. Zaujaly nás 
zážitky sportovní – například zápas pražské Slavie proti rumunskému 
týmu CFR Kluž o postup do základní části Ligy mistrů. Také jsem na 
něm byl a musím říct, že to bylo vážně parádní. Míst, kam se naši žáci 
podívali, bylo opravdu dost a některá i exotická – třeba Malajsie. Ale 
ať už děti z naší školy cestovaly na chorvatské, italské a řecké pláže 
nebo naopak na sever do Skandinávie, případně putovaly malebnou 
českou krajinou, nejintenzivnější zážitky mají spojené hlavně se svojí 
rodinou a se svými kamarády. Je to zkrátka tak – často není důležité 
kam jedeme, ale s kým tam jedeme.  

 

 

Cestovatelské perličky, aneb škola je život  
Katy Kučerová, Adam Šveda, Áďa Nováková, Eliška Klenovcová, Kačka Jágrová 

 

 Jestli se chystáte zaletět si do Malajsie na dovolenou, rozhodně nepočítejte 
se spaním do dvanácti hodin. V islámských zemích se vstává v pět ráno – na 
první modlení (výchova k občanství – světová náboženství). My Evropané 
bychom se nejraději pomodlili za delší spánek. Taky si dejte pozor na to, co držíte 
v ruce – k tomu, aby vás přepadla a okradla opice, to nemusí být nutně jenom 
banán (přírodopis – savci). 
 

 Když jsme našeho tátu přesvědčili, aby ve Finsku konečně skočil do jezera, ihned vystřelil zpátky 
na břeh, kde se dlouze prohříval a rozčiloval: „To byl ještě před chvílí ledovec, vy chytráci (zeměpis 
– vývoj oceánů a pevnin). Tady když rybaříš, vytáhneš rovnou mražený rybí prsty!“ 

 

 To si tak člověk vyjede do Řecka, má hlad a v každé ulici najde místo potravin půjčovnu motorek 
(zeměpis – průmysl a obchod v evropských zemích). 

 

  Normálně si užíváme tábor s Harry Potterem v jižních Čechách a najednou zataženo, v dálce 
hřmí…a my na samotě u lesa, a ještě nemáme na chatce hromosvod (fyzika – atmosférické jevy). 

 

 Poslední týden prázdnin si každý umí představit jako flákání a odpočívání před náročným 
školním rokem. Ne tak já v Itálii, s mou akční babičkou. Chápete, že jsem vstávala denně v šest 
hodin ráno (výchova ke zdraví – vyvážený režim dne)? A pak už to frčelo: Montecassino, Koloseum, 
Vatikán, úžasný ostrůvek Capri i cesta hrůzy na funkční sopku Vesuv (dějepis – antika, středověk, 
umělecké slohy). A věřte nevěřte, i přes to vstávání a náročnost bych se tam hned vrátila!  
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MOJE CESTA SULICKOU ŠKOLOU 
Výběr postřehů, zážitků a zkušeností kolektivu z 9.A 

 
1. Tři králové naší školy 

Když jsem začínal šestou třídu ZŠ Sulice, vzpomínám si, že jsem nevěděl, do čeho jdu, ale byl jsem 

hodně rád, že zůstávám se svými spolužáky z minulé školy. Poznal jsem i nové kamarády a společně 

jsme vytvořili skvělý kolektiv. V šesté třídě jsem zažil smutek, napětí a radost. Velkou oporou nám byli tři 

králové: pánové Stehno, Chadraba, Čuřík. V sedmé třídě jsme poznali nové učitele i spolužáky. Na 

neplánovaném výjezdu na začátku osmého ročníku (dostavovalo se podkroví školy) jsme poznali, a to 

mluvím upřímně, opravdu báječné učitele. Už s dostavěnou školou šlo učení jako báseň. Pomohlo nám 

k tomu i moderní vybavení učeben, a také jsem poznal nového spolužáka, který je velký vtipálek. A teď 

devátá třída – je těžké o tom mluvit. Čeká nás hodně úkolů, myslím tím nejen přípravu na přijímací 

zkoušky, ale i celkovou přípravu na ukončení jedné krásné etapy a začátek nové. Teď už nám zbývá 

posledních osm měsíců, které věnujeme intenzivní přípravě na zkoušky na další školy. Budou to náročné 

měsíce, ale věřím, že je společně zvládneme. Nejvíc mi budou chybět spolužáci a učitelé, co učili naši 

třídu. Je to hrozné, asi mi ukápne slza. 

 

2. Londýnský zážitek 

Na jaře 2018 se žáci druhého stupně vypravili do Anglie. Zažili jsme tady asi ten nejbláznivější zážitek. 
Poslední den zájezdu jsme se procházeli v Hyde parku, kde probíhala demonstrace. Jeden z Angličanů 
ji asi vzal až moc vážně. My, jako turisté, jsme se v klidu procházeli po parku a najednou z křoví vyskočil 
nahý muž. Běžel parkem a přeskakoval při tom malé plůtky a keříky. Poté si lehl na trávník a asi 
odpočíval. Nakonec přijela policie, která ho odvezla na stanici. My jsme se opravdu hodně nasmáli a 
myslím, že na tento zážitek jen tak nezapomeneme. 
 
 
3. Máme rádi výlety 

Naši školu najdete na samotě u Šimkovic pole, ne někde v Praze mezi paneláky. Nevýhodou jsou 

kontejnery, ze kterých je škola postavená. Přes léto je tu strašné vedro a také se snadno ničí zdi. Učitelé 

jsou moc hodní, snaží se nás všechno naučit a nevybírají si jedince, které by měli raději než ostatní. Pan 

ředitel nás v loňském školním roce vzal do Anglie, což byla určitě velká starost, ale pro mě to byl nejlepší 

zájezd, jaký jsem na škole zažila. Absolvovali jsme i školu v přírodě a lyžařský výcvik. Ze všech akcí mi 

zůstalo spousty zážitků a zkušeností. Teď zpátky ke škole, třeba ke kolektivu. Na druhém stupni si 

rozumíme, v naší třídě se vzájemně nepodceňujeme a neurážíme mladší děti, ale naopak je bereme jako 

sobě rovné. Uvědomuji si i fakt, že paní učitelka Gajdošová, která nás učí tělocvik, to nemá jednoduché 

díky malé tělocvičně. Ale třeba se do budoucna podaří tento nedostatek vyřešit. 

 
4. O té „NAŠÍ“ škole 

Jak už z názvu vyplývá, jsme taková menší a rodinná škola. Rok co rok se zlepšuje a naplňuje. Letošním 
školním rokem jsme se stali plnohodnotnou základní školou se všemi devíti ročníky. Není divu, že je nám 
tu báječně, když si užíváme takové rozmazlování. Ať už jde o koberce nebo velké polštářové sedáky 
určené k odpočinku, venkovní hřiště pro kluky na fotbal nebo učitele, kteří jsou až na pár výjimek vždy 
vstřícní a umí přistoupit na kompromisy. Nemluvě o tom, jak se o nás učitelé starají. Snaží se tu pro nás 
být, pomohou dobrým slovem, ale také nás podporují, rozvíjejí naše talenty a pomáhají v realizaci našich 
snů. Nezavírají nám dveře otevřené do světa, ale vedou nás ke správným rozhodnutím a přes všechny 
komplikace se snaží dovést nás k cíli. Pro nás deváťáky je to v tuto chvíli volba budoucího povolání. Jako 
jedna z mála škol nám ta naše poskytuje výhled do jiných krajů, lépe řečeno do cizích zemí. Minulým 
rokem to byla Anglie. O tom, kam se podíváme letos, zatím jen přemýšlíme. Na závěr už můžu říct jen 
svůj pohled. Byla jsem pět let na velké pražské škole. A jestli se někde cítím dobře, je to právě tady u 
nás. 
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TVOŘÍŠ, TVOŘÍM, TVOŘÍME 

VE DRUŽINĚ A NA 1. STUPNI: 
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TVOŘÍŠ, TVOŘÍM, TVOŘÍME 

 NA 2. STUPNI: 
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BLESKOVÉ ROZHOVORY S NAŠIMI NOVÝMI PEDAGOGY 
 

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ, třídní 6.A 

Rozhovor vedly Adriana Tomková a Kateřina Jágrová: 

Jak jste objevila naši školu? 

Přečetla jsem si inzerát, a protože chemie a přírodopis 

jsou obory, které jsem vystudovala a moc mě baví, na 

inzerát jsem odpověděla. 

 

Jsou Sulice Vaší první školou? 

Nejsou, učila jsem už na gymnáziu.  
 

Máte ještě jiného koníčka než chemii a přírodopis? 

Ráda lyžuji a tančím.  
 

 

 

EVA MARVANOVÁ, třídní 5.A 

Rozhovor vedly Markéta Černá a Štěpánka Brabcová: 

Kam do světa byste se ráda podívala? 

Láká mě Čína a Brazílie.  

 

Jaké jídlo ráda vaříte? 

Ráda vařím to, co je rychle hotové - když nemusím stát 

dlouho u plotny. Ale k mým nejoblíbenějším jídlům patří 

pizza a sladké dobroty. 

 

Máte nějaké domácí mazlíčky? 

Zatím ne, ale uvažujeme o pořízení pejska. 

 

 

DANIELA JACKSON, AJ 

Rozhovor vedly Katy Kučerová a Andrea Merglová: 

Co Vás přimělo odstěhovat se do ciziny? 

Chtěla jsem se zdokonalit v angličtině, proto jsem odjela do Anglie 

pracovat jako au pair. 

 

Proč jste se poté vrátila do Čech? 

Mám tady velkou rodinu a přála jsem si být jí nablízku. 

 

Jak jste se dostala k nám do Sulic? 

Hledala jsem pro své děti malou, progresivní školu. Líbila se mi 

sulická základní škola a po domluvě s panem ředitelem jsem 

přihlásila nejen své děti, ale zůstala i jako pedagog .  
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ŽIVOT VE ŠKOLE 

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ 4. a 5. třídy 

 

V úterý 22. října se vypravilo družstvo ZŠ Sulice 
do sportovního areálu HAMR Braník v Praze na 
florbalový turnaj základních škol okresů Praha – 
východ a Praha – západ. Naši šikovní florbalisté 
vybojovali v konkurenci patnácti škol pod 
vedením paní učitelky Gajdošové krásné druhé 
místo.  

Dětem moc gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy. 

 

 

Střípky ze školních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 7.A  

do Muzea Karlova mostu 

Pruhovaný den, aneb 

i učitelé jsou hraví 

6.A  a teambuilding na Benecku 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V NAŠÍ ŠKOLE 
Eliška Kubalová 

 

 
SPORT, POHYB: 

 
Sportovní hry, pondělí – vede paní učitelka 

Gajdošová 
 

Karate, pondělí – vede pan Klukáček 
 

Florbal, úterý a čtvrtek – vede pan Menhart, 
Florballacademy 

 
Pupásek, středa – vede pan Auda 

 
Zumba Kids, středa – vede lektorka Galina 

Breburdová 

 

CIZÍ JAZYKY: 
 
 

Angličtina, úterý – vede 
paní učitelka Jackson 

 
Španělština, středa – 

vede paní učitelka 
Kolorosová 

 

VÝTVARNÁ, HUDEBNÍ A LITERÁRNÍ 
OBLAST: 

 
Výtvarné tvoření, úterý – vede paní učitelka 

Opletalová 
 

Čtenářský klub, úterý a pátek - vedou paní 
asistentka Mikulková a paní učitelka Švedová 

 
Klub deskových her, čtvrtek - vede paní 

učitelka Vrbovcová 
 

Kytara, bicí, pátek – vede pan učitel Sedláček 
 

Klub mladého diváka - vedou paní učitelky 
Marvanová a Švedová 

 

TECHNOLOGIE: 
 

Informatika, středa – vede pan 
Tomek 

 
 

NĚCO NAVÍC: 
 

Přijímačky s nadhledem, středa – 
povede paní učitelka Marvanová, 

od poloviny listopadu 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


