
SVOBODA NEWS ONLINE 
Z Š a M Š , P r a h a 6 , n á m ě s t í  S v o b o d y 2 
Číslo 14 - Listopad 2020

ADAPTAČNÍ KURZ  
ŠESTÉho ROČNÍKu 

Na začátku prvního týdne školy se šesťáci 
zúčastnili zážitkového kurzu. Kurz se kvůli 
koronaviru konal u nás ve škole. Hráli hry, 
seznamovali se s novými spolužáky a psali 
básničky. Žáci byli rádi, že se kurz uskutečnil 
a moc si ho užili. Zde máte některé ukázky 
jejich básniček. 
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JAZYKOVÉ OKÉNKO 
90. VÝROČÍ ŠKOLY 

Letos naše škola oslavila 90. výročí svého 
založení, a proto se 30. září konal projektový 
den. Žák ze 7. A napsal na tuto počest pár vět. 

This year the school celebrated 90 years since its founding. The school was officially opened in September 
28, 1930 with the participation of the mayor Dr. Karel Baxa and the local mayor Mr. Čech. The pupils of the 
Svobody 2 primary school celebrated many great successes. One of them was “Come and Show” where they 
got the top places in all categories. A total of 480 pupils from 23 schools competed in this English 
competition of drama, recitation and singing.  

Matyáš Trnka, 7. A

Editace: Barča Čeňková, Josefina Holečková, 9. B

Po tomhle dní

se už všichni máme rádi. 

My všichni smrdíme

a všichni to víme.

Paní učitelka Jeřábková nám chce dát volenku,

my radši dojedeme na dovolenku.

Naše psycholožka Anička,

dává nám na čela dobrá slovíčka.

Paní učitelka Mandová

to večer na párty roztrsá.

I když je tu Danča nová,

zapadla do kolektivu raz, dva, hopá.

Paní učitelka Irena

už je dávno doma.

         Míša

6. A je nejlepší, 

protože je nejhezčí. 

Sice občas zlobíme,

ale rádi dobré skutky děláme.

Učení moc nemusíme,

ale paní učitelky jo!  

Máme rádi naší třídu, 

paní učitelka bere do ruky křídu. 

   

 Lionella, Vendy, Dáda, Róza
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Tereza Háječková, učitelka Českého jazyka. 
Studuje na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Ve volném čase si ráda čte a 
píše. Požádali jsme ji o rozhovor a tady ho máte. 
Kde studujete?  
Původně jsem zvažovala studium v Plzni, ale 
nakonec jsem se rozhodla pro studium na 
Filozofické fakultě UK v Praze – zčásti, 
přiznávám, i kvůli výhledům na město, které jsou 

vidět z budovy na Palachově náměstí. 🙂 

Jaký obor studujete a proč jste si ho vybrala?  
Mám dvouobor Český jazyk a literatura + 
Francouzská filologie. A důvod? … Ráda čtu, 
ráda píšu, fascinuje mě um překladatelů poezie, a když je čas, s chutí se podívám na zahraniční film bez 
titulků (přestože existují výjimky, dabing většinou neumí nabídnout to, co originál), takže mi tyto dva obory 

připadaly jako správná volba! 🙂  

Proč jste začala učit?  
Protože je to věc, kterou bych chtěla jednou dělat. A jelikož bych ji chtěla dělat dobře, tak jsem si řekla, že už 
začnu, neb – jak se říká – žádný učený z nebe nespadl, a čím dřív se do toho pustím, tím samozřejmě líp. 
Baví vás učit děti?  
Ano, baví. Ale musím říct, že je to opravdu náročné. A trápí mě, že nemůžu dávat samé jedničky. 
Máte nějaký svůj sen?  

Snů by bylo! 🙂 Třeba bych se chtěla stát klavírním virtuosem. Anebo zažít okamžik, kdy mě na ulici někdo 

poprosí o autogram do mojí knihy. A od věci by nebyl ani nějaký výlet do Austrálie (ověřit si, jestli 
Coriolisova síla vážně funguje) … 
        Ema Sýkorová, Karolína Košínová, Lia Filáková, 9. A 

PROFIL UČITELE: TEREZA HÁJEČKOVÁ 

DOBA PŘEDLOCKDOWNOVÁ ANEB COVID OPATŘENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE 

Opatrnost již od září se nám vyplatila! Ani jeden nakažený žák v prvním měsíci. 

V měsíci září si žádné z dětí nepřineslo ze školy koronavirus. Bylo to jenom díky imunitě dětí? NE! 
Myli jsme si ruce, jak se má, později jsme nosili i ústenky. A díky tomu nebyl ani jeden z 565 žáků 
pozitivní během prvního měsíce školy. U nás za to nemohly jenom ústenky a dodržování pravidel, u nás 
chtěli žáci být zdraví a nadále se učit na naší škole! 
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Jedny z prvních opatření bylo, že děti mohly trávit velké přestávky na čerstvém vzduchu, na školním 
dvoře. Toto u dětí mělo velký úspěch. Celý první stupeň a víc jak polovina druhého stupně zde trávila 
každou velkou přestávku až do doby, než se zavřela škola. Jedno z dalších opatření byla desinfekce ve 
všech třídách. Naši učitelé pečlivě dohlíželi, abychom si ruce ráno a před svačinou pořádně umývali a 
desinfikovali. Děti naštěstí byly velmi vzorné a snažily se to dodržovat samy i bez připomínání. 

Spousta žáků by se radši vrátila do školy nazpět, aby se mohli normálně učit, ale vědí, že jim to situace 
nedovolí. Tak se alespoň snažíme podporovat učitele v online výuce.   

Karolína Závorová, Jakub Jarolím, Rozálie Skoblíková, Václav Čiverný, 9. B 

My a distanční výuka …  

Alma Reznerová, Babette Tolarová, Týna Bezděková, Bára Černá, 9. A 
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