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A  je to tu! Tolik oblíbe‐
ný začátek školního 

roku. Tentokrát začínáme 
s krásnou novou fasádou 
naší školy, novým IT vyba‐
vením, pomůckami a také 

se spoustou nových učite‐
lů, které vám v dalších 
řádcích představíme. 

Věříme, že nám tu spolu 
bude hezky, těšíme se na 
společné akce, doufáme, 

že budeme moct být celý 
rok ve škole a rádi bychom 
vám za celý učitelský sbor 
a vedení popřáli krásný  
a pohodový školní rok 
2022/2023.  
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Ing. Alice Kasíková – Miluje Krkonoše, 
peče dorty a ráda tráví čas v přírodě. 
Třídní učitelka 7.A, předměty: Český 
jazyk, Přírodopis.  

Mgr. Adam Čermák – Ve volných chvílích se 
zajímá o divadlo, ve vědě zkoumá iden tu 
místa. Třídní učitel 6.B, předměty: Fyzika, 
Informa ka, Dějepis.  

Mgr. Lukáš Kyjánek – Chová bizony, učí na 
MatFyzu a zabývá se matema ckou lingvis‐

kou. Předmět: Informa ka.  

Mgr. Anna Kovaczová – Ve svém volném čase ráda 
sportuje a čte knihy (detek vky a thrillery). Ráda také 
poznává nové země a jejich kulturu. Třídní učitelka 
8.B, předměty: Přírodopis, Tělesná výchova, Výchova 
k občanství. 

Adam Synek – Má rád sport a fantasy. 
Třídní učitel 6.A., předměty:  
Matema ka, Fyzika a Tělesná výchova.  

Mgr. Kristýna Froňková – Má ráda hudbu, ráda 
vaří a sleduje Stranger things. Předměty: Český 
jazyk, Dějepis, Výchova k občanství, Výtvarná 
výchova a Prak cké činnos .  
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Mgr. Eva Labuťová – Ráda běhá a tráví čas 
v přírodě, ve volných chvílích se věnuje 
práci s dětmi. Třídní učitelka 4.A, předmě‐
ty na 2. stupni: Německý jazyk a Hudební 
výchova.  

Mgr. Kateřina Pozdechová – Miluje tanec 
a hudbu. Ve volných chvílích se věnuje 
práci s dětmi. Třídní učitelka 1. třídy.  

První dny tohoto školního roku jsme trávili s adaptačním programem. Některé 
třídy vyrazily na Sle ště za sportem, jiné šly na procházku, někdo opékal vuřty 
a sbíral houby a první stupeň měl pohádkový program v kladenském údolí. 
Druhý stupeň přespal se svými třídními učiteli ve škole, kde měli večer pro‐
gram s plněním různých úkolů, jak vědomostních, tak sportovních. Třídy si 
také vytvořily svá vlastní třídní pravidla či vlajky, které pak prezentovaly v tělo‐
cvičně ostatním třídám.  
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Příběhy byly vytvořeny během adaptačních dní v rámci večerního programu.  Dě  ze skupiny 
napsaly každý jedno slovo, které se vztahovalo k jejich prázdninám. Ze slov poté vytvořily 
skupinový příběh.  
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AMPULKA CESTA ČEPICE DRŽÁK 
ETAPA EXOTIKA FAZOLE  
HARMONOGRAM HMOTA  
HOROSKOP HUMOR HVĚZDA  
KÁZEŇ KILOGRAM KIOSK KNÍŽKA 
KOMEDIE KOSTKA KŘÍDA KVALITA 
LÍSKA LVICE MASTIČKA MATKA  
MOTOREST NÁJEZD NÁSYP OKRUH 
PÍSEŇ PODLAHA PODPIS POKLAD 
POKUTA PROTLAK PŘEDLOHA  
REPORTÁŽ SOLNIČKA SRNKA  
ŠIBENICE TĚLOCVIČNA ŽÍŽALA 

Tajenka:         
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Všichni máme rádi něco dobrého k snědku a tak se vrá me k ob‐
líbené rubrice vaření. Tentokrát si uvaříme ovocné tvarohové 
knedlíky. 

Ingredience pro dvě porce: 

· 250 g tučného tvarohu v alobalu 

· 140 g dětské krupičky (nebo hrubé mouky) 

· 1 vejce 

· 1 špetka soli 

· libovolné ovoce 

· k podávání moučkový cukr a rozpuštěné máslo 

Postup: 

Tvaroh, krupičku, vejce a sůl smíchejte, uhněťte těsto a nechte 
15 minut odpočinout. Pak z těsta vytvořte kuličky a vložte je do 
vroucí vody, kde je vařte cca 3 minuty od chvíle, co vyplavou na 
povrch. Podávejte s nakrájeným ovocem, rozpuštěným máslem a 
moučkovým cukrem. 

Dobrou chuť! 

OVOCNÉ TVAROHOVÉ KNEDLÍKY 

Kdo se úlohy zhos , může svůj výtvor vyfo t a poslat na email: 

alicekasikova@zskladnovasatova.cz 



Jaký předmět máte nejraději?  

Můj nejoblíbenější předmět je Zeměpis, který však neučím.  
Z předmětů, které učím, mám nejraději Dějepis. 

Cestujete rád?  

Miluji cestování. Když mám nějaké volno, tak se snažím někam vyces‐
tovat. Nejbližší cesta mě teď čeká do Říma. 

Které země jste již navš vil a kam byste se chtěl podívat?  

Navš vil jsem téměř všechny země v Evropě. Ale nejdál jsem byl v In‐
dii, kde jsme cestovali s fakultou celý měsíc. Moc bych si přál se podí‐
vat do Brazílie či na Nový Zéland. 

Co rád děláte ve volném čase?  

Ve volném čase rád odpočívám při sledování filmů či seriálů. Když 
mám více času, tak si rád přečtu knížku nebo jedu na výlet. Dříve jsem 
byl členem  amatérského divadla, se kterým jsme hráli autorské hry, 
které jsme si sami psali. 

Máte rád Prahu?  

Prahu miluji. Jedná se o jedno z mála hlavních měst, které má krásný 
genius loci. Nejraději mám rád Prahu večer.  
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Baví Tě vymýšlet křížovky, hádanky, úkoly, osmisměrky, spojovačky? Zajímalo by Tě 
psaní příběhů, reportáží, rozhovorů, sloupků, nebo snad v pů? Máš chuť zabývat se 

grafikou a designem časopisu? Přidej se k nám! 

Více informací zjis š u Ing. Kasíkové, Mgr. Čermáka nebo u zástupců školního parlamentu. 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, Vašatova 1438, Kladno 272 01, tel. 312 247 200, 
www.zskladnovasatova.cz, e-mail: info@zskladnovasatova.cz, IČO: 712 94 465 
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Hledáme dva zástupce ze třídy (4. – 9. třída), kteří budou ochotni se s námi každý měsíc po‐
tkat a projednat dění ve škole a dále pomoci s projekty, komunikovat se svou třídou, vede‐
ním, učiteli i ostatním personálem. Zkrátka ak vně se podílet na chodu školy. Volby do parla‐
mentu proběhnou poslední týden v září, v každé třídě zvlášť s třídním učitelem. V říjnu se 
poprvé školní parlament sejde.  


