
 

 

Jesenická škola 
ve školním roce 2017/2018 
 

- počet žáků 
- počet tříd 
- členové parlamentu 
- novinky 

 

Barevný výtisk časopisu 

JesDay najdete na 

nástěnce vedle dveří do 

sborovny ☺

 

JES 

   DAY 

Y 

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice

 

 

Julia Janson 
rodilá mluvčí na naší škole 

 

- medailonek 
- jak se dostala do 
Jesenice 
- co ví o České republice 
- co už se naučila česky 

 
 

 

Týden sportu

 
- fotky
- srovnání
- co se dělo
- galerie vítězů
- necenzurovaný názor
 
 
 

+ v

 

ročník 2017/2018

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 

 

 

Týden sportu 
1. i 2. stupeň 

fotky 
srovnání 
co se dělo 
galerie vítězů 
necenzurovaný názor 

+ v příštím čísle…

ročník 2017/2018  číslo I 



Školo, co je nového?
Jesenická škola ve školním roce 2017/2018

Počet tříd: 35   

3 budovy:  Hlavní (u rybníka)
   U Oveček (Budějovická 77)
   Zbraslavská

 

Vedení školy: 
paní ředitelka 

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná 

statutární zástupce 

Mgr. Petr Pavelka 

zástupkyně pro 0.-4. ročník 

Mgr. Leona Matějková 

zástupce pro 5.-9. ročník 

Mgr. Josef Čížkovský 

 

Spolupráce časopisu se školním parlamentem:
Seznam zástupců školního parlamentu z

 

Každý měsíc se budeme věnovat nějakému hlavnímu tématu. Vaše nápady 

a návrhy určitě uvítáme. 

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice

Školo, co je nového?
Jesenická škola ve školním roce 2017/2018

 
 Počet žáků: 875 (plus mínus)

Hlavní (u rybníka) 
U Oveček (Budějovická 77) 
Zbraslavská 

Spolupráce časopisu se školním parlamentem: 
školního parlamentu z jednotlivých tříd zveřejníme v

Školní časopis JesDay vás bude informovat 
a bavit i v letošním školním roce. Název 
zůstává stejný, možná nás čekají nějaké 
změny. Nechte se překvapit ;)

Rádi bychom vám přinášeli postřehy ze školního 
života, zajímavé fotografie, rozhovory, ale 

z vlastní tvorby. 

Každý měsíc se budeme věnovat nějakému hlavnímu tématu. Vaše nápady 

  

Detašované pracoviště na Zbraslavské:
   - současné útočitě 1. tříd

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 

Školo, co je nového? 
Jesenická škola ve školním roce 2017/2018 

(plus mínus) 

 
jednotlivých tříd zveřejníme v příštím čísle. 

is JesDay vás bude informovat 
letošním školním roce. Název 

zůstává stejný, možná nás čekají nějaké 
změny. Nechte se překvapit ;) 

Rádi bychom vám přinášeli postřehy ze školního 
života, zajímavé fotografie, rozhovory, ale i něco 

Každý měsíc se budeme věnovat nějakému hlavnímu tématu. Vaše nápady 

Detašované pracoviště na Zbraslavské: 
současné útočitě 1. tříd 

 



TÝDEN SPORTU: SROVNÁNÍ
 
 
1. STUPEŇ  
 
Plusy:   
· Jídlo   
· Ochotnost obsluhy   
· Dobré zázemí    
· Vířivka a bazén   
· Program od učitelů   
 
Mínusy:     
· Vybavenost chatek   
· Občasný zápach v chatkách
· Roztrhané povlečení  
      
 
 

BEZ OBALU   
 

děkujeme. Jako další se nám líbil program od
běh, při kterém jsme běhali v
výlety do města a na zámek. Jedno z mála plusů a dobrých vě
jídlo. Také se nám líbily třídní srazy.

Zarazila nás vybavenost chatek, nelíbily
zábradlí na palandách a kiosek s možností koupě občerstvení.

 

Děkujeme učitelům a vychovatelům za super program! 

SROVNÁNÍ

   2. 

  Plusy:
 - Bojovka

   - Program od učitelů
   - 
   - Výlety do města
   - Jídlo

     Mínusy:
     - Vybavenost chatek

chatkách     - Špinavé příbory
     - Zábradlí na palandách
     - Chyběl nám kiosek

 o týdnu sportu 2. stupně

„Líbila se nám bojovka, za kterou deváťákům
děkujeme. Jako další se nám líbil program od učitelů. Dále se nám líbi

h, při kterém jsme běhali v lese, plnili úkoly a hledali „lampiony“. Líbily
výlety do města a na zámek. Jedno z mála plusů a dobrých věcí na ubytování bylo 

třídní srazy. 
vybavenost chatek, nelíbily se nám špinavé příbory. Chybělo nám 

zábradlí na palandách a kiosek s možností koupě občerstvení.“ 

Děkujeme učitelům a vychovatelům za super program! ☺ 

SROVNÁNÍ 

2. STUPEŇ 

Plusy: 
Bojovka 
Program od učitelů 
 Orientační běh 
Výlety do města 
Jídlo 

Mínusy: 
Vybavenost chatek 
Špinavé příbory 
Zábradlí na palandách 
Chyběl nám kiosek 

o týdnu sportu 2. stupně… 

ojovka, za kterou deváťákům 
učitelů. Dále se nám líbil orientační 

oly a hledali „lampiony“. Líbily se nám 
cí na ubytování bylo 

se nám špinavé příbory. Chybělo nám 
 

 



Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 

Týden sportu 1. stupně: 

GALERIE VÍTĚZŮ SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN 
 

– soutěžilo se ve sprintu, běhu na dlouhou trať, hodu a skoku dalekém – 
 
3. ročníky 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ročníky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ročníky 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia bude v Jesenici učit celý školní rok. Nemá pevně daný 
rozvrh jako ostatní učitelé, každý týden ji čeká jiná 
kombinace vyučujících, ročníků a 
s ní už setkaly v září – všechni ostatní žáci, kteří chodí na 
angličtinu, budou postupně mít tu čest od 

Julia pro JesDay poskytla pár informací o sobě:

“My name is Julia Janson. I am 25-
the United States of America. I will be teaching English at the 
Jesenice School through the Council for International 
Education Exchange (CIEE) teach abroad program.

I chose the Czech Republic because I wanted to. Four years 
ago I studied abroad in Sweden and since then I have wanted 
to come back to Europe and see a new place.

Before I came to the Czech Republic I knew nothing about the culture, 
food are starting to grow on me ☺

 

Mírovo hudební 

 
Zajímalo mě, co učitelé a žáci na škole poslouchají za hudbu. Ptal jsem se celkem 23 lidí
lidé uvedli konkrétní kapelu, takže tady je přehled
 
Linkin Park 2×   Logic 2×
Kiss 1×    Scooter 1×
Čechomor 2×   Kawasaki 1×
Finské kapely 2× 

JULIA
JANSON

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice

školní rok. Nemá pevně daný 
rozvrh jako ostatní učitelé, každý týden ji čeká jiná 

 skupin. Některé skupiny se 
všechni ostatní žáci, kteří chodí na 

angličtinu, budou postupně mít tu čest od začátku října. 

Julia pro JesDay poskytla pár informací o sobě: 

-years-old and I come from 
the United States of America. I will be teaching English at the 
Jesenice School through the Council for International 

teach abroad program. 

I chose the Czech Republic because I wanted to. Four years 
ago I studied abroad in Sweden and since then I have wanted 
to come back to Europe and see a new place. 

Before I came to the Czech Republic I knew nothing about the culture, but the language and the 
☺.” 

Mírovo hudební okénko… 
Míra Bartuněk, 6.C 

Zajímalo mě, co učitelé a žáci na škole poslouchají za hudbu. Ptal jsem se celkem 23 lidí
, takže tady je přehled kapel, které se objevily v mojí anketě:

Logic 2×    Twenty one pilots 2×
Scooter 1×    Kabát 1×
Kawasaki 1×    Ben Cristovao 2×

JULIA 
JANSON 

Co už umím

� basic phrases = 
základní fráze

� Ahoj. 
� Dobrý den. 
� Jak se máte? 

you?
� Promi
� Děkuji. 
� Škola. 

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 

but the language and the 

Zajímalo mě, co učitelé a žáci na škole poslouchají za hudbu. Ptal jsem se celkem 23 lidí. Někteří 
kapel, které se objevily v mojí anketě: 

Twenty one pilots 2× 
Kabát 1× 
Ben Cristovao 2× 

Co už umím 

česky 

basic phrases = 
základní fráze 
Ahoj. Hi. 
Dobrý den. Hello. 
Jak se máte? How are 
you? 
Promiňte. Sorry. 
Děkuji. Thank you. 
Škola. School. 



Metal; 3

Folk metal; 1

Death metal; 2

Hip hop; 1

Vážná hudba; 2

Lidové písně; 1

Poslech hudebních žánrů

Z mojí ankety vznikl tenhle zajímavý graf (vedle názvu žánru vždyck
poslouchají): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začala škola…

 

Rock; 5

Pop; 4

Electro; 1

Rap; 3

Metal; 3

Vážná hudba; 2

Lidové písně; 1
EDM; 1

Poslech hudebních žánrů na Jesenické škole

zajímavý graf (vedle názvu žánru vždycky najdete počet lidí, kteří ho 

Začala škola… 

na Jesenické škole

y najdete počet lidí, kteří ho 

 

Vojta Mareš, 7.C 



Zasmějte se ☺ 
 

 
 

Komentáře
 
Nasbírali jsme pár komentářů od žáků
během angličtiny setkali s Julií Janson. Co si o tom myslí
 

Žák 1: „Zatím jsem ji viděl jenom jednou a nedokážu o ní nic říct. Jenom to, že se víc bavila 
s holkama ☺.“ 

Žák 2: „V angličtině jsme s ní dělali rozhovory. Rozuměl jsem jí všechno.“

Žák 3: „Zatím mluvila hlavně s 

Učitel 1: „Měl/a jsem ji už ve dvou skupinách. A hodnotím to jako super, děti hodiny určitě 
bavily.“ 

Učitel 2: „Na začátku se mi zdálo, že se žáci trochu stydí. Ale teď za Julií chodí před hodinou 
i po hodině a chtějí si s ní povídat.“
 
 

NA CO SE MŮŽETE
 

• Den jazyků na naší škole
• 5. října = Světový den učitelů
• Členové parlamentu
• Halloween

• Rozjíždí se 

 

Komentáře 

Nasbírali jsme pár komentářů od žáků a učitelů
během angličtiny setkali s Julií Janson. Co si o tom myslí

„Zatím jsem ji viděl jenom jednou a nedokážu o ní nic říct. Jenom to, že se víc bavila 

ní dělali rozhovory. Rozuměl jsem jí všechno.“

 panem učitelem, s námi moc ne �.“ 

l 1: „Měl/a jsem ji už ve dvou skupinách. A hodnotím to jako super, děti hodiny určitě 

Učitel 2: „Na začátku se mi zdálo, že se žáci trochu stydí. Ale teď za Julií chodí před hodinou 
ní povídat.“ 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ŘÍJNOVÉM ČÍSLE?

Den jazyků na naší škole 
5. října = Světový den učitelů 
Členové parlamentu 
Halloween - strašidelná místa 

- strašidelné historky žáků 
- hororová jídla 
- pravé americké tradice 

Rozjíždí se Čtenářský klub 

a učitelů, kteří už se 
během angličtiny setkali s Julií Janson. Co si o tom myslí? 

„Zatím jsem ji viděl jenom jednou a nedokážu o ní nic říct. Jenom to, že se víc bavila 

ní dělali rozhovory. Rozuměl jsem jí všechno.“ 

l 1: „Měl/a jsem ji už ve dvou skupinách. A hodnotím to jako super, děti hodiny určitě 

Učitel 2: „Na začátku se mi zdálo, že se žáci trochu stydí. Ale teď za Julií chodí před hodinou 

TĚŠIT V ŘÍJNOVÉM ČÍSLE? ☺ 

 


