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Milí žáci, žákyně a další naši čtenáři!  
 
Po delší časové odmlce se k Vám opět dostává další číslo školního časopisu 
Roudnická „Jednička“. 
 
Minulý školní rok byl poznamenán řáděním covidu, zaváděním distanční výuky 
a mnoha dalších novinek v našem školství. Všichni jsme měli plné ruce práce 
s výukou, snažili jsme se pracovat se všemi různými technologiemi, vstřebat co 
nejvíce informací, nového učiva a to všemožnými i nemožnými způsoby. Školní 
časopis musel jít v této nelehké době bohužel stranou.  
 
V tomto školním roce je situace stále napjatá, covid je tu stále s námi, ale školy 
se už neuzavřely, a proto i my jsme se pustili znovu do práce. 
 
Podoba školního časopisu doznala několika málo změn, stále čekáme na výběr 
nového loga. Několik nápadů již bychom měli, ale stále čekáme na to „pravé“ 
neodolatelné logo  
 
Všem, kteří se zapojili do výzvy, bych chtěla tímto poděkovat za snahu a čas, 
který svým návrhům věnovali. 

 
Doufáme, že naše snaha nebude marná a nové číslo se Vám bude líbit. 

 
 
                             Hezké počtení   
                                                                           přeje 
                                                                                         redakce 
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Výsledky konkurzu na novináře školního časopisu 

  

Redakční rada: 

 

1. Anděla Kautská                      (team leader) 
  

2. Veronika Doleželová  
3. Dominik Kočíb  
4. Zuzana Tichá  
5. Jan Chabada   
6. Nikol Miheličová  
7. Marie Dobiášová   

 

 

Reportéři v terénu: 

1. Dominika Ulrychová  
2. Matěj Klír  
3. Patricie Poláková 

 

 

Design časopisu: 

1. Eliška Stárková  
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Navázání spolupráce se školou z Islandu      
Naše škola se stala v roce 2021 
úspěšným žadatelem o grant v projektu 
Mobilit zaměstnanců. Projekt umožní 
výměnný pobyt čtyř našich učitelů na 
islandské základní škole. Partnerem pro 
naši školu se v tomto projektu 
stala Základní škola v Borgarnesi na 
Islandu. 
Dne 14. 7. 2021 byla podepsána grantová 
smlouva mezi Základní školou Karla 

Jeřábka Roudnice nad Labem a Domem 
zahraniční spolupráce. Záměrem je využití 
konceptu výuky place-based learning. 
Tento vzdělávací přístup je trendem ve 
vzdělávání. Vytváří protiváhu pasivního 
učení a vybavuje žáky praktickými 
schopnostmi a zkušenostmi k řešení 
problému v badatelsky orientovaném 
prostředí. 

 

 
 
 

Pasování na čtenáře 
Dne 19. října 2021 proběhlo v naší škole 
pasování žáků 2. tříd na čtenáře. Akce se 
konala pod záštitou města Roudnice nad 
Labem a Knihovny Ervína Špindlera. Před 
samotným aktem byli žáci poučeni o 
správném chování ke knihám, což všichni 
přislíbili. Při slavnostním zahájení zazněly 

fanfáry a všichni byli jednotlivě pasováni 
rytířským mečem na čtenáře. Samotný král 
z „Říše pohádek a příběhů“ děti obdaroval 
pasovacím glejtem, knihou, tričkem se 
symbolem sovy Ervínky a sladkostí. 
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Halloweenský den 
Dva roky utekly jako voda a na Základní 
škole Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 
941, okres Litoměřice se opět 1. listopadu 
slavil svátek Halloween. V dávné minulosti 
za Keltů se tento den nazýval 
Samhain.  Byla to tajemná noc, kdy se 
lámal říjen a listopad a jmenovala se podle 
keltského boha Samhaina, který byl 

pánem mrtvých. Žáci a učitelé si na sebe 
navlékli masky a převleky, aby se ochránili 
proti zlým školním duchům. Děti se hrdě 
promenádovaly po chodbách v maskách a 
užívaly si magickou proměnu školy. Stejně 
jako Keltové naše škola oslavila Halloween 
pěkně zvesela. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mikuláš  

V pondělí 6. prosince 2021 po dvouleté 
odmlce zavítal do naší školy Mikuláš, 
ochránce dětí, chudých a nespravedlivě 
obviněných. Jestlipak víte, že Mikuláš je 
hned po Panně Marii nejuctívanějším 
světcem mezi pravoslavnými věřícími. Proto 
je po něm pojmenováno mnoho kostelů a 
chrámů. Určitě jste přemýšleli, proč 
neslavíme Mikuláše v den výročí jeho smrti 
6. prosince, ale o den dříve.  Tento zvyk 
totiž pochází z dob, kdy den pro lidi 

nezačínal ránem nýbrž nocí, poté co na nebi 
vyšla první hvězda. A říkají vám něco 

https://www.google.cz/url?url=https://fotky-foto.cz/fotobanka/vydesena-duch-kresleny-halloween-vektorove-ilustrace(4-32523665)/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi86d6bvJfmAhUCfFAKHWl2ALMQwW4IIDAF&usg=AOvVaw3b6D7tKWIByMMNk9zcajHp
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mikulášské perníčky?  Perník byl 
odpradávna vyhledávanou vánoční 
pochoutkou. Vyznačoval se trvanlivostí a 
napečený kolem Mikuláše vydržel klidně až 
do Vánoc, pokud se nesnědl. Původní 
recepturu tvořil med, mouka a pepř. Právě 
pepř dal vzniknout názvu peprník a od 

tohoto názvu, už byl jen krůček k perníku. 
Vraťme se do naší školy. Po první vyučovací 
hodině se rozléhalo řinčení řetězů a pekelný 
křik čertů po celé budově.  Mikuláš navštívil 
každou třídu a bohatě žáky odměnil perníky. 
Některé pochválil a zlobivé vydal peklu 
k nápravě.

Pekelným silám zlobivci slíbili, že své 
hříchy napraví. Celý den zakončily děti 
vánočními písněmi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent na Jedničce aneb Galerie na plotě 
 
V Roudnici nad Labem během prosince 
mohli vidět roudničtí občané tvorbu žáků 
ze Základní školy Roudnice nad Labem, 
Karla Jeřábka 941, s názvem „Galerie na 
plotě“. Motivem byly Vánoce, a tak děti 

prostřednictvím svých obrázků vyjádřily 
různými technikami příchod Vánoc. 
Děkujeme za pozitivní ohlasy. Jsme rádi, že 
jste se u plotu zastavili a nasáli atmosféru 
vánočních svátků. 

 

 
 

 

. 
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Zájezd do divadla 

Ve čtvrtek 16.12.2021 se po dlouhé pauze, 
způsobené covidem, uskutečnil zájezd do 
divadla s Klubem mladého diváka. 
Účastnili se žáci z osmých a devátých 
ročníků. Všichni jsme sundali fádní šat a 
nahodili krásné elegantní oděvy. 
Vyšňoření jsme si prohlédli nádherné 
Vinohradské divadlo zvenčí a poté zavítali 
dovnitř. Každý, pohodlně usazen 
v červeném sametovém sedadle, 
netrpělivě čekal na začátek divadelního 
představení. Jednalo se o známou tragédii 

z konce 16. století "Romeo a Julie" od 
významného anglického dramatika 
Williama Shakespeara, v hlavních rolích s 
Markem Lamborou a Sabinou Rojkovou. 
Hra byla opravdu dojemná, tvůrcům i 
hercům se moc vydařila. Některé příběh 
dojal až k slzám a krásně se nám tím završil 
rok 2021. Všichni doufáme, že nám 
epidemiologická opatření znovu nezkříží 
cestu za dalším krásným divadelním 
zážitkem. 

Anděla Kautská,9.A 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka pro bezdomovce 

Dne 14. 12. 2021 jsme se jako třída 7.A 
rozhodli udělat Vánoce lidem bez domova 
v podobě sbírky oblečení. Tento nápad 
jsme dostali během hodiny VKZ s paní 
učitelkou Janou Gombík Ruzsó, když jsme 

se o lidech bez domova bavili. Dne 4. 1. 
jsme byli navštívit pracovníky 
nadace Naděje, kteří pomáhají lidem bez 
domova a celkově lidem, co se dostali do 
těžké životní situace (např. ohrožené 
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rodiny a lidi s handicapem). Jsme rádi, že 
jsme těmto lidem mohli takto přispět. 
Doufáme, že se vyskytne další možnost, 
jak lidem v této nadaci pomoci, protože to, 

co dělají, je prostě krásné. Naše sbírka se 
líbila a my jsme alespoň trochu zlepšili 
svátky potřebným lidem. 

                                                                                            Dominik Kočíb a Veronika Doleželová, 7.A 
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Práce našich žáků 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


