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ROZHOVOR S PANEM
ŘEDITELEM
"Jsem mistr v bramborové kaši."
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KAŠKONOVA OMALOVÁNKA
Počítej a vybarvuj
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Trhovokamenická škola má své noviny
Představujeme vám  KA menické 
ŠKO lní  N oviny, zkráceně
KAŠKON . Právě držíte v ruce
1. vydání.
Kaškon potěší všechny čtenáře
i nečtenáře. Na jeho stránkách
najdete články o aktuálním dění
ve škole, reportáže a fotografie
z akcí a výletů, rozhovory,
komiks, omalovánky,
osmisměrky a mnoho další
zábavy. Na školních novinách
pilně pracujeme každou středu 5.
a 6. hodinu v rámci mediální
výchovy. Redakci tvoří: Vojta P.,
Natála N. , Domča Š. , Nikča D.,
Eliška M., Klárka C., Terka K.,
Verča F., Terka H., Natálie H.,
Tomáš B. Mezi externí
spolupracovníky patří Eliška T.,
Áďa V. a Nikča A.  z 8. třídy.
Na vše dohlíží šéfredaktorka,
paní učitelka Veronika
Žaloudková. Na nové číslo
Kaškona se můžete těšit vždy
začátkem měsíce. Nebráníme se
rozšíření redakce o další
spolupracovníky. Neváhejte nás
proto kontaktovat!
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KAŠKON TO JE KAMARÁD,
MÁ HO KAŽDÝ ČLOVĚK
RÁD. PŘINÁŠÍ VÁM
NOVINKY, ZE ŠKOLY
I DRUŽINKY. ČLÁNKY,
FOTKY, ZÁBAVA, JE TO
ZKRÁTKA PARÁDA.
KAŠKON TO JE SUPER
KLUK, KOUKÁ NA VÁS
JAKO BUK A JE MU TO FUK.

Jak se rodil Kaškon

ilustrace: Tereza Hronová

Tento školní rok jsem si
z volitelných předmětů vybrala
mediální výchovu. Hned první
hodinu nám paní učitelka
navrhla, že bychom mohli
vydávat školní noviny. Všichni
jsme souhlasili a hned jsme si
začali rozdělovat role v redakci.
Já jsem se přihlásila jako
ilustrátorka, protože se odmala
věnuji kreslení a moc mě baví.
Následující týden jsme
společnými silami noviny
pojmenovali. Název Kaškon mi
připomínal jméno, a tak jsem
navrhla, že bych mohla vytvořit
postavičku, která by noviny
reprezentovala. Společně jsme
se zamysleli, jak by takový

ilustrace: Tereza Hronová

maskot mohl vypadat. Někdo
řekl, že by mohl mít na hlavě
klobouk z kaštanu, potom zase
další navrhl, že by mohl mít
takové přírodní barvy oblečení.
Hned jak jsem přišla domu,
začala jsem s návrhy. Napadlo
mě, že to bude takový kluk
v podobném věku jako žáci
druhého stupně. Chtěla jsem,
aby vypadal, že toho dost ví
o této škole. Namalovala jsem
mu hnědé vlasy a zelené oči
a další části těla. Dalším úkolem
bylo navrhnout mu pokrývku
hlavy. Nechtěla jsem mu udělat
ten opravdový kaštan na hlavě.
Dostala jsem nápad, že to bude
klobouk ve tvaru a barvě

ilustrace: Tereza Hronová

kaštanu. Jediná věc, co mi
zbývala, bylo oblečení. Chtěla
jsem ho obléknout víc formálně.
Zvolila jsem košili a kravatu, ale
něco tomu pořád chybělo. Tak
jsem přimalovala ještě zelený
svetr a Kaškon byl na světě.

autor článku:
TEREZA HRONOVÁ

třída 7.
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ROZHOVOR s panem ředitelem
3) Jak jste začal svoji kariéru
ředitele?
Začal jsem ji 1. 8. 2012. Myslím,
že dobře.
 
4) Plánujete tento školní rok
nějaké změny ve škole?
Samozřejmě. Plánujeme
rekonstrukci počítačové učebny.
 
5) Máte naplánované školní
akce na tento rok?
Plánujeme udělat olympiádu
jako minulý rok, protože se nám
to moc líbilo, a bude to
organizovat paní učitelka
Korečková.
 
6) Máte nějakou oblíbenou
třídu ve které rád učíte?
Já nemám problém s žádnou
třídou, všechny třídy jsou moc
fajn.
 
7) Fotbal nebo hokej?
Určitě hokej.
 
8) Sparta nebo Slavie?
Už od plenek Sparta. Vždycky.
 
9) Co nejraději děláte
ve volném čase ?
Nejraději sportuji.

 
10) Jaký je váš oblíbený
koníček?
Nejraději hraju hokej a běhám.
 
11) Země nebo stát kam by jste
se chtěl v budoucnu podívat?
Určitě bych se chtěl podívat
do Spojených států amerických
do NHL.
 
12) Vaříte doma?
Ano, vařím, ale jen ta
jednoduchá jídla. Jsem mistr
v bramborové kaši.
 
13) Co by jste dělal kdyby jste
vyhrál milion?
Vzal bych rodinu na hezkou
dovolenou a potom bych
investoval do baráčku. 
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1) Jak dlouho pracujete
na této škole?
Pracuji tu už deset let.
 

2) Baví vás tato práce?
Tato práce mě baví a každý den
mě naplňuje.
 

René, já a Rudolf 
chodíváme na golf

V úterý 20. 9. se třetí až šestá
třída zúčastnila golfu
ve Svobodných Hamrech. Žáci
tam dorazili pomocí hasičského
auta. Přestože většina dětí golf
nikdy nehrála, šlo jim to moc
dobře. Žáci byli rozděleny
do skupin, každá skupina šla
na jiné stanoviště. Po 15
minutách se vystřídali. Byla tam

také soutěž, která spočívala
v tom, kdo trefí za 6 minut více
míčků do jamky. Akce se
bohužel neobešla bez nehody.
Nejmenovaná golfistka trefila
při odpalu spoluhráče mezi oči.
Golfista je v pořádku, měl akorát
nateklý nos. Podle tohoto
znamení jste ho mohli
identifikovat ve škole.

Když trénink skončil, všichni
účastníci dostali na památku
golfový míček. Tři golfisté, kteří
vyhráli soutěž, byli navíc
odměněni knížkou o golfu.
Na následující straně si můžete
přečíst autentické zážitky
účastníka golfového dopoledne.
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ELIŠKA MIKULOVÁ
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Reportáž z golfového dopoledne

autor článku: BARBORA
ANDRLOVÁ, 5. třída

ilustrace: Bára Špačková, 5. třída
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Šesťáci na kolech

V úterý 13.9. se šestá třída
vydala na výpravu po Železných
horách. Ráno jsme se sešli
před školou, řekli si instrukce
k výletu a vyjeli
za dobrodružstvím!!! Jeli jsme
přes rybník Rohlík. Zde byla
soutěž ve sbírání hub, potom
jsme jeli přes Svobodné Hamry.

Cestou jsme se stavili u Tomáše,
který nás pohostil. Pak jsme jeli
přes Slavíkov, kde jsme se
stavili na svačinu. Tam nás
zaujal památný strom, který tam
stojí přes 700 let. Pokračovali
jsme dál v cestě, zastavili jsme
se koupit si něco na chuť, V tu
chvíli si Kristýna všimla, že

nemá peněženku. Jeden z učitelů
musel jet zpátky do Slavíkova-
Nakonec zjistila, že peněženku
nechala doma. Všichni jsme se
tomu zasmáli. Výlet se nám moc
líbil, užili jsme si ho.
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Slavná spisovatelka na naší škole
Ráno 29. 9. se 6. a 7. třída
zúčastnila autorského čtení se
spisovatelkou Ivonou
Březinovou. Paní spisovatelka
píše pro malé děti a také
pro puberťáky. Začala psát
příběhy, když se jí narodili dvě
dcery. Píše pro děti všech
věkových kategoriích některé
knihy jsou psané speciálně
pro začínající čtenáře. Některé
její knihy zobrazují téma
jinakosti či handicapu (autismus,
dítě na vozíku, Alzheimerova
choroba, šikana, závislosti). Paní
spisovatelka nám vyprávěla
o tom, jak se stala spisovatelkou,
jak dlouho trvá napsat knížku,
jak se vlastně vyrábí knížka
a jaké knihy už napsala. Nejvíce
nás zaujala knížka Go! Vypráví
o partě kamarádů, kteří
ztroskotali na lodi a zažívají
různá dobrodružství s rodiči.
Beseda se všem moc líbila.

autoři článku: KLÁRA CACHOVÁ,
VERONIA FERKOVÁ, 6. třída
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Kaškonova omalovánka

ilustrace: Tereza Kislingerová

Kaškonova 
čtyřsměrka
 

PERO, SOVA, PETR,  
 
 

NATKA, NAD, KRA,  
 
 

ÓDA, ÚPA, KUNA,  
 
 

NA, AHA, KOŠ,  
 
 

OKO, NE, AU, ALE 

autor článku:
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JUMBOVY VÝPRAVY
Komiks o životních osudech obřího

růžového zvýrazňovače pro
Kaškon tvoří Eliška Tajovská,

Adéla Vašková a Nikola
Albrechtová z 8. třídy.


