
Leden 2023 12. číslo 
  
 

   

  Stránka 1 z 12 
   

 

Montepis 
      Školní časopis 

 

Fotoreportáž ze Dne 
dvojčat najdete na 
str. 4-5 

Rozhovor se Štěpánkou 
Moravcouvou najdete na 
str. 6 

Shrnutí lyžáku třídy 
Bonsaj najdete na 
následující straně 

  

Den dvojčat 
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Celej den mi přišel krátkej, říká účastník 
týdnu na horách ze třídy Bonsaj 

28. 1. jsme se vrátili z týdenního lyžařského kurzu, 
který byl monumentální akcí, jelikož se na jeho 
přípravách i zdárném uskutečnění podíleli 
převážně samotní žáci. Sami si zvolili termín, vybrali 
lokalitu a skiareál, našli a zarezervovali ubytování, 
sestavili a vyčíslili jídelníček, celý týden si vařili 
snídaně, obědy i večeře, prostírali si, uklízeli po 
sobě, rozdělávali oheň v krbu, vzájemně si 
pomáhali a starali se o pohodlí všech účastníků 
zájezdu. Pevnýma rukama se chopili příležitosti 
vykonat skutečnou a smysluplnou práci, nabyli 
sebevědomí, posílili zodpovědnost vůči sobě i 
druhým a získali řadu zásadních životních zkušeností 
a větší míru nezávislosti na nás dospělých. Všichn 
jsme si kurz moc užili a nejraději bychom se na něj 
ihned vrátili. Kompletní fotogalerie je dostupná na 
našich facebokových nebo webových stránkách, 
tak se račte podívat, jak parádně jsme se tam měli.  

Dominic Jačka, průvodce v trojročí Bonsaj  

 

Klabzubpova jedenáctka 

Ve středu 18.1.2023 jsme (Vrby, Břízy a někteří Platani) byli shlédnout na Nové scéně Divadle 
Josefa Kajetána Tyla představení Klapzubova jedenáctka. Bylo to o tom, jak měl starý 
chalupník Klapzuba 11 synů a nevěděl, co s nimi. Tak se rozhodl, že z nich postaví fotbalové 
mužstvo. Vyhrávali zápas za zápasem a brzy se probojovali z 3. třídy do 1.třídy. Vyhráli českou 
ligu, a tím se dostali do ligy evropské. Porazili například FC Barcelona 31:0, Huddersfield FC 10:0, 
ale když se vrátili domů, chtěli si zahrát s malými kluky fotbal, ale ti Klapzubům řekli, že nechtějí 
protože prý Klapzubové hrají jen pro peníze a oni že hrají pro čest. Klapzubové se rozhodli že už 
tedy nebudou hrát fotbal, ale to se změnilo ve chvíli, kdy jim přišlo pozvání od Australců na 
velkolepý MATCH. Finále MS. U Australců samozřejmě zvítězili, ale dostali svůj 1. gól. Zvítězili 
“pouze” 9:1. Cestou zpátky je přepadla obrovská bouře. Loď, na které pluli, ztroskotala na 
útesu! Více už vám ale neprozradíme, takže jestli se chcete dozvědět, jak to skončilo, přečtěte 
si knížku nebo zajděte do divadla. Divadelní efekty se nám moc líbily, ostatně celé divadelní 
představení bylo super a myslíme, že se líbilo i Vám. 

Ondřej Sýkora a Vítek Zvoneček, třída Břízy 

  

Informace z redakce 

V prosinci jsme vydali číslo s hodně 
čtením, chtěli jsme vám 
poskytnout zábavu na Vánoce. 
Tohle číslo se myslím zase povedlo 
udělat hodně obrázkové, některé 
školní události je lepší zachytit 
fotkou než popisem.  

Obzvláště mě v lednu potěšily 
fotky dvojčat, někteří žáci se 
domlouvali i na barvě ponožek, a 
také fotky z Cirkulária. Na nich se 
uvidíte, co žáci dokáží, pokud 
spolupracují.  

Užijte si zimu s naším časopisem. 

Za redakci 

Petra Radová 
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Seminář o hudební výchově 

O víkendu 15. – 16. října 2022 jsme absolvovaly seminář o hudební výchově v pedagogice M. 
Montessori. Marie Montessori nenapsala žádnou metodiku/manuál hudební výchovy, v této 
oblasti pokračovatelé čerpají z poznámek účastníků kurzů, které M. Montessori vedla se svou 
spolupracovnicí - hudebnicí. Hudební výchova je v Montessori pedagogice součástí kosmické 
výchovy, její barva je zelená, v ideální situaci by se měla prolínat s ostatními předměty. 

Hudba je specifická řeč – posloucháme ji, něco sdělujeme, můžeme ji číst, můžeme psát = 
skládat. Děti v předškolním věku jsou připraveny prozkoumávat hudbu a ochotné naučit se 
„notové písmo“. Na kurze jsme „probraly“, jak se děti mohou naučit tóny rozlišovat, pojmenovat 
a zapsat je. Dále, jak se seznamují se stavbou stupnice C dur a jak se postupně učí odvozovat i 
stupnice další. Zároveň s tím se učí vnímat a zapisovat rytmus. 

Do hudební výchovy patří také dějiny hudby (a nástrojů) – lektorka nám je představila jako 
„Příběh notové osnovy“. 

Většinu praktických činnosti známe z kurzů orffovské pedagogiky, nové ale pro nás bylo 
vysvětlení a praktické ukázky se dvěma speciálními pomůckami: zvonečky a hranoly. Další 
„přidanou“ hodnotou kurzu bylo pro nás setkání s učiteli z jiných Montessori škol. Bylo nás tam 
dohromady cca 20 z celé republiky. 

Pavla Sovová, Ivana Janišová, učitelky hudební výchovy 

Ze sportu 

29.1.2023 se na Plzeňském zimním stadionu uskutečnil zápas mezi Indiány Plzeň a HC Spartou 
Praha. První gól dal plzeňský útočník Kryštof Hrabík, kterému puk nahodil před branku Josefa 
Kořenáře Petr Zámorský. Poté v oslabení unikl plzeňské obraně Jakub Konečný, který překonal 
plzeňského brankáře Miroslava 
Svobodu. Před koncem druhé 
třetiny se trefil finský útočník Aleksi 
Rekonen, který poslal Plzeň do 
vedení 2:1. Poté se trefil nejlepší 
střelec Plzně Petr Kodýtek. Ale do 
dvou minut Sparta vyrovnala na 
3:3. V prodloužení žádný gól nepadl 
a tak přišly na řadu nájezdy. Vítězný 
gól v nájezdech dal nečekaný 
hrdina, plzeňský obránce Michal 
Houdek. Plzeň porazila Spartu po 
nájezdech 4:3 a ukončila vítěznou 
sérii Sparty 7 výher v řadě. 

Jakub Řežábek, třída Vrba 
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Den dvojčat 

Fotoreportáž ze dne dvojčat, který se konal 19.1. Dvojčatům děkujeme za promyšlené sladění. 

 

 

  

Břízy a Vrby 

Dvojčata z třídy Platani  
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A ještě jednou Břízy a Vrby – najdi rozdíl  
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Baví mě zatápět v jurtě, říká Štěpánka Moravcová, asistentka v lesní 
školce.  

Jaké je vaše zaměstnání? 

Pracuji jako asistent pedagoga v 
lesní mateřské školce Větvička, jako 
chůva postiženého chlapečka a 
také jako lektorka jógy pro seniory. 

Jak jste se dostala do lesní školky? 

Do Větvičky chodil náš nejstarší syn 
Tonda i Zuzi. Když sháněli asistenta 
pedagoga, oslovili mě. Nabídka 
přišla v době Covidu, kdy jsem měla 
méně lekcí jógy, tak jsem na ni ráda 
kývla. 

Co vás na lesní školce nejvíc baví? 

Úplně nejvíc les a vůbec to, že jsem 
většinu dne venku - s dětmi a 
skvělými kolegy. Baví mě zatápět v 
jurtě, pozorovat děti při volné hře, 
podporovat je v jejich samostatnosti 
a objevování. 

Jak dlouho pracujete v lesní školce? 

Třetí školní rok. 

Stává se někdy, že vám děti nechtějí jíst obědy? 

Ano, stává. Máme pravidlo, že i když jídlo nechtějí, ochutnávají tolikrát, kolik je jim let. Máme 
tam ale i velké jedlíky :-) 

Co jste vystudovala? 

Cestovní ruch v Hradci Králové - se zaměřením na francouzštinu a ruštinu. 

Stalo se vám někdy že jste nechtěla do práce? 

Ano, určitě . Když je takové to nepříjemné počasí - je zima, fouká, prší... Vím už ale, že to z tepla 
domova vypadá vždy hůř, než když se potom člověk dobře oblékne a vyrazí. Každé počasí je 
vlastně fajn, když k tomu tak přistupujete. 
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Máte doma nějaké zvíře? 

Mám 3 děti :-) To mi celkem stačí, zvířata si už pořizují ony a pěkně se o ně starají.  

A jaké zvířata mají tedy děti? 

Máme 3 kočky, jednu doma a 2 na zahradě, doma pak ještě rybičky. 

Tereza Jirková, Zuzana Moravcová, třída Břízy 

 

Cirkulárium 

Návětěvy v Cirkuláriu tento měsíc jsou o rovnováze a spolupráci. Na fotkách vidíte, co se 
Břízám povedlo, když spolu všichni spolupracovali.  
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Vánoce 2022  

Platani se výtvarně vyjádřili k tomu, co bylo pod stromečkem. Vybraná díla si zde můžete 
prohlédnout.  

   

Tomáš Valenta 

Adélka Šteklová 

Eliška Pechová 

Jaroslav Freisleben 
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SERVIS - tipy na kulturu v únoru 

Valentýnské STEINWAY GALA koncert  

Nová scéna DJKT 

17.2.2023 od 19:00 

Exkluzivní host Podkarpatská filharmonie Řešov představí 
„klenoty polské hudby“v čele se slavným klavírním 
koncertem Fryderyka Chopina 

Vánoce na poušti /Petr Pýcha/Jaroslav 
Rudiš/ činohra 

Nová scéna DJKT 

1.2.2023 od 19:00 

 

Dalibor/Bedřich Smetana/opera  

Velké divadlo J.K.Tyla 

7.2.2023, 19.2.2023, 22.2.2023 

 

Quo Vadis/Sylvie Bodorová/opera  

Nová scéna DJKT 

23.2.2023 od 19:00 

 

Armida / Antonín Dvořák/ opera 

Velké divadlo J.K.Tyla 

4.2.2023, 11.2.2023 od 19:00 

 

Fun Home /Jeanine Tesori / Lisa Kron / 
Alison Bechdel/ muzikál 

Malá scéna DJKT 

4.2.2023 od 19:00 

Masopustní průvod v Plzni 

Cestou z historického jádra města 
projde až do areálu Plzeňského 
Prazdroje, kde se koná pohřbívání 
Masopustu. Masopustní průvody a 
lidové veselice spojené s oslavou 
Masopusta jsou na Plzeňsku stále 
živé a slaví se od od února do 
března. 

V rozpustilém průvodu maškar 
nesmí chybět medvěd, koník či 
bába s nůší, kterou by měl 
představovat vždy muž. Časté jsou 
zvířecí masky. Na posilněnou se 
podávají koblížky či kapka něčeho 
ostřejšího k pití. Součástí 
masopustního období bývaly i 
domácí zabijačky. 

Masopustní průvod vyrazí z 
Kopeckého sadů 26. února v 16 
hodin 

Karneval otužilců 

Na pláži Ostende u Velkého 
boleveckého rybníka se v neděli 5. 
února od 14 do 16 hodin uskuteční 
Karneval otužilců. Návštěvníky 
čeká odpoledne plné otužování, o 
kterém se příchozí dozví mnoho 
informací. Nebude chybět 
vystoupení skupiny Tanec v Plzni v 
podání Jany Kučerové a Martina 
Šeba, jejich miniškolička tance, 
malování na obličej nebo soutěž o 
nejlepší masku otužilce. Celá akce 
je zaměřena charitativně a výtěžek 
z ní půjde na aktivity 
nízkoprahového centra v Atomu. 

Johana Krafková, Vrby 
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Čtenářská výzva 

Vážení čtenáři Montepisu, 

do lednového čísla jsem pro Vás připravila výběr knížek, které splňují bod čtenářskévýzvy: knížka 
od českého autora. Tohle je jen pár tipů ke čtení. Na knižním trhu je bohatá nabídka knížek od 
českých autorů pro děti a určitě máte i vy nějakého oblíbeného. Moje oblíbená dětská 
spisovatelka je Daniela Krolupperová.  

Přeji Vám hezké čtení  

Renáta Bocková, knihovnice 

O‘Bluda 

Daniela Krolupperová 

Náročnost: i pro méně zdatné 
čtenáře, počet stran 138 

Dobrodružství  

„Ten novej učitel je vážně divnej!" Čenda s 
Pavlem, Markétou a Vojtou dostanou nového 
učitele angličtiny, rodilého mluvčího. Usoudí, že 
jeho neobvyklý zjev je daný kulturním rozdílem. 
Když ale postupně zjistí, že učitel dělá chyby v 
angličtině, začnou tušit, že s tímhle chlapíkem není 
něco v pořádku. Což jim samozřejmě nikdo z 
dospělých neuvěří.Namísto rodičovského 
pochopení si děti vyslechnou jen jízlivé poznámky, 
že jsou líní učit se slovíčka! Takže jim nezbývá než 
pátrat na vlastní pěst. 

Tramvaj plní strašidel 

Petra Braunová 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 112, větší formát knihy 

Dobrodružství  

Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou situaci. Za 
okny jeho pokoje se v noci vznášela tramvaj plná 
strašidel! Začaly prázdniny a David odjel do 
moravského Uničova. Nad bratranci a 
sestřenicemi vždycky ohrnoval nos a neustále se 
vytahoval. Tentokrát ho však dvanáctiletá Bětka, 
desetiletá Žofka a sedmiletý Cyrda nemůžou 
poznat. Přijel celý vystrašený, a brzy se přiznal 
proč. Děti historce o tramvaji nevěří a rozhodnou 
se záhadu prozkoumat na vlastní oči přímo v 
hlavním městě 

Co si vyprávějí andělé 

Pavel Brycz 

Náročnost:„zlatá střední cesta“, 
počet stran 106, větší formát knihy 

Fantasy  

Fantasy všedního dne Jsou vyprávění, o kterých 
se vám může jen zdát. Vyprávějí si je totiž andělé 
strážní za nocí v jednom barokním kostelíku v 
Praze. Ale stačí se nepozorovaně vplížit a uslyšíte z 
neviditelných úst vypravěče příběh tak 
povědomý, až se vám zatají dech. To třeba právě 
váš anděl strážný líčí ostatním neviditelným 
posluchačům příběh vašeho života 

 

Saxána a lexikon kouzel 

Ivona Březinová 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 149, větší formát knihy 

Pohádka  

Příběh, napsaný na motivy nového 
stejnojmenného filmu, vypráví o Saxáně, dcerce 
známé čarodějnice a zvěrolékaře Honzy. Malá 
Saxána objeví na půdě starodávný sešit a knihu, 
která dokáže prapodivné věci. Saxána z ní 
nechtěně vyvolá raracha Krakavouse a spolu se 
pak vydají do Říše strašidel zachránit Saxánina 
dědečka. 
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Jak byla vosa Marcelka ráda, že je 

Michal Čunderle 

Náročnost: i pro méně zdatné 
čtenáře, počet stran 193, menší 
formát knihy, obrázky 

Pohádka  

Marcelka je vosa, nemá křidélka a létá invalidním 
letadélkem. Jarun a Marun jsou komáři, křidélka 
mají a dělají do techniky. Jednoho dne to dají 
dohromady a spadnou do dobrodružství, při nichž 
se dech tají a bránice se třese. Hravé vyprávění v 
jedenácti kapitolách, s šestačtyřiceti 
celostránkovými obrázky Jakuba Zicha 

Eda se nedá 

Petra Braunová 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 164 

Příběh 

Blesky fotoaparátů a roj novinářů! 
Edovi, synovi úspěšného režiséra a známé 
herečky, se pozornost médií nelíbí. Donedávna 
měl pocit, že je obyčejný kluk, přestože věděl, že 
pochází z věhlasného hereckého rodu. Matčina 
rostoucí sláva bohužel přilákala i zájem bulvárních 
časopisů, kde se začaly objevovat hanlivé a 
nepravdivé články. Eda se rozhodne očistit pověst 
svou i celé rodiny. Bude to lítý boj, ale Eda se 
nedá! 

Hledá se hvězda 

Lenka Brodecká 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 226 

Fantasy 

V království Zářivé hvězdy dlouhá létavládl klid a 
mír, protože zemi chránil bájný meteorit, který 
kdysi spadl z nebe. Všichni zločinci se té zázračné 
noci rázem změnili v kamenná vejce. Zlo zmizelo. 
Avšak v den, kdy začíná náš příběh, se náhle 
ukáže, že Zářivou hvězdu někdo ukradl. V 
kamenných vejcích to pracuje, hrad s napětím 
očekává útok zlých sil. Existuje jediný způsob, jak 
zabránit katastrofě: vypátrat zloděje a Zářivou 
hvězdu na hrad vrátit. Tohoto úkolu se zhostí 
dvojice detektivů: potutelný kašpárek s jednou 
rolničkou a malá, trochu osamělá princezna. 

Karel a rytíři. Jak se stát dobrým 
králem 

Renáta Fučíková 

Náročnost: pro zdatnější 
čtenáře, počet stran 162, větší 
formát 

Rytířské legendy 

Sedmiletý Václav, následník českého trůnu, vyráží 
na otcův příkaz do Paříže spolku s početnou 
suitou průvodců. Ti se ho již během cesty snaží 
vzdělávat a seznamovat s důležitými vlastnostmi a 
cnostmi, jaké by měl mít budoucí vladař. Jako 
dobrý vzor jim poslouží slavné rytířské legendy. A 
tak si můžeme přečíst vyprávění o Artušovi, 
Beowulfovi, Siegfriedovi a Kriemhildě, o svatém 
Jiřím, patronu rytířů, svatém Martinovi, o Karlu 
Velikém a rytíři Rolandovi i o patronu české země, 
svatém Václavu a jeho věrném rytíři Podivenovi.  

O slonu Kárím  

Vladimír Hulpach 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 108, větší formát 

Dobrodružný příběh  

Vypravte se s malým Hárím a jeho statečným 
sloním kamarádem Kárím do indické džungle... 
Čeká tam na vás nejedno dobrodružství – a také 
strašliví duchové, nebezpeční hadi, opičky i malí 
tygříci. A nezapomeňte, že ten, kdo se třikrát 
ocitne pod sloním břichem, zaručeně zažene 

Útěk Kryšpína N. 

Ivona Březinová 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 90 

Příběh 

Jedenáctiletý Kryšpín nosí sluchadla, do třídního 
kolektivu příliš nezapadá a spolužáci si z něj často 
dělají legraci. Na škole v přírodě už to citlivý 
Kryšpín nemůže vydržet, a tak raději jedné noci z 
horské ubytovny uteče. Podaří se Kryšpína najít a 
poučí se kluci, že ubližovat někomu jen proto, že 
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všechna neštěstí! je jiný, není správné? 

Popoupo aneb Podivuhodná pouť 
pouští 

Zuzana Holasová 

Náročnost: „zlatá střední cesta“, 
počet stran 174 

Dobrodružný příběh  

Čtyři děti se záhadným způsobem dostanou do 
vlastní vymyšlené hry a díky pravidlům, která si 
samy stanovily, prožijí na této pouti mnoho 
zajímavých – strastiplných i příjemných příhod.  

Fiorella a Bratrstvo křišťálu 

Vlastimil Vondruška 

Náročnost: pro zdatnější čtenáře, 
počet stran 298 

Dobrodružství, historie  

Do Prahy přijíždí z Itálie dvorní alchymista císaře 
Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella 
mu pomáhá v laboratoři, kam však dívky nesmějí. 
Převléká se proto za učedníka Rafaela. Jejich 
nový domov je nedaleko Staroměstského rynku, 
kde Fiorella pozná dva nerozlučné kamarády – 
Lukáše a Martina. I před nimi se musí vydávat za 
chlapce, jinak by ji mezi sebe nepřijali… Záhy se 
ujímá s novými přáteli pátrání po ukradeném 
stříbře z městské radnice a po nelítostném vrahovi. 
K odhalení zločince je nakonec přivede nejen 
odvaha a chytrost, ale také Fiorelliny znalosti 
alchymie. 

Pachatelé dobrých skutků 1: 
Puntíkáři 

Miloš Kratochvíl 

Náročnost: i pro méně zdatné 
čtenáře, počet stran 107, menší 
formát 

Příběh  

Jak to dopadá, když se dva rošťáci rozhodnou 
pomáhat bližním. Michal Souček a Filip Fiala jsou 
kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a 
tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí 
potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. 
Bohužel, každá jejich snaha se vždycky nějak 
zvrtne, a proto místo pochval sbírají Michal s Fildou 
spíše černé puntíky 

Vánoce na nitkách 

Eva Bešťáková 

Náročnost: pro zdatnější čtenáře, 
počet stran 314 

Tajemné povídky  

Původní české povídky nabízejí nečekaná 
tajemství spjatá s kouzlem Vánoc i s neobvyklými 
náměty. Rozhovor s mrtvou přítelkyní, vzkazy z 
minulých životů a možná i z vesmíru, dívka 
uvězněná v osamělém domě, podivný zajatec, 
záhada egyptské skříňky, cestování proti času, 
odvážná hra s koloběhem dějin, zlý dráček 
pokušitel, dobrodružné hledání nezvěstného a 
další příběhy s prvky hororu, scifi a humoru 
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