
 

  



 

  

Milý budoucí prvňáčku, 

od září Tě čeká něco nového a nepoznaného. Možná 

je to něco, čeho se bojíš, možná se ale naopak už 

teď do školy těšíš. Ať je to jakkoli, naši žáci pro 

Tebe připravili tento časopis, v němž se snaží 

vysvětlit Ti, o čem škola je, trochu Ti ji přiblížit a 

popsat i své pocity z ní.  

Přejeme Ti pěkné počtení. 

 

Redakce časopisu Roveňské oko 

 



 

   

 

 

Školu máme blízko bydliště. Na této škole učí výborní 

učitelé a pod novým vedením se škole bude určitě dařit i 

v dalších letech. Škola není jen místo, kde se jen učí. 

Škola je taky místem, kde najdete spoustu nových přátel, 

na které budete v budoucnu často vzpomínat. Ale nejsou 

to jen přátelé, jsou to i první lásky. Je to devět let 

z vašeho života a těch devět let je startem do 

opravdového života, na který vás tahle škola skutečně 

připraví.  

Tomáš Čížek 

  

Ve škole je pěkné prostředí, lavičky jsou opatřeny 

novými sedáky, v šatnách máme nové, prostorné 

skříňky, vstup do školy je zabezpečen čipem. Ve škole 

se koná dost naučných, sportovních i uměleckých akcí, 

navíc tu máme dost nepovinných předmětů i kroužků – 

sportovní hry, školní časopis, angličtinu. Na tělocvik 

chodíme na krásné, nové venkovní hřiště. Myslím si, že 

naše škola měla v minulosti dost úspěšných 

reprezentantů v nejrůznějších soutěžích. 

Michal Chocholouš 

 

PROČ DO NAŠÍ ŠKOLY? 

...ANEB NÁZORY NAŠICH DEVÁŤÁKŮ… 



 

Chodím do školy, abych se učila a nebyla hloupá. 

Mám tuto školu ráda. A víte proč? Protože tu je 

dobré jídlo, hezké záchody a lavičky, kam si 

můžeme sednout se svými kamarády a povídat si. 

Na český jazyk máme paní učitelku, která je 

strašně, strašně hodná. Někdy mě škola nebaví, 

protože třeba v úterý máme strašně moc hodin, ale 

tebe prvňáčku, to zatím nečeká, tak buď v pohodě 

a do školy se těš. 

 

 

  

 

Ve škole jsem si rychle našla 

spoustu kamarádů. Jsou tu 

hodní učitelé, kteří vždy 

pomohou v nouzi. Nemusíš se 

bát, když ti něco nejde. Škola 

je fajn, choď do ní, uč se, 

hlavně se toho neboj. Učitelé i 

spolužáci ti se vším pomohou. 

Bude se ti tady líbit . 

 

Máš strach a nechce se ti do školy, 

protože se ti bude stýskat po rodičích? 

Nebreč a nevztekej se, vždyť se s nimi 

po škole zase uvidíš. Navíc zde najdeš 

nové kamarády, se kterými si rád/a 

zahraješ různé hry a může vám toto 

přátelství dlouho vydržet. 

 

Tato škola je dobrá, nemusíš se jí 

bát. Stoprocentně budeš mít 

jednoho nebo třeba i více kamarádů. 

Jestli neumíš číst, psát, počítat, 

kreslit nebo vytvářet, od toho je 

škola, která tě to naučí. Mně třeba 

nejde matematika, a i tak jsou na 

mě učitelé hodní. 

Vzkazy budoucím prvňáčkům od našich páťáků 



 

  

 

 

Líbí se mi nové barevné 

podsedáky na lavičkách na 

chodbě, lavičky tak nestudí a 

sedá si na ně mnohem více lidí. 

Jsem také ráda, že máme 

předělané šatny, ve kterých je 

tak mnohem větší pohodlí. 

 

 

 

Na škole se mi líbí, že tu paní 

kuchařky vaří dobré jídlo a 

jsou tu hodní učitelé. 

 

 

Naše škola je celkem fajn. Líbí se 

mi, že je prostorná, že je zde 

velká jídelna, že má každý svou 

šatní skříňku. Ráda jezdím i na 

příměstský tábor, který naše 

škola a bývalí studenti pořádají. 

 

 

V naší škole je velmi dobrá 

atmosféra. Máme velkou 

počítačovou učebnu a 

multimediální učebnu s 

knihovnou, kterou často 

navštěvujeme kvůli novým 

knížkám. 

 

Líbí se mi, že tady máme 

hodnou paní ředitelku. 

Jsou tu i hodní učitelé. 

Nejsou zlí, jenom se zlobí, 

když je zlobíte vy. Taky se 

mi líbí, že ve třídě máme 

hry, které si můžeme o 

přestávkách zahrát. Škola 

není jenom učení, ale je to 

i zábava. 

 

Co si myslí páťáci a šesťáci: 

Proč chodím do školy? Co se mi ve škole líbí? 



 

  

Kateřina Jelínková 



 

  

Ondřej Valenta 



 

  

Kateřina Kolmanová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Co si myslí třeťáci? 
 

 

Do školy v Rovni chodím ráda, 

protože nemusím nikam 

dojíždět. Líbí se mi, že se učíme 

na interaktivní tabuli. Do školy 

se těším na anglický jazyk. 

Do roveňské školy chodím ráda, protože máme 

různé sběry a závody na kole. Jezdíme na výlety 

a lyžařské výcviky. Do školy se těším na 

půjčování knih a na paní vychovatelky a 

učitele. Ve škole se mi líbí zábavné učení. Líbilo 

se mi i u zápisu a pasování na čtenáře. Vstup 

do školy máme zabezpečený na sólové otevírání 

čipem.  

 

Do roveňské školy chodím ráda, 

protože je každý rok plavání. Mám 

ji ráda, protože při učení zábava. 

Jezdíme se školní družinou na 

výlety. Roveňská škola je dobrá 

v tom, že když je přírodověda a něco 

nevíme, tak jedeme do ZOO a tam se 

všechno naučíme. 

 

Do školy chodím ráda, protože tu 

mám skvělé kamarádky. Škola se 

mi také líbí proto, že jezdíme na 

zábavné výlety, do divadla a 

účastníme se cyklistických 

závodů.  

V této škole mě baví se učit. Je 

tu vše co potřebuji. Nejvíce se 

mi líbí, když se můžu zúčastnit 

závodů na kole. 

 



 

 

 

  



 

  

  

 

  



 

 

 


