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60 let školy v Netvořicích 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

20. září jsme všichni společně oslavili 60 let školy a  bylo to moc pěkné… 
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Znáte naše prvňáčky ??? 
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II. třída 

 
Po prázdninách nás přivítala krásně opravená škola. V září jsme se zúčastnili Školní 

akademie, kterou jsme oslavili 60-té výročí zdejší školy. 

Příroda kolem nás se krásně probarvuje a my prožíváme podzimní období. Vybrali jsme pro 

vás básničky o podzimu : 

 

DRAK                                          

Josef Lada                           

Draku, dráčku,  

Leť si vzhůru,  

Leť až do nebes, 

Jen mne neodnes ! 

 

DRAK 

František Hrubín 

Jeden drak  

potkal mrak. 

„kampak letíš, dráčku ?“ 

„kdybych věděl, mráčku ! 

Letím, kam mě vítr nese.“ 

„Poleť se mnou, nedáme se !“ 

„I mlč, vítr taky sem tam honí mraky.“ 

 

 

  
Všem přejeme příjemný a barevný podzim.  Vaše II. třída 
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                                                                    III. třída 

 

     Sběr papíru ve třetí třídě proběhl ve dvou fázích. V první fázi odevzdalo papír třináct žáků 

a zvítězili v soutěži tříd. Osm žáků se připojilo až po skončení sběru, ale papír donesli. 

Udělali mi tím obrovskou radost, protože účast naší třídy byla stoprocentní. Mohu říci, že 

všichni táhli za jeden provaz. Dík patří také rodičům, kteří se postarali o dopravu sběru do 

školy. Výhra 1000 Kč bude použita na částečné zaplacení autobusu do ZOO.  Chtěla  bych 

také poděkovat paní učitelce Olze Markové za to, že se k nám připojila se žáky čtvrté třídy a 

pomohla nám obsadit autobus a pomohla mi tuto akci zdárně zvládnout. 

                                                                                           Mgr. Jana Bernardová tř.uč. III. tř. 

 

 

                                                     Den v ZOO Praha 

 

     Dne  22.  září  jsem  se  já i moji spolužáci dověděli, že byl zahájen sběr starého papíru. 

Dne 26. září byl sběr ukončen. Paní ředitelka vyhlásila umístění v soutěži tříd i jednotlivců. 

Naše třída byla první z devíti tříd, proto jsme vyhráli 1000 Kč. Paní učitelka se rozmýšlela, co 

s tou sumou udělat a pak ji něco napadlo. Řekla nám, že možná pojedeme do ZOO Praha a 

bude to v úterý 7. 10. 2014, protože ten den je vstupné jen 1 Kč. Všichni jásali. Jeli jsme 

autobusem. Na místo jsme dorazili v 10,15. Když jsme vstoupili do ZOO, podíval jsem se, 

kolik je tam návštěvníků.  Bylo  jich  3791 a počet stále vzrůstal. Šli jsme dál a viděli  jsme : 

vydru, tučňáky, geparda, lva, anakondu, bizony, varana a také gorily.  Asi ještě nějaká další 

zvířátka. Také jsme se dvakrát nasvačili.  Když jsme se vraceli k východu, koupil jsem mámě 

hrníček s gorilátkem. Nasedli jsme do autobusu a frrrrrrrrrrrrrr domů. 

                                                                                                   Jan  Ošmera  žák  III. tř. 

 

 

Pár veršů o zvířatech 
 

                                                                  Jiří Žáček  

  

Pět minut v Africe 

 

                                                                                                               

Čáry, máry, ententyky,                   Lvi a lvice pod palmami          Sloni troubí písně sloní, 

Poletíme do Afriky.                        hrozitánsky špulí tlamy,           až nám z toho v uších zvoní, 

Přidržte si čepice………                loví myši v oáze,                      vytrubují zvesela 

Hop!  a už jsme v Africe:               přibývají na váze.                     jako správná kapela. 

 

Pštrosi mají krásné peří,                 Plameňáci purpuroví                 Paviáni křičí zdola: 

pyšně si ho nakadeří,                      na jezeře ryby loví,                   žirafo, hej, hola hola! 

Kýchneš-li však nablízku,              volavky a marabu                     Jak se máš tam nohoře? 

strčí hlavu do písku.                       hrají si tam na babu.                 Dohlédneš až za moře? 

 

                                                       Žirafa jen mhouří víčka, 

                                                       žďuchá hlavou do sluníčka.  

                                                       Chodí k němu na táčky ,  

                                                       okusuje obláčky. 
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IV. třída 

Sběr papíru 
V akci „Sběr papíru“ jsme se my čtvrťáci umístili na 6. místě. Je to pro nás velká výzva, neb i 

my chceme získat finanční odměnu pro třídu. A proto se budeme v následujícím sběru více 

snažit, abychom docílili lepšího umístění a mohli za získanou finanční odměnu jet na nějaký 

pěkný výlet. 

Nejlepší sběračka naší třídy byla Terezka Odlasová, která dostala poukázku v hodnotě 100 

Kč, a my spolužáci jí gratulujeme. 

Návštěva v ZOO Praha 
7. října jsme navštívili ZOO Praha. A proč? Jednak bylo pěkné počasí a také jsme využili 

slevu na vstupném. ZOO Praha totiž každý sedmý den v měsíci poskytuje školám vstupné pro 

děti za 1 Kč. Spočítali jsme si, že tak každý z nás ušetřil na vstupném 149 Kč. A to bylo 

prima.  

V ZOO se nám velmi líbilo i přesto, že nás paní učitelka stále počítala, abychom se jí 

neztratili. Důvod byl jednoduchý. Slevu na vstupném využili i ostatní školy a v ZOO nás bylo 

strašně moc. 

            

  

Podzimní výprava do Lešan 
 

Využili jsme toho, že podzim už začal vybarvovat listy stromů, a přesto bylo ještě teplé 

počasí, a tak jsme se vydali na podzimní výpravu do přírody. Naším cílem bylo vzpomenout 

výročí F. Hrubína, který se narodil 17. 9. 1910 a žil v Lešanech, kde byla 20. 9. 2014 

odhalena jeho pamětní deska a zároveň navštívit lešanskou školu. 

Ve škole jsme se rozdělili do pěti skupin a ráno jsme dostali úkoly, které jsme měli během 

cesty plnit. Některé úkoly byly těžší, ale přesto jsme je s pomocí paní učitelky zvládli. Během 

cesty jsme si připomenuli, jak se správně chovat v lese, sbírali jsme i houby, dbali jsme i na 

správné přecházení vozovky. Určovali jsme také stromy a keře, které jsme po cestě viděli. 

Připomenuli jsme si i důležitá telefonní čísla, kdyby se něco přihodilo. 

V Lešanech jsme se zastavili u chaloupky, kde F. Hrubín žil. Připomenuli jsme si, že se 

podílel na založení časopisu pro děti Mateřídouška. Také jsme si připomenuli jeho známé 

pohádky z knihy „Špalíček pohádek a veršů pro děti“, z kterých jsme měli ukázky. Z ukázek 

jsme poznávali, o jakou pohádku se jedná. 

V Lešanech nás mile přivítali ve škole, kde jsme se zúčastnili krátce i výuky. Škola se nám 

líbila, asi proto, že je tam tak málo dětí. Po prohlídce školy jsme se odebrali na sportovní 

hřiště, kde jsme porovnali svoje síly s dětmi z Lešan ve vybíjené a jiných soutěžích. Výsledky 

byly nerozhodné, nejednalo se nám o to vyhrát, ale hlavně se příjemně zasportovat a prožít 

pěkný den, což se podařilo. 

Rádi uvítáme děti z Lešan také u nás a představím jim i naši školu, na kterou jsme pyšni. 

 

A nyní rychle pro bystré hlavy: 

 1 2 3 4 5 = 2 

1, 23, 4 5 6 7 8 = 2 

Ze čtyř čtyřek sestav 45 
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Žáci pátého ročníku si zahráli na redaktory. 

 
Ve tříčlenných týmech vznikly časopisy:  

 

Příroďák, Chlupáčci, Svět dnešní a minulý, Vtipáček a Světem zvířat. 

 

Děti tematicky do jednotlivých 

časopisů zařadily informace 

z knih a internetu a obohatily je i 

o vlastní zkušenosti, zážitky a 

obrázky. Publikace Příroďák 

navíc nabízí báseň od autorky 

 A. Stibůrkové V lese. 

 

Vybrala jsem pro vás krátký 

článek z časopisu Vtipáček, který 

se jmenuje: Papoušek Rozinka. 

Snad vás pobaví. 

 

 

 

 

 

 

 

Papoušek Rozinka   

 

Doma máme papouška. Je to rozela a my jí říkáme 

Rozinka. Pořád poskakuje po bidýlku, hraje si 

s houpačkou a hlavně křičí, když někoho z nás slyší 

přijít domů.  

 

Večer jí přes klec táta musí hodit ubrus, protože se 

budí hned, jak venku začnou zpívat ptáci. Slyší je a 

odpovídá jim. Je to křik na celý barák. Když jí 

uděláme tím ubrusem tmu, tak spí trochu déle. 

 

Jednou v pondělí jsem zůstal doma. Měl jsem rýmu. 

Maminka mi uvařila čaj, připravila svačinu a odešla do práce. Zůstal jsem ležet na gauči 

v obývacím pokoji. Na papouška jsme všichni zapomněli. Nesundali jsme mu ten ubrus. Už se 

dávno rozednilo. Rozinka nekřičela, jen poskakovala po kleci. Najednou začala oždibovat 

okraj ubrusu. Čekal jsem, jak si s tím poradí. Dočkal jsem se. Rozinka zatahala za cípek, pak 

poskočila dál a zase zatahala za druhý. Chvíli jí to trvalo, pořád poskakovala po mřížkách 

klece a zobáčkem tahala za cípy ubrusu, až se jí to podařilo. Ubrus nakonec spadl a Rozinka 

měla konečně zase výhled ven. 

 

Radostně se rozkřičela a já jsem měl po odpočinku :-) 

 

Autor: Matěj Kolář 
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VI. třída 

 

O hodinách výtvarné výchovy jsme vymýšleli svá vlastní zvířata. Jak to celé dopadlo? 

Posuďte sami… 

 

Popčo 

Tadeáš 

 

Popčo žije v pralese. Schovává se v kapradí. Je to býložravec. Živí 

se ovocem, které je na stromě. Když je v ohrožení, roztáhne 

korunku na hlavě a peří na zadku. Popča poznáte, že je barevný a 

veliký asi jako pštros. Má velké drápy a těmi se dostane na strom. 

Dožívá se sta let, v zajetí asi padesáti let. 

 

 

 

 

 

 

Jednorožec svítivý 

Barča 

 

Představuji Vám nejnovější model jednorožce svítivého. 

Je velmi mlsný, a proto se živí nejrůznějšími lahůdkami. 

Dortíky s čokoládou, marcipán, atd. A nejradši má k pití 

žabí moč s mátou a citrónem. Bydlí v jižní dece a má 

svítící roh a ocas. Je kouzelný, až okouzlující. Je bílý 

s černou náprsenkou a lysinou. 

 

Blesk 

Aneta 

 

Jmenuji se Blesk. Bydlím v slunci, protože mám rád velké horko a 

ani ve slunci neshořím. Zařizuji, aby na planety šlo světlo a teplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čínský pštrosomedvěd 

Filip 

 

Nalezen v Číně asi 400 m pod povrchem Země. Má rád 

vedro kolem 50 stupňů celsia. Má křídla, ale neumí 

létat, na křídlech má drápy. Je to dobrý lovec, v noci 
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vidí lépe než ve dne. Žije sám. Na těle má ostny, když ho někdo napadne, ostny se zvětší a 

stříkají žíravinu. Na jeho třech obličejích vidíte, jakou má náladu. Jeho dvě hlavy nahoře 

jenom jedí a pijou. Má rád maso, karamelky a banány – je to všežravec. Věk: nevíme. 

Hmotnost: dvě tuny. Rychlost: až 130 km/h. 

 

 

Trojúhelníkový zabiják 

Viola 

 

Ve skutečnosti je velmi hodná, jen na zádech má trojúhelníkový 

hrot. Nepřítele odradí, a když si nedá říct, tak ho bohužel zabije. 

Žije v bažinách a když má hlad, tak jde lovit na větve stromů. 

Někdy si zaleze pod kámen a spí, ale vlastně nespí, přímo chrápe. 

Její nejoblíbenější jídlo je pavoučí pavučina a slizcí brouci. Když 

jí je zima, tak si vleze do páry a zpátky buď pod kámen, nebo do 

bažin. Večer si vyčistí hrot, dokud se nebude lesknout. Ty 

kolečka, co má na hlavě, vůbec, ale vůbec nejsou jedovatá, jenom 

pomáhají, aby nepřítel dal nohy na ramena. Má tři nosy, tykadla a 

dvacet nohou. Díky těm dvaceti nohám může rychle běhat. Jak má 

každou nohu jinak dlouhou, tak se různě naklání. Má strašně malá 

ouška. Záda má různě barevná a tím se vychloubá, na hlavě má 

také barevná tykadla a nosy. 

 

 

Želvozebra suchozemská 

Daniela 

 

Jmenuje se želvozebra suchozemská, je jí jeden rok, je 

to holka a váží padesát kilo, měří jeden metr. Dožívá se 

třiceti let, není to savec, je to suchozemský i vodní 

živočich. Rád ožírá keře a leží ve vodě. Pochází 

z Afriky a má rád teplo tak asi třicet stupňů. Našli se 

zatím dva, ale nemohou se rozmnožit, protože se našly 

dvě holky. Jeho hříva mu vypadá na jaře a doroste na 

podzim. 

 

 

Mouchoslonptakoještěr 

Petr 

 

Je to moucho-slon-ptakoještěr a snáší vejce za peníze. 

Vejce měří jeden metr a váží pět kilo. Zvíře se ochočuje 

tak, že mu dáte dvacet milionů ryb. Je to poslední druh 

Majlornce, je velký dvacet metrů. Horním chobotem mate 

nepřítele. 

 

    

 

 

 



 9 

VII. třída 

 

*FOTBAL* 
 

Je to hra, která upoutá snad každého kluka. Vyžaduje fyzickou zdatnost, hbitost, zručnost a 

dotek s míčem. Je potřeba mít sílu kvůli osobním soubojům. Nejdůležitější je střela a přesnost 

přihrávek. Když chceme zvítězit, záleží na každém hráči. Důležitá je kombinace, protože 

když si dáte 5 přesných přihrávek směrem k bráně je pravděpodobné, že dáte gól. Když máte 

perfektní dotek s míčem, vezmeme míč a valíme na bránu. Dáme pár kliček zakončíme k tyči 

a brankář nemá šanci. Fotbal je nejhranější hra na světě, proto ji hraje strašně moc lidí. Právě 

proto upoutala i nás a tak jí trénujeme v každé volné chvilce i o přestávkách. Nepoužíváme 

míč, ale postačí bota nebo jen zmačkaný papír. I s těmito věcmi dokážeme pěkné kousky. 

S normálním míčem umíme fotbalové triky např. zeměkoule, nádherné kličky a nožičky. Ale 

problém je v tom, že to zlobí paní učitelky a pány učitele.  
 

Tu hru prostě milujeme 

 

Kluci 7.třídy  
 

 

 

 
 

 

Naše vystoupení v rámci akademie k 60. výročí školy  
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Pojďme se podívat zpět … 

          Co se to tady vlastně dělo? Co se 

oslavovalo? Proč nás všichni chválili? Tak 

přesně tyhle otázky si kladli lidé, kteří nebyli na 

naší skvělé akci. Ale nebojte Vy všichni, kteří 

jste se nemohli dostavit na naše oslavy 60 let 

školy, které se konaly 20.9.2014. A jaké že to 

vlastně bylo?  

          V sobotu od 10 hodin se začalo oslavovat 

a to tím, že naši malí fotbalisté si zahráli malou kopanou proti Hradištku, které porazili 6:0! 

Po chlapcích nastoupily na naše nové úžasné hřiště absolventky netvořické školy. Utvořily se 

3 týmy, které si zahrály proti sobě zápasy v házené. Poslední zápas hrály vítězky proti 

chlapcům , kteří studují na naší škole. Já osobně si myslím, že všichni hráči a hráčky strávili 

příjemné sportovní dopoledne. Na hřišti bylo také k dispozici občerstvení a posezení. Navíc 

v obou budovách školy byla instalována výstava fotografií z historie i současnosti školy, což 

se mi moc líbilo a lidé si mohli prohlédnout třídy, ve kterých se učíme v rámci dne otevřených 

dveří. 

           Ve 13:00 se před hlavním vchodem sešlo mnoho lidí na oficiální otevření Zóny 

aktivního odpočinku pro region Netvořicko a paní ředitelka, starosta, hejtman středočeského 

kraje a paní místostarostka  měli proslov o tom, jaké byly ve škole opravy, co se udělalo a co 

se ještě bude dělat a vůbec o naší celé škole, kterou máme všichni moc rádi.  

          Ve 14:00 se všichni opět přesunuli na školní hřiště a děvčata osmého a devátého 

ročníku s paní učitelkou Markovou si připravila pro děti plno úkolů a překážek, které děti 

zvesela plnily a dostávaly sladké odměny. 

A bylo to tady -  konečně jsme se dočkali toho, na co jsme se všichni těšili. Odbila 15.hodina 

a všichni se přesunuli do tělocvičny, kde začínala ŠKOLNÍ AKADEMIE! První vystoupila 

školní družina, jednotlivé třídy se svými úžasnými vystoupeními, taneční kroužek a na závěr 

gymnastický kroužek se svým ohromujícím vystoupením. Tancovalo se, hrálo, zpívalo, prostě 

oslavy jak mají být. A počkat, cože jsem dělala já? No to je jednoduché, já hrála s mojí 

8.třídou scénku, kterou jsme vymysleli a to ,,televizní noviny“,  které jsme si připravovali 14 

dní. Hrály v tom naše myšlenky a fantazie. Stal se z nás tým! Nás 6 se zúčastnilo našeho 

vysílání. Začínali jsme si psát scénáře o tom, kdo co bude hrát, pak jsme si to zkoušeli zahrát , 

naučili jsme se to nazpaměť a nakonec jsme si to zkusili dokonce i v tělocvičně, kde jsme 

udělali kulisy. Chtěli jsme lidi rozesmát, ale i informovat. Naše vystoupení mělo ohromný 

aplaus a my jsme byli rádi, že jsme všechny pobavili. 

          Za mojí třídu děkujeme, že jsme se něčeho takového mohli zúčastnit, že se celá akce 

zorganizovala a že mají pedagogové s námi trpělivost. Tím děkujeme nejen pedagogickému 

sboru, ale také hlavně paní ředitelce, kterou ze srdce milujeme. Ale děkujeme i panu 

školníkovi a všem, co pomáhali s oslavami včetně paní kuchařek. Byl to krásně strávený den a 

všichni jsme si to užili.                                                   Andrea Vrabcová, 8.ročník 
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IX. třída 

Návštěva pivovaru 

 

Dne 2.10. se polovina deváté třídy chystala na tu nejdůležitější událost z celého školního roku. 

Přišel totiž den, kdy se měli vydat na výlet do pivovaru ve Vysokém Chlumci. 

Dlouhá příprava a dostatečný trénink dopomohl k tomu, že se tam dostali již za 2 hodiny. S 

menšími potížemi, ALE dostali. 

Ještě si ani nestačili otřít pot z čela a už stáli na nádvoří obrovského pozemku. Projít celý 

pivovar netrvalo dlouho a nikdo z nich se nemohl nabažit té vůně, co se linula všude kolem. 

Ovšem nejvíce se z celého výletu těšili na ochutnávku která nebyla. 

Po menším odpočinku dokázali vstřebat všechny nové informace, kterým tak bedlivě 

naslouchali a duševně i fyzicky se připravili na další cestu. 

Druhá asi nejlepší věc. Čas na oběd. Ano, bylo to velmi dobré a polovina měla smažený sýr. 

Nečekanou prohlídku zemědělské školy pojali s disciplínou a celou přednášku se chovali 

slušně a poctivě naslouchali. A nezapomněli ani poděkovat. 

Po celodenním procvičení stehenních svalů si sedli do autobusu a spokojeně se vydali domů. 

Anna Janská 

 
   Snímek z vystoupení na školní akademii 

  


