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I. třída 
 

Mámo, táto, vstávejte, do školy mě chystejte. Bude ze mě prvňáček, roztomilý školáček. 

1. září - velký den pro všechny děti jdoucí do první třídy. Den plný očekávání, rozzářených očí 

a usměvavých tváří. 

Nejprve jsme přivítali prvňáčky před školou, kde dostali na památku pamětní list. Budoucí 

prvňáčky přišla pozdravit i paní starostka Monika Šlehobrová. 

Po přivítání nastal čas odejít do třídy. Na lavicích měli nachystané své první školní pomůcky a 

čekalo na ně i malé překvapení v krabičce a stavebnice. 

Dnes už jsme ve škole 2 měsíce, umíme písmenka M, A, L, E, S. Počítáme do 5, jsou už z nás 

velcí školáci. 

Do školy se těšíme, chodíme s dobrou náladou. Co už jsme se naučili, předvedeme ve čtvrtek 

22. října rodičům. Moc se těšíme, zda nás rodiče pochválí. 
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 II. třída 
     V září  jsme za krásného slunečného dne zdolali Blaník. Lesní skřítkové nebo snad samotní 

blaničtí rytíři nám nachystali úkol. Pomozte nám doplnit slova z obláčků, srovnejte útržky 

správně za sebou a my vám za to prozradíme, jak se jmenuje hudební nástroj, na který jsme 

si cestou zahráli a pak se i vyfotili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hrajeme na 

 

     O F O N 
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III. třída 

V září jsme opět usedli do školních lavic. Sladké nicnedělání  jsme vyměnili za učení, ale nám to 

nevadí. Do školy chodíme rádi.  

Začátkem měsíce září jsme jeli na výlet na památnou horu Blaník. Autobus nám zastavil v Kondradci a 

po naučné stezce jsme se vydali  vzhůru na Blaník. Cestou jsme si četli naučné tabule – jaké houby 

zde rostou, která zvířata zde žijí, kteří  ptáci zde hnízdní apod. 

Na samém vrcholu Blaníku nás čekalo malé občerstvení. Mohli jsme si koupit upomínkové předměty i 

turistickou známku. Po troše odpočinku jsme vyšlapali schody zdejší rozhledny a rozhlédli se po 

krásné krajině. 

Potom už nás čekala cesta zpátky k autobusu a návrat do Netvořic. 

Výlet se nám velmi líbil, počasí nám také přálo. Při zpáteční cestě jsme si mohli zazpívat :  

„Sláva, nazdar výletu,  

nezmokli  jsme, už jsme tu…“ 
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Čtvrťácké postřehy  

 

Kachna mandarínská 

     V břežanském rybníku žije kachna mandarínská. Je menší než kachna divoká. Má červený 

zobák. Její peří má tyto barvy: hnědou, oranžovou, béžovou a trochu bílé. Domnívám se, že 

utekla ze zoologické zahrady.                                                    Filip Riepula 

 

 

Úklidová štafeta 

     Byli jsme s Beátou na úklidové štafetě. Dostali jsme trasu od Netvořic ke Lhotě. A tak jsme 

vyrazili. Lezli jsme lesem. Šli jsme po silnicích a všude bylo hodně odpadků. Nejvíce odpadků 

bylo v lese. Byly tam plechovky od energetických nápojů, ale nejvíce tam bylo skla. Nasbírali 

jsme šest pytlů. Nakonec jsme si na zahradě sokolovny opekli buřty, dostali jsme dárky a šli 

jsme domů.                                                                                   Tomáš Pomahač 

 

 

Pochvala 

     Úklidové štafety ze čtvrté třídy zúčastnili tito žáci: Terezka Odlasová, Beáta Jiráčková, 

Tomáš Pomahač a Jan Ošmera. Všechny tyto děti si zaslouží velkou pochvalu, protože 

věnovali svůj volný čas velice prospěšné činnosti. Není jim lhostejné okolí jejich bydliště a 

jistě pomohli přírodě, do které odpadky nepatří.               Mgr. Jana Bernardová 4. ročník 

 

 

Čtenářská dílna 

     Když jsme jednou přišli se spolužáky do třídy, řekla nám paní učitelka, že budeme dělat 

projekt, kterému se říká čtenářská dílna. Co to vlastně je ta čtenářská dílna? Je to způsob 

práce, který se snaží děti zapojit do čtení tak, aby věděly, co čtou, protože hodně dětí čte, ale 

nevědí, co čtou. Seznamujeme se s různými knížkami a povídáme si o nich a pracujeme s nimi 

různými způsoby.                                                                      Jan Ošmera 
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Nový školní rok 2015/2016 v 5. ročníku 
 

 

Už se zase vidíme po dlouhých dvouměsíčních prázdninách a začínáme nový školní 

rok 2015/2016. Všichni doufáme, že pro nás bude velmi úspěšný. 

První školní den 1. 9. 2015 začal jako obvykle tím, že jsme se všichni sešli před naší 

krásnou školou, abychom přivítali nové prvňáčky a také několik nových učitelů. Odevzdali 

jsme květiny a opět usedli do školních lavic.  

Po čtyřech školních letech jsme se museli rozloučit s paní učitelkou Olgou 

Markovou. Naší novou třídní učitelkou se stala paní učitelka Jana Plachá. Také nás 

opustili dva spolužáci, ale přibyli tři noví chlapci z Kamenného Újezdu. Uděláme všechno 

pro to, aby se jim u nás líbilo. 

Stejně jako v předcházejících letech jsme se přihlásili do sportovních i jinak 

zaměřených kroužků, které pro nás škola připravuje, například florbal, taneční kroužek, 

gymnastiku, včelařský a myslivecký kroužek, keramiku. 

V sobotu 26. 9. 2015 proběhla na půdě školy akce nazvaná VEČERNÍČKOVA 

PADESÁTKA, kterou nejen pro děti přichystalo SRDPŠ. Během dopoledne si absolventky 

školy zahrály pár zápasů v házené a odpoledne bylo věnováno hlavně nám dětem. Mohli 

jsme se zúčastnit mnoha zajímavých soutěží, za které jsme pak od různých pohádkových 

bytostí dostávaly sladkou odměnu. Všechny aktivity byly velmi zajímavé a zábavné a my za 

ně tímto děkujeme. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Barbora Chroustová, Ester Koudelová, Dominika Karešová, Elizabeth Šebková 

http://ct.php5.cz/vecernicek/
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Podzim 

Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou. K podzimnímu 

počasí se váže řada pranostik: „Na začátku listopadu, teplo se zimou se hádá.“ „Sněží-li 

v říjnu, bude měkká zima“ 

V klimatických podmínkách mírného pásu se na podzim sklízí většina úrody. Dokonce to, že 

školní rok začíná na podzim, historicky souvisí právě se sklizní. Děti pomáhaly při sklizni na 

statcích a teprve, když bylo sklizeno, mohly chodit do školy. 

Opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. „V říjnu mnoho 

dešťů, v prosinci mnoho větrů.“ 

Pod pojmem podzim si vybavíte nejspíše pouštění draků, sběr ovoce nebo sbírání listí. 

Z podzimních pranostik nás zaujala zvláště jedna, která by stála za pozorování: „Když krtek 

v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.“ 

Podzim je nejbarevnější část roku. Začíná podzimní rovnodenností 23. září a končí zimním 

slunovratem – 21. prosince. 

 

 

Listí získává krásnou žlutou, oranžovou i červenou barvu a opadává. 

 

 

Kadeřábková Petra 

 & 

Roušarová Valentina 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADrn%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHw1Oe-xMgCFYLkGgodYhIABQ&url=http://tapety.pcland.cz/dir/priroda/krajiny/stahni_7356_3.html&bvm=bv.105039540,d.d24&psig=AFQjCNETwtHWO5ErFcAFTq5ohLDHJS4Qgw&ust=1444998948710650
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VI. ročník 

NAŠE VESNICE KRŇANY 
 

Nedaleko Netvořic leží menší vesnice jménem Krňany. První písemná zmínka o Krňanech pochází 

z roku 1061. Rozprostírá se v malebném prostředí kopcovité krajiny poblíž soutoku dvou významných 

řek Vltavy a Sázavy. Mezi Smetanovou vyhlídkou a vyhlídkou Máj (obě na pravém břehu Vltavy) se 

nachází Svatojánské proudy. Zde po obou březích vznikaly první trampské osady. 

Nadmořská výška je asi 360m n. m. 

V současné době zde žije kolem 401 obyvatel, jelikož součástí Krňan jsou i Teletín, Třebsín a Závist. 

V obci je obecní úřad, hospoda s názvem Tůmova restaurace, hasičská zbrojnice, samoobsluha Coop, 

fotbalové hřiště, stará škola a na návsi máme také menší kapličku. 

Naše rodina 
 

V roce 2000 začali moji rodiče stavět v Krňanech náš dům. Zatím co dům stavěli, přebývali u mých 

prarodičů, kteří dodnes bydlí v domě přes zahradu. O rok později 21.4.2001 se narodila moje starší 

sestra Barbora. Do našeho domu se mí rodiče se sestrou Bárou přestěhovali 1.3.2004, tedy necelý 

měsíc před mým narozením. Takže jsem přišla hned do nového domova. 

 V Krňanech se nám všem líbí (zvlášť mně) a doufám, že tam budeme stále bydlet. 

Znak Krňan: 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Stibůrková VI. třída 
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Malá vesnička Břežany 

Malá vesnička o 224 obyvatelích je můj domov , spadá pod obec Lešany. V obci má-

me mateřskou i základní školu a obchod. Někdo si myslí, že se tady nic neděje. To   

však není pravda. Třeba v září se konala oslava  830 let založení obce. Grilovalo se,  

přijely kapely a Vilém Čok. Byl tu i skákací hrad pro děti a různé jiné hry. Nakonec byl 

ohňostroj a světelná šou. Na hřišti se vždycky koná dětský den, na návsi                   

v Břežanech se dělají soutěže dobrovolných hasičů. Dokonce máme vždycky            

na konci prázdnin rozlučku , kterou pořádá Music live club. A kdo není na tyto akce, 

může zajít třeba do pizzerie s restaurací v zámku nebo třeba do hostince u Řeháků.    

Jsou tu 3 rybníky pro ty, co rádi rybaří, lesy pro ty, co rádi houbaří a chodí                 

na procházky do přírody. Máme tady dokonce i stáje pro koně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mnoho jiných věcí, jestli chcete, přijeďte se podívat. 

Barbora Slabihoudová, 6.třída 
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                                                          ZRANĚNÍ NAŠEHO PSA 
 
Náš pes se jmenuje Bertík. Je strašně zlobivý a kam může tam vleze. Hlavně on je taková 
herečka, protože jde a najednou začne kňučet, že ho něco bolí. Přitom byl úplně v pohodě a 
nic se mu nestalo. A tak se jednou připletl mamce pod postel a ta mu tam přiskřípla omylem 
tlapku. To bylo povyku. Jelikož po chvilce to 
Bertíka nebolelo, mysleli jsme si, že to je                 
v pořádku. Docela po dlouhé době šla mamka       
s Bertem na velkou procházku. Šli a najednou Bert 
slítnul z obrubníku a z té tlapky se mu spustila krev 
a tak jsme věděli ,že už to není dobré. Počkali jsme 
dva dny a zjistili jsme,že Bertík na tu tlapku 
kulhá.A tak bertík musel k veterinářce. Zjistila , 
že má zánět v celé noze. 
Dala mu takovou zelenou dlahu, ne sádru, ale 
něco podobného. Bertík musel odpočívat a 
potom šel na převaz. Paní veterinářka řekla, že to 
má celé mokré a tak se mu to nikdy nevyléčí. Bertík 
dostal krunýř, ale moc mu to nepomohlo. Tak jsme šli 
zase k veterinářce na kontrolu a ta říkala, že Bertík je už zdravý. A teď je Bertík zdravý a zase 
zlobí. 
 
                                                                            Básničky 
Podzim-dobrý kamarád,                                   V trávě stojí lavička, 
honem, pojď si se mnou hrát!                             na ní sedí tetička.                                          

Zima,zima už se blíží,                                             Pod lavičkou kytička, 
budem jezdit na těch lyžích.                                 na ní sedí včelička, 
Je tam venku květina,                                            u lavičky kočička. 
zalévá ji Lenina,                                                       V dáli stojí zvonička,   
dává tam i hlínu,                                                     to je moje básnička.    
náš kluk nosí plínu. 
 
Padají už listy zase,                                                Na větvi sedí ptáček, 
zvířata se stěhují.                                                   má červený zobáček. 
Veverky se párují,                                                  nahlas krásně zpívá, 
už se zase hádají.                                                   a příroda se dívá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvědi a jezevci,                                                                        
se už k spánku ukládají.                                           Natálie Hamroziová, 6.třída 
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VII. třída 
 
První den školy očima sedmé třídy. 

1.září je datum, kdy na všech školách začíná deset měsíců studia. Není to jen učení, ale i 

legrace se spolužáky, výlety, různá představení, sportovní zápasy a jiné zajímavé činnosti. 

My jsme se jako každý rok v osm hodin sešli před školou. Zazněla hymna a slovo si vzala paní 

ředitelka. Seznámila nás s pedagogickým sborem a ostatními pracovníky školy, popřála nám 

hodně úspěchů a předala slovo paní starostce. Ta nás také uvítala a popřála všechno dobré. 

Další část bylo uvítání nových prvňáčků. Jejich paní učitelka Marková je vyvolávala jménem, 

popřála jim hodně štěstí a úspěchů ve studiu. Od dětí na oplátku dostala květiny. Když 

přečetla všechny jména, tak skončilo oficiální uvítání a my jsme se rozešli do tříd. 

Naši třídu jsme našli lehce, už druhý rok jsme ve fyzice. Všichni jsme byli zvědaví na naše 

nové spolužáky, kteří přibyli do naší třídy. Jaké bylo naše překvapení, když tam byl jenom 

jeden. Dozvěděli jsme se, že se jmenuje Šimon a v deváté třídě má bratra Lukáše. Za Davida 

přišla maminka a Andrea se z dovolené vrátí až později. 

Pak nastal čas na opsání nového rozvrhu. Hned jsme poznali, že máme dva nové předměty, 

německý jazyk a informatiku nebo cvičení z AJ, podle toho, co jsme si zvolili. Druhý den se 

budeme učit až od třetí hodiny, protože první dvě budeme číst školní řád a další věci. 

Konečně si jdeme do šatny vybrat skříňky  a hurá domů. Musíme využít poslední chvilky 

volna.  Zítra už škola začíná doopravdy, zase budou úkoly, učení, zkoušení. a tak to půjde 

každý den celý rok. Ach jo, už aby zase byly prázdniny. 

holky ze sedmičky 
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VIII. třída 

Začátek školního roku 

Prvního září jsme se všichni sešli v dobré náladě před budovou školy a těšili jsme se na 

kamarády  i nové učitele. Jediné obavy jsme měli z pana učitele Cudlína, ale ukázalo se, že to 

bylo úplně zbytečné. 

Další změny, které nás čekaly: nová paní učitelka třídní, nový předmět chemie, nová paní 

učitelka na angličtinu apod. 

Do naší třídy, učebny přírodopisu, přibyli noví kamarádi – pakobylky a strašilky. Ale bohužel 

prý nevydržely řev žáků. 

Na chodbě jsou „krysy“! Ale nebojte se! Jsou zavřené v teráriu a nejsou to krysy, ale 

pískomilové, kteří se prý brzy rozmnoží. 

Kromě zvířátek přibyla i nová interaktivní tabule v učebně fyziky. 

A nás velmi trápí, že do každé třídy přišli noví žáci, jenom k nám nikdo! 
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IX. třída 

Večerníčkova padesátka 

V sobotu 26. 9. 2015 se konala dětská akce ,,Večerníčkova padesátka‘‘. Byla odstartována 

hned ráno turnajem v házené žáků 8. a 9. třídy proti absolventkám Základní školy Netvořice.  

Zápas byl vyrovnaný, všichni se snažili a napětí stoupalo. Konečné výsledky jsou však jasné. 

Oba dva zápasy, které se hrály, vyhráli žáci základní školy. Absolventky však podaly vynikající 

výkon a všechny se snažily. A proto i přes výhru žáků dostaly i absolventky diplom a ceny.  

Po zápase se žáci 4. a 9. třídy převlékli do kostýmů postav z Večerníčka. Byli tu všichni - 

Maková panenka, králík Bob, Rumcajs, Ferda mravenec, Krakonoš a samozřejmě nemohl 

chybět i sám Večerníček. Všem dětem rozdával ceny a sladkosti, které získaly za splnění 

úkolů. Chodily na chůdách, skákaly v pytlích, malovaly a házely míči.  Po splnění všech úkolů 

se všechny děti rozeběhly za Večerníčkem. Ten dal každému svou odměnu.  

Kromě toho také hrála pohádková hudba a skákalo se v tělocvičně s Maxipsem Fíkem. 

Samozřejmě tu nechybělo ani občerstvení a tombola s dortem, který si všichni velmi rádi 

dali.  

Na závěr dne se už se jen tancovalo a všichni se dobře bavili. Akce se zdařila a jak sportovci, 

tak děti doufají, že se tento den bude opět někdy opakovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Vrabcová, IX. třída  
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Premiéra filmu: Jahodářství v Posázaví 

 

V sobotu dne 10.10.2015 v 16:00 jsme křtili DVD v rámci projektu o jahodářství             

v našem kraji. Dokumentární film má příznačný název Jahodářství v Posázaví. Bylo to 

nádherné odpoledne, neboť na premiéru přišlo mnoho lidí - občanů Netvořic, 

pamětníků a v neposlední řadě pedagogů a žáků 9. ročníku, kteří celý projekt zaštiťují. 

Film se zrodil díky koníčku žáka 9. ročníku Martina Fulína. Je jeho prvotinou a i přes 

tuto skutečnost měl velký úspěch, což dokazoval dlouhý potlesk všech přítomných         

po zhlédnutí celého dokumentu. 

Touto akcí byl završen projekt o jahodářství v našem kraji. Byla to obrovská zkušenost 

pro všechny zúčastněné. 
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