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I. třída 

Vánoční tvoření v první třídě 

 

Ţáci první třídy jsou velice šikovní. Při letošní přípravě výrobků pro prodejní výstavu ukázali, 

ţe dovedou vyrobit krásné věci. Vyráběli kříţaly, sádrové ozdoby na stromeček, čertíky, 

dekorativní skleničky na čajové svíčky a aranţovali větvičky jehličnanů. Do práce se velice 

aktivně zapojili někteří rodiče. Na fotografiích chybí ještě paní Eva Mamiňáková, která pilně 

pomáhala při aranţování dekorací z čerstvých jehličnanů. 

 

 

Pan Dvořák při společné práci        

s dětmi na kříţalách … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Janoušková 

při přípravě 

na čertíky … 
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                                 Paní Benešová kontroluje s dětmi sádrové ozdoby … 

 

                                Paní ředitelka se dívá, jak děti tvoří s paní Kleinerovou … 
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II. třída 

Spolupráce MŠ a ZŠ 

Již v loňském roce jsme zahájili spolupráci mezi MŠ a I.třídou.  Děti se vzájemně navštěvovaly 

na různých akcích. Prvňáčci měli ukázkové hodiny, aby předvedli předškolákům, co je ve 

škole čeká. Naopak předškoláci ukazovali, jak se svědomitě do školy připravují. V letošním 

roce jsme opět zahájili spolupráci. Děti z 2. ročníku ( 2 zástupci) chodí jednou týdně předčítat 

předškolákům pohádky.  Projekt trvá od října do března, takže se vystřídají všechny děti     

z II. třídy. Jedná se o udržování kamarádských vztahů, dále poslechu, rozvíjení paměti, 

udržení pozornosti.  

Děti z II. třídy se vždy těší a soutěží, kdo právě bude tím vybraným čtenářem. Za odměnu si 

vždy přinesou nějakou sladkost. 
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III. třída 

Listopad ve třetí třídě 

   Poslední měsíc bylo v naší třídě ţivo, vše bylo ve znamení pracovního ruchu. Tvořili jsme 

výrobky z přírodnin na tradiční vánoční výstavu. Povedly se nám krásné zvonky, hvězdičky a 

další ozdoby, kterými jsme ozdobili kytice do vstupní chodby i na prodej. Věříme, ţe se líbila 

i pec vedle vánočního stromku, na kterou jsme tvořili „ kachle“ zmizíkovou technikou a paní 

asistentka Hunková je pomohla hezky nalepit. Také se někteří z nás učili s paní učitelkou 

básně na vystoupení v jídelně školy, kde zpívali druháci a my jsme recitovali i si s nimi 

zazpívali. Tréma byla veliká, ale veliký byl i úspěch. 

    Neznamená to ale, ţe jsme jinak zaháleli. Procvičovali jsme násobilku, aby byla, jak kdyţ 

bičem mrská, v češtině vyjmenovaná slova a další zajímavé věci. Chystáme se na zájezd do 

divadla do Prahy a moc se na to těšíme. 

   Hezké Vánoce a hodně dárků přejí všem spolužákům a nejen jim TŘEŤÁCI. 
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Povídání o podzimu – IV. třída 

 

Podzim je roční období plné barev. Padá listí a děti se těší, aţ bude padat sníh.  

 

Hádanky 

 

Má tisíc jehlicí a nešije s nimi? (jeţek) 

Otec má tisíce synů, kaţdému čepičku sjedná a sobě ne. Co je to? (dub a ţaludy) 

Kdo barví bez štětce a bez barev lesy? (podzim) 

Nemá ruce ani nohy a přece vrata otevírá. Co je to? (vítr) 

Má to klobouček, jednu noţičku, hoví si v mechu v lesíčku. Co je to? (houba) 

Co je oranţové a svítí to? (dýně) 

 

Listopad ( Zdeněk Kriebel) 

 

Listopade, listopade,     Kolikrát se vyspím ještě, 

uţ Ti mlha světlo krade,    neţli slétnou teplé deště, 

poslední list plachtí     zabubnují pro potěchu, 

k zemi.                  paličkami kapek 

Mráz přijíţdí se saněmi,    v mechu, 

já však chodím raději     neţli vzbudím fialku, 

ke škole vonnou alejí.                na proutěnou píšťalku? 

 

 

Jednoduchá buchta z dýně 

 

Suroviny: 

 

400 g polohrubé mouky, 350 g očištěné jemně nastrouhané dýně, ¾ hrnku cukru písek, 200 g 

rozpuštěného a zchladlého másla nebo Hery, 150 – 200 ml mléka, 3 vejce, 2 lţíce kakaa,        

2 lţíce rumu, 1 lţíce instantní kávy, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, špetka soli 

 

Poleva: 

 

100 g čokolády na vaření, 200 g husté zakysané smetany, tenký plátek másla 

 

Postup: 

Do mísy dáme všechny sypké suroviny. V mléce rozšleháme vejce s rumem. Do sypké směsi 

přidáme mléko, máslo a nakonec dýni. Vše pořádně spojíme. Troubu vyhřejeme na 180 

stupňů C, těsto vylejeme na plech s pečícím papírem a pečeme 30-35 minut. 

 

Dobrou chuť !!! 

 

Za IV. třídu Aleš Novotný, Viktorka Vantová, Valda Horák 
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Střípky z 5. ročníku 

Badmintonový kroužek 

Chodím na badmintonový kroužek do Zbořeného Kostelce. 

Trénujeme v tělocvičně, učí nás pan Povolný. Všichni ho moc 

obdivujeme, je ve věku mého dědy, je hodně aktivní.  Tréninky 

máme v pondělí a ve středu. Do kroužku se mnou chodí jedna 

dívka a čtyři chlapci. Kroužek navštěvuji od září, už jsme se 

naučili základy závodního stylu badmintonu. Už vím, jak se 

hraje bekhend, forhend a obíhaný bekhend. Každou středu má pro nás trenér připraveno 

dvanáct posilovacích cviků. Tento sport mě baví.                                                                                                 

                                                                                                  Tomáš 

Janura 

Florbal 

1. listopadu 2016 jsme jeli s florbalovým týmem do Neveklova na 

turnaj. Zúčastnili se hráči 4. a 5. ročníku. Byli tam i hráči z jiných 

škol, ZŠ Benešov Jiráskova, ZŠ Sázava, ZŠ Benešov Karlov, ZŠ 

Postupice se nedostavila, protože jim ujel autobus. Ještě se 

nedostavila ZŠ Benešov Dukelská. Vstával jsem v půl sedmé, protože v 7:15 hod. jsme měli 

sraz. Odjeli jsme do Neveklova. První zápas jsme nehráli, ale druhý už ano. Byl jsem nervózní, 

ale to byli všichni. Zápas jsme prohráli. Další zápas jsme opět prohráli. Já jsem dal  gól díky 

Kryštofovi, který mi nahrál, ale to bylo na vítězství málo. 

Třetí zápas jsme hráli se ZŠ Neveklov a opět jsme prohráli. V kabině nás paní učitelka 

pochválila, že dobře hrajeme, ale chtěla, abychom proti ZŠ Sázava vyhráli. Zápas se ZŠ Sázava 

dopadl dobře, prvně jsme vyhráli, já jsem dal dva góly a další dva dal Lukáš Kerlický. Po 

vyhlášení jsme byli jako čtvrtí z pěti škol.  

                                                                                                                                                           Vojta 

Pešek Hrátky s krtečkem 

13.9.2016 se děti z naší školy a školky zúčastnily HRÁTEK S KRTEČKEM, 

kde si mohly vyzkoušet různé hry. U jednotlivých stanovišť byl vždy 

večerníčkový hrdina: např. Maková panenka, Krteček, Rákosníček a 

další. Každý z hrdinů měl vysvětlovat a ukazovat jednu přidělenou hru, 

např. házení kroužků na tyčky, chození po chůdách, shazování 

plechovek a jiné. Děti dostaly své kartičky a tam se psalo, jestli 

navštívily všechny stanoviště. Potom za všechny splněné úkoly dostaly 

lízátko. V lízátku byl také lístek do tomboly. Ti, co měli štěstí, mohli 

ještě vyhrát malou hračku nebo čokoládku. Potom si děti zahrály 
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vybíjenou a za snahu dostaly propisovací tužku. Také si mohly v tělocvičně zaskákat na 

airtracku. Občerstvení bylo také připraveno: párek v rohlíku, fanta či cola. Také jsme dostali 

vodní balónky a mohli jsme je po sobě házet. Také jsme si zahráli hry našich rodičů, např: 

skákání s gumou, házení s céčky a jiné krásné hry. Byla to velká zábava a všem se líbila.       

                                                                                                                                          Eliška Dušková  

  

Výlov rybníků  

Jako každý podzim se konají výlovy rybníků. Vypouštění rybníka trvá dva dny, než se začne 

lovit.  Loví je rybáři, kteří mají vysoké holiny, ryby dávají do kádí. Poté kádě zvedne traktor a 

další rybáři ryby třídí podle druhu na kapry, líny, okouny, tostolobiky, amury a ryby na volný 

prodej. Traktor odveze ryby na sádky. Nakonec se ve vypuštěném rybníku chytají ryby, které 

pronikly odtokem.  Kdo chce tak se může na výlovu občerstvit. Prodávají se tam i upravené 

rybí pochoutky. 

                                                                                                    Filip Riepula      

                                         Vánoce 

Už počítám dny do Vánoc. Těším se, že budu s maminkou péct 

vánoční cukroví. Umí péct dobré cukroví, děláme hodně druhů. 

Také se těším, až si budeme pochutnávat na štědrovečerní večeři. 

Po večeři všichni zapalujeme prskavky. Potom už všichni čekáme, až 

se budou rozbalovat dárky. Tatínek se chodí dívat, jestli Ježíšek už 

naděloval. Když už jsou dárky pod stromečkem, tatínek zazvoní na 

zvoneček a nastává čas rozbalování dárků. Po rozdávání dárků si je 

užíváme. Všichni mají radost.  Poté se všichni díváme v televizi na 

pohádky. Veselé Vánoce všem přeje 

                                                                                          Tereza Vavřinová         

                                            

Dancing Crackers 

Chtěl bych vám napsat, jak probíhá trénink taneční skupiny 

Dancing Crackers.  

Každý čtvrtek v 15:30 se sejdeme v tělocvičně s naším 

trenérem Jardou Havelkou. Pro zahřátí se pokaždé 

protáhneme pořádnou rozcvičkou. Potom trénujeme části 
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tanečních sestav. Po několika týdnech pak umíme krásnou taneční sestavu na hudbu. S touto 

sestavou v pěkných kostýmech potom vystupujeme na různých akcích. Vždy se nám to 

povede. Můžete se na nás přijít podívat. 

                                                                                                                            Vítek Loužecký 

Angličtina 

Chodím na anglický kroužek. Učíme se tam mnoho věcí a děláme mnoho aktivit. Angličtina je 

nejpoužívanější jazyk na světě, rozlišujeme ji na britskou a 

americkou. Ve škole i na kroužku se věnujeme britské 

angličtině. Tímto jazykem se domluvíme v mnoha zemích. 

Pro angličtinu je potřeba správná výslovnost. Angličané jsou 

někdy opravdu líní, proto zkracují některá slova. Tento 

kroužek je pro ty, kteří se chtějí naučit anglicky. Budu ráda, 

když si to někdo zkusí, nebudete litovat, že tam chodíte. Všem přeji hodně štěstí ve výuce.                                                                                   

                                                                                                                                Nguyen thi dai Trang 
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VI. třída 

 

Hasík na ZŠ Netvořice 

V pátek 9. listopadu naši třídu navštívil dráček Hasík. Jinak řečeno jsme se zúčastnili 

přednášky s hasičskou tematikou. Od dvou příslušníků hasičského sboru jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavých informací z oblasti poţární ochrany. 

Nejprve jsme si připomněli důleţitá telefonní čísla, na která se volá v případě poţáru 

nebo při jiných nebezpečných situacích. Také jsme si několikrát prakticky vyzkoušeli, jak 

telefonicky ohlásit poţár, co všechno musíme operátorovi sdělit a na co se nesmí zapomínat. 

Součástí přednášky byla také ukázka hasičského vybavení včetně dýchacích přístrojů a 

techniky pouţívané hasičskou jednotkou. Velice zajímavá byla ukázka domu zničeného 

poţárem. Zopakovali jsme si také, jak dávat první pomoc při popáleninách různého stupně. 

V průběhu tohoto nám hasiči dávali otázky týkající se jejich povolání a všeho, co je 

k jeho výkonu potřeba. Mnoho věcí jsme jiţ znali, a tak jsme za správně zodpovězené otázky 

dostali sladké odměny, pexesa, omalovánky a jiné dárečky. 

 

Míša Drsková 

 

Přednáška – Afrika 

Dne 11.10.2016 jsme měli ve škole přednášku o Africe, kterou nám vyprávěl pan 

Tomáš Kubeš. Povídání bylo velmi poutavé. Říkal nám, co v Africe skutečně zaţil a co viděl. 

Dozvěděli jsme se spoustu informací o zvycích a tradicích obyvatel různých afrických států a 

také to, jak lidé v Africe skutečně ţijí, jak vypadá jejich běţný den, jaké řeší starosti, jak se 

děti vzdělávají, jak se stravují atd. Pan Kubeš obohatil svou přednášku o ţivé vyprávění svých 

záţitků. Například kdyţ spal na jedné výpravě pod širákem, pod hlavou měl místo polštáře 

koţené boty. Ráno se probudil a boty nikde – rozkousali mu je termiti. Také byla zajímavá 

historka o slonech, při spaní ve stanu ho probudilo dupání slonů.  

Celé povídání o Africe bylo zajímavé, zábavné a velice poučné. Rád bych se do Afriky 

také někdy podíval. 

 

Tadeáš Nejedlo 
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VII. třída 

 

                         NETVOŘICE A OKOLÍ 

 

Naše obec Netvořice leţí mezi řekami Vltavou a Sázavou a patří k ní Maskovice, Dunávice, 

Tuchyně, Lhota, Radějovice a Všetice. Netvořice i s osadami mají 1131 obyvatel. 

Chodíme tady do školy s novou tělocvičnou, je zde i školka, sokolovna, pošta, menší prodejny 

soukromníků s potravinami, ovocem, květinami, masna a také autoopravna, autolakovna a 

stavebniny. Největší firmou v Netvořicích je Eichhorn -výrobce hraček. V naší obci máme 

také dva kostely.  

Oblast Netvořic byla vţdy zemědělská, ale jen malá část obyvatelstva pracuje v tomto oboru. 

Soukromí zemědělci chovají skot, vepře i koně.  

Krajina je v okolí krásná, spousta lesů, polí a luk,  blízko máme řeku Sázavu a Vltavu. To 

zvyšuje atraktivitu Netvořic pro turisty, chataře i chalupáře.V naší obci bydlíme od narození a 

chtěli bychom tu zůstat.           

                                                                                                                                                

Vojtěch Kubásek, David Hokr, 7.ročník 
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VIII. třída 

Florbalový turnaj 

Dne 23.11. 2016 jsme jeli na florbalový turnaj, který se konal v OA Neveklov. Zúčastnilo se 

tam 5 týmu: OA Neveklov, Gymnázium Benešov, ZŠ Karlov, ZŠ Dukelská a ZŠ Netvořice. 

První zápas s Duklou jsme prohráli 9:0. 

Kdyţ jsme dohráli zápas s OA Neveklov, který skončil 4.0, s Gymnáziem Benešov, který 

skončil 4:1, tak nás zástupci sportovního managmentu provedli po škole a vysvětlili nám, kde 

co je. Podívali jsme se i do některých hodin, jak se tam učí. Potkali jsme tam i některé  naše 

bývalé spoluţáky. Pak nás čekal poslední zapas se Základní školou Karlov, který skončil 7.3. 

První místo obsadila škola Dukelská a my jsme skončili na posledním místě. 

Hráčky: Andrea Krňanská, Natálie Zahrádková, Kateřina Kutová, Lucie Jirásková, Viola 

Šírová, Kristýna Řezáčová, Viktorie Welserová, Bára i  Kateřina Fidlerovi, Elizabeth 

Růţičková. 

Chtěla bych poděkovat týmu a hlavně paní učitelce Markové za to, ţe nám věnovala čas a 

úsilí. 

                Andrea Krňanská 
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Dívčí florbal z pohledu další účastnice – 9. ročník 

 

Ve středu 23. 11. 2016 jsme my dívky z devátého a osmého ročníku jely na 

turnaj ve florbale do neveklovské školy. V 7:30 jsme nastoupily ještě s paní 

učitelkou do autobusu směr Neveklov, kam jsme přijely v 8:00. 

Turnaje se zúčastnilo pět týmů: ZŠ Dukelská, ZŠ Neveklov, ZŠ Na Karlově, 

Gymnázium Benešov a samozřejmě naše škola ZŠ Netvořice. Hned u vchodu jsme 

dostaly klíče od šatny, kam jsme si daly s děvčaty věci. 

A mohlo se začít hrát. 

Náš první zápas jsme zahájily se ZŠ Dukelská, se kterou jsme bohužel prohrály, 

ale tak trochu jsme to čekaly. Druhý zápas jsme prohrály s Gymnáziem Benešov a 

už se s námi prohry vezly a ž do konce utkání. 

Prohrály jsme i se ZŠ Neveklov. 

Takovým bonusem pro nás byla prohlídka školy, kterou si pro nás připravili 

studenti sportovního managementu. Provedli nás třídami, počítačovými 

učebnami, jazykovou učebnou a školní knihovnou.  Po prohlídce školy nás čekal 

poslední zápas se ZŠ Na Karlově. Taky jsme prohrály. Ale vůbec nám to nevadilo, 

protože jsme si den perfektně užily a poznaly nové kamarády. Na stupni vítězů 

při vyhlašování jsme sice nestály, ale se ctí jsme se zúčastnily. 

Přeci jenom jsme si domů něco odvezly. Fotku našeho týmu a florbalové míčky. 

Ve dvě hodiny jsme odjížděly plné dojmů a unavené domů. Byl to náročný den. 

 

Natálie Zahrádková, 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Děvčata a chlapci, 

školní časopis je Váš časopis – je to možnost vyzkoušet si své schopnosti v oblasti práce 

s periodiky, schopnost umět vyjádřit své zážitky a pocity, o které se máte možnost 

podělit se svými kamarády.  

Moc mě mrzí, že školní časopis je vnímám zatím trochu odlišně – spíše je to nutné zlo a 

jedna z povinností, kterou musíte nějakým způsobem splnit. Často supluje Vaši práci 

třídní učitel, ale ten zde má plnit funkci spíše  pomocnou či dohlížecí. 

Budu se těšit, že v příštím čísle najdu více zajímavých příspěvků plných Vaší tvůrčí 

aktivity.  

                         Mgr. Ludmila Vodehnalová 

Vánoční výstava 

Velké díky patří všem, kdo se podíleli na letošní vánoční výstavě. Pochvalu si zaslouţí 

většina ţáků, pedagogičtí pracovníci, jednotlivci z řad rodičů, zástupci SRPDŠ a také naše 

paní kuchařky. 

Výstava byla velice úspěšná a zahájila nejkrásnější období v roce – Vánoce. 

Všem přejeme krásné Vánoce a mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2017. 

                   Vedení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   I tyto krásné momenty tvoření jsme mohli spatřit při vánoční výstavě … 
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O dětské výrobky byl veliký zájem … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radost v očích našich nejmenších byla odměnou pro všechny … 


