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I.třída 

Už nám to začalo! 

Ptáte se co? Přeci škola! 

Chodíme do ní již třetí měsíc. Naučili jsme se některá písmena, přečteme 
krátká slova i věty: 

MÁMA MÁ MIMI. 

MÁMA MELE MASO. 

EMA MÁ MÁMU. 

V matematice počítáme do 5. Umíme napsat i číslice. Paní učitelka nás chválí, 
že jsme šikulky. Jen ty naše upovídané pusinky neví, kdy mají mlčet. 

Do školy se těšíme a budeme se snažit co nejvíce se naučit, abychom dělali 
radost i našim rodičům. 
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Vaši prvňáčci ☺ 

 

 

II. třída 
 

Ze života druhé třídy 
 

Plavání 
 
     Naši druháci začali 14. září jezdit na plavání. Někteří měli z plavání trochu obavy, 
protože nejezdili na plavání v mateřské školce. Většina dětí absolvovala plavecký výcvik 
už ve školce, proto se už těšily. 
 
     Při první lekci ukázali žáci své plavecké dovednosti a paní učitelky si je rozdělily  
do skupin. Některým dětem se do vody moc nechtělo, ale brzy jejich obavy pominuly. 
 
     Jejich plavecký výcvik začíná nástupem a pak už je zahájena výuka, která probíhá 
především ve velkém bazénu. 
 
     Čas rychle utíká a konec plaveckého výcviku se rychle blíží. 
Všechny děti udělaly velký pokrok a jejich plavecké dovednosti se velice zdokonalily. 
Nikdo už se vody nebojí. Všichni dobře plní úkoly: skáčou do vody, loví hračky, jezdí 
po skluzavce, plavou samostatně nebo s dopomocí. Někteří se i potápějí. 
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     Výcvik je doplňován nádherným odpočinkem v teplé vířivce nebo aktivitami v malém 
teplejším bazénu, který si jistě všichni dobře pamatují, když jezdili na plavání v 
mateřské 
školce, protože menší děti jsou více v malém bazénu. 
 
     V závěrečných hodinách plavání budou paní učitelky hodnotit dosažené dovednosti. 
Musí zjistit, kdo uplave delší trať, kdo se umí potápět, kdo umí skákat do vody, kdo 
zvládl i více plaveckých stylů a mnoho dalších věcí. To zjišťování je důležité pro 
vystavení 
„MOKRÉHO VYSVĚDČENÍ“,  které všichni malí absolventi plaveckého výcviku dostanou. 
 
     Děti si jistě budou potom zkoušet získané dovednosti s rodiči a kamarády v bazénech, 
rybnících, řekách i v mořích o příštích prázdninách. 
 
     A v následujícím školním roce si budou svoje plavání ještě zdokonalovat a jistě budou 
mít radost z pohybu ve vodě, který je velice zdravý pro celý lidský organismus. 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

II. třída                              Vánoce, 
Vánoce přicházejí 
 
Jak slavili a prožívali Vánoce naši předkové v nejrůznějších koutech naší země ? 
 
    Podívejme se na některé zvyky, které nám možná v současné době připadat 
nepochopitelné, ale pro naše předky měly velký význam a některé nám zůstaly do 
dnešních dnů. Naši předkové také dlouhodobě sledovali počasí a vyslovovali různé 
předpovědi. 
 
4. prosinec – svátek má Barbora 
 
     Na sv. Barboru se sází do květináče, zemí naplněného, tři větévky. Jeden zasadí 
višňovou, druhý trnkovou a třetí hruškovou. Než je však vsadí, napíše každý na lístek 
to, co by si přál, aby se mu vyjevilo. Lístky přilepí na větvičky a dají se i s květináčem 
do sklepa, kde je každý den zalévají. Komu se větvička do Štědrého večera 
zazelená, tomu se prý vyjeví to, co je na lístečku té větvičky napsáno.  Tento zvyk 
pochází z okolí Milevska. 
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Barborky – třešňové větvičky trháme i nyní a čekáme, zda nám rozkvetou. 
 
     Když na sv. Barboru husa chodí po sněhu, o Vánocích bude choditi po blátě. Tato 
formulace pochází z Kučeře. 
 
5. prosinec- svátek má Jitka 
 
     Mikulášská nadílka. Mikuláš, anděl a několik čertů obstarávají nadílku v dnešní 
době, ale dříve  vypadal trochu jinak. 
      Podle zápisků byl mikulášský průvod v okolí Litomyšle početný ještě koncem 
devatenáctého století. Kromě Mikuláše byli v průvodu i husaři, dragoun s koněm, 
sedlák, selka, kominík a další masky. Hodně se podobal dnešnímu masopustnímu 
průvodu. 
 
13. prosinec - svátek má Lucie 
 
     Podobný průvod jako s Mikulášem chodil i s Luckami. To bývaly bíle zahalené 
dívky. Zabouchaly na dveře domu, vešly do světnice a zvýšenými hlasy pronášely: „ 
Jdu, jdu, noci upiju!“ 
 
24. prosinec - svátek má Adam a Eva – Štědrý den 
 
    Na Štědrý večer chodila děvčata klepat na dveře zavřeného kurníku. Ozve-li se jim 
slepice, nevdají se v příštím roce. Ozve-li se jim kohout dostanou za muže hezkého 
mládence. Tento zvyk byl zaznamenám v obci Stádlec. 
 
     Štědrovečerní jídelníček býval kdysi také velmi zajímavý, ale velice se lišil od 
dnešního. Býval houbový kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová nebo 
čočková polévka, hubník ( nákyp s houbami ); někdy se také jedla ryba nebo zajíc na 
černo a houska ( vánočka) také nesměla chybět. 
Aby se držely v domě peníze, jedl se večer o Štědrém dnu  jahelník, tj. kaše z jahel, 
čili prosa uvařenou. Tento zvyk pochází z okolí Bechyně. 
Zdobení vánočního stromečku je z hlediska historie poměrně mladší zvyk než 
stavění jesliček – betlémů. 
     To je jen malinkatý náhled do vánočních a předvánočních obyčejů našich předků. 
                                                                                                          Mgr. Jana 
Bernardová II. tř. 
III. třída 

Prázdninové deníky 

 

Děti z 2. ročníku si před začátkem letních prázdnin vyrobily tzv. Prázdninové kufříky. Jaké je 

čekalo překvapení? Spolu s vysvědčením si odnesly kufřík, ve kterém byl vložen prázdninový 

deník a veselé úkoly na letní prázdniny, takže nezahálely ani v této době. Aby měly jednou 

krásnou vzpomínku na prázdniny, vedly si deníky a plnily úkoly. Někdo zapisoval všechny 

zážitky, někdo jen ty nejdůležitější. Některé děti zdobily stránky obrázky, fotografiemi, 
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mušličkami, vstupenkami či letáčky. V prvním týdnu ve 3. třídě si děti společně deníky 

prohlédly a zavzpomínaly se svými spolužáky na to, co všechno o prázdninách prožily. 

Prázdninové deníky máme vystavené ve třídě a jsou opravdu obdivuhodné. Velké 

poděkování patří i rodičům, kteří byli svým dětem nápomocni. 
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   IV. třída  

   V listopadu jsme si vyzkoušeli roli skutečných novinářů. S nápadem přišla naše paní 

učitelka. Ta nás seznámila se základními pravidly: jak si smluvit schůzku, jak se představit 

a sdělit, o co nám jde, jaké pokládat otázky a jak si odpovědi zapsat. Rozdělili jsme se do 

dvojic, vybrali si paní učitelku nebo pana učitele a pustili se do práce. Zajímalo nás, co četli 

vyučující naší školy v našem věku. Zde je něco z našich zápisů. 

   O velké přestávce jsme šli s Martinem za paní ředitelkou. Zaťukali jsme, slušně pozdravili 

a už jsme mohli položit naši otázku. Četla knížku Český Honza od Jiřího Horáka. Dále nám 

řekla, že četla Kousky Františka Housky, knížku napsal Karel Michl. Potom četla pohádky 

Krása nesmírná, nejvíc se jí líbilo číst o krásné Vasilise, bylo to o kouzelném talířku, který jí 

pomohl ke štěstí.  

                                                                                                              Adéla Janoušková a Martin 

Roušar  

   My jsme byli za paní zástupkyní Holcnerovou. Dozvěděli jsme se, že její oblíbená knížka se 

jmenovala O letadélku Káněti. Pak si vzpomněla na Lovce mamutů a Malého Bobeše.  
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                                                                                                              Vojtěch Žižka a Martin 

Trojánek 

  Zeptali jsme se paní učitelky Bednaříkové a ta nám prozradila, že četla Pipi Dlouhou 

punčochu a Děti z Bullerbynu. To nás potěšilo, protože obě knížky známe. 

                                                                                                               Jakub Jirsák a Mikuláš Franěk 

   Paní učitelka Marková nám ochotně odpověděla, že se jí líbil Metráček a další románky pro 

dívky. Četla také Babičku od Boženy Němcové. 

                                                                                                              Alena Jašková a Marie 

Marschiková 

  Paní učitelka Nádvorníková nejvíc vzpomíná na knížku Zahrada od Jiřího Trnky. 

                                                                                                             Sára Žižková a Nikola Sasková 

  Paní učitelku Novákovou moc bavila knížka od Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. 

                                                                                                              Milan Švec a Vojtěch Krejčí 

Paní učitelka Ptáčková nám doslova řekla, že četla všechno, co jí přišlo pod ruku – pohádky 

od Boženy Němcové, od Karla Jaromíra Erbena a od Jana Drdy. Dále román Babička a knížku 

pro děti Malý Bobeš.  

                                                                                                                Štěpán Volavka a Jakub Žižka 

Paní učitelku Plachou zajímaly především dobrodružné knihy (autoři Jaroslav Foglar, Otakar 

Batlička, Karel May a Jules Verne). Ráda četla o koních, starověkém Egyptě a historii. Ráda 

četla povinnou četbu doma, ve škole i v knihovně. Ve čtvrté třídě přečetla knihu Ronja, 

dcera loupežníka. Stejně tak ji bavilo číst z čítanky. Ráda četla pohádky, pověsti, detektivky i 

knihy o přírodě. Spoustu knih četla opakovaně. Nikdy jí nezáleželo na tloušťce knihy. Číst o 

rostlinách ji moc nebavilo, ale herbáře měla ráda. Nezajímaly ji knížky bez děje a bez 

dobrodružství.                                             Klára Ošmerová  

Pan učitel Cudlín četl v našem věku Tajuplný ostrov, Jules Verne byl jeho oblíbený autor. 

Stejně tak ho zajímaly knížky Františka Alexandra Elstnera. Čtení ho bavilo, četl nejvíc doma 

u psacího stolu. Ze školní povinné četby si vzpomíná na Babičku Boženy Němcové. 

Daniel Stodola a Vojtěch Žižka 

 

Setkání s učiteli jiných tříd bylo pro nás zajímavé, děkujeme za jejich čas i vzpomínky, 

které nám věnovali.  Kdo ví, třeba někoho z nás v budoucnu psaní chytne ještě víc. 
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V. ročník 

 

Výlet do Vodního domu 

 20. září jsme jeli do Vodního domu (na Želivce v Hulicích). Všem se nám tam moc líbilo, 

i když po výpadu elektřiny tam hodně věcí nefungovalo. Na oplátku nás pustili na přehradu, 

která je normálně pro turisty uzavřená. My jsme tam však mohli! Od paní průvodkyně jsme 

se dozvěděli, že Želivka je „sypaná přehrada“, že je to zdroj pitné vody. Uvnitř přehrady 

vedl tunel, kde sídlili netopýři a uskladňovala se tam i zelenina.  

 

                                                             Anna Havelková 5. třída 

 

Divadelní představení „Klappzubova jedenáctka“ 
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12. října jsme jeli my „páťáci“ a „šesťáci“ do Tábora na divadelní představení Klapzubova 

jedenáctka. 

V divadle se to dětmi jen hemžilo. Byl trochu zmatek s místy, tak jsme se museli rozdělit. 

Někdo seděl dole a někdo nahoře. 

Představení se nám líbilo. Hlavně scény s míčem, který měli herci přivázaný na laně a kopali 

ho i mezi diváky. Pěkná scéna byla i s domorodci nebo když si Klapzubáci oblékli nafukovací 

dres. 

Všichni jsme se dobře bavili. Společně s herci jsme si zazpívali i Klapzubáckou hymnu: 

„Na zelené trávě, 

Svítí bílé linie. 

Kdo chce s námi hráti, 

ten si to vždy vypije.“ 

 

Páťáci 

  

 

VI.ročník 

 

Klapzubova jedenáctka 

Ve čtvrtek 12.října jsme jeli s V.třídou a paní        
učitelkou Plachou do divadla v Táboře. V divadle      
jsme seděli ve 4. řadě a téma bylo Klapzubova         
jedenáctka. Bylo to o tátovi několika synů, který je         
vytrénoval na nejlepší fotbalové hráče, kteří kdy       
existovali. Hráli různé zápasy proti celému světu,       
dokonce i proti lidojedům, kteří je chtěli zabít. Bylo         
tam i téma, ve kterém se vysvětlilo, že Klapzubově         
jedenácte nešlo o peníze, ale o radost z hraní fotbalu.         
Divadlo se mi moc líbilo a doporučuju ho všem, kteří          
mají rádi humor, fotbal a akčnost. Těším se moc na          
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další divadlo a jsem rád, že nás tam paní učitelka vzala.  

Christoph Wagner, 6.ročník 

 

Vyšehrad 
 
Dlouho jsem vymýšlel, co napsat a pak mě napadlo proč nenapsat o Vyšehradě. Jednou jsem šel s                 
dědou na Vyšehrad. Vešli jsme do hlavní brány a tam byla kaple svatého Martina a pak jsme popošli o                   
kousek dál a došli jsme k příkré zdi, kde byl krásný výhled na Prahu, na Petřínskou rozhlednu a na                   
hodně dalších památek. Po krásném výhledu jsme zamířili k vyšehradskému hřbitovu, kde jsou             
pohřbeni velmi známí lidé jako spisovatelka Božena Němcová nebo hudební skladatel Bedřich            
Smetana. Za hřbitovem byla Bazilika svatého Petra a Pavla. Za Bazilikou byli 4 sochy, které               
zvýrazňovaly Jaro, Léto, Podzim a Zimu, takže 4 roční období. Popošli jsme pár kroků a dostali se ke                  
skále, kde podle Starých pověstí Českých skákal Horymír a Šemík. Pak jsme zamířili zpět k autu.                
Děda je inženýr, takže mi všechno vyprávěl. Moc mě to na této památce bavilo.  

Tomáš Janura 

 

 

 

Šmoulí den 

Šmoulí den byl v září. Bylo tam hodně disciplín a u každé z nich šmoula. Měl na sobě bílé                 
oblečení, bílou čepičku a hlavně byl modrý. Mohli jste tam vidět Šprýmaře, Šmoulinku,             
Nešiku no a dokonce Taťku Šmoulu. Jednalo se o motodrom u Nešiky, malování na obličej u                
Šmoulinky nebo chůdy u Šprýmaře. Za každou splněnou disciplínu závodník obdržel sladkost            
nebo kartičku. Dostal také razítko na papír, které obdržel na startu. Mohli jste si tam koupit                
limonádu, párek v rohlíku a jiné dobroty. Bylo možné zaskákat si na airtracku pod dohledem              
Jitky Stibůrkové. Nemohla chybět tombola se spoustou krásných dárků. Určitě se všichni            
ohromně bavili. 
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Eliška Dušková  

 

VII. třída: Papa Papua 

Letos 19.10. k nám opět zavítal pan Kubeš s další zajímavou přednáškou. Dopředu jsme se               
těšili, protože jeho předchozí návštěva na naší škole byla senzační. Tentokrát jsme se měli              
něco dozvědět o zemi Papua - Nová Guinea. 

Jeho povídání je vždy zajímavé tím, že vypráví o tom, co skutečně prožil, kde bydlel, co jedl a                  
s jakými lidmi se setkal. Dozvěděli jsme se mnoho informací o tamějším životě, ale i spoustu                
zajímavostí, které si nepřečtete ani v knížkách, ani je nenajdete na internetu. Překvapilo mě,             
jak těžký život tam lidé mají, co všechno musí udělat, aby sebe a svou rodinu udrželi naživu.                 
Celá jeho výprava byla velmi nebezpečná a mnohokrát mu šlo o život, protože jakýkoliv              
prohřešek se tu trestá smrtí.  
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Když se pan Kubeš potřeboval někam dopravit, musel za to zaplatit, ale ne penězi, jak je                
zvykem u nás, ale třeba cigaretami, tabákem nebo solí. Těžké je tam i odmítnout nabídku               
pohoštění, protože vám zato jinak hrozí zabití.  

Také mě překvapilo, co všechno tam lidé jedí. Často jsou součástí místního jídelníčku krysy              
nebo psi. Je zajímavé, že tu lidé mají jednak pejsky, kteří mají jméno a jsou považování za                 
mazlíčky, ale na druhou stranu jsou tu i psi - tzv. psí konzervy, psi beze jména a ti byli k jídlu.  

Slyšeli jsme ještě mnoho podobných překvapivých historek. Všem se přednáška líbila a já             
doufám, že nás pan Kubeš opět navštíví s dalšími zajímavostmi ze světa. Děkuji také paní               
ředitelce, že pro nás takové přednášky zajišťuje. 

Ester Koudelová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 VIII. 

ročník - ANGLIE 2017 – Andrea Stibůrková 

Dne 10.9 - 15.9 jel 8. a 9. ročník do Anglie. Na zájezd se přihlásili jen někteří žáci, převážně dívky. Jela s námi ZŠ 

Dukelská. Hned jak nasedli do autobusu, většina z nás se hned seznámila.  

Cesta utíkala docela rychle, a to hlavně proto, že jsme jeli v noci a nebyly takové zácpy. Jeli jsme přes Německo, 

Belgii až do Francie do přístavu Calais. Tam jsme čekali na trajekt. Když jsme se nalodili, museli jsme vylézt 

z autobusu. Trajekt plul asi 2 hodiny, na moři byly totiž velké vlny.  Když jsme dopluli do Doveru, nastoupili jsme zpět 

do autobusu a jeli jsme k hradu Leeds . Tento zámek je u vody a je moc pěkný. Zbytek pondělního večera jsme opět 
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strávili v autobuse. Když jsme dojeli na domluvené místo, rodiny už na nás čekaly, takže jsme se už jen seznámili a šli 

se ubytovat. 

V úterý ráno jsme se opět vydali k autobusu. Chvilku jsme počkali, než autobus přijede, a pak už jsme jeli směr 

Stonehenge. Stonehenge jsme si hezky prošli a vážně je to tak magické místo, jak se někdy říká. Po této krásné 

prohlídce jsme přejeli do Winchesteru. Tam jsme si to prohlédli, a dokonce jsme měli rozchod. Mohli jsme jít do 

Primarku, najíst se atd. Pak jsme se navečer sešli a společně jsme dojeli na místo setkání. 

Další den, tedy ve středu jsme si mohli užít krásný Portsmouth. Portsmouth je vojenský přístav s muzeem a 

s vysokou věží, kde byl úžasný výhled na vodu a lodě. Navečer jsme se zase vrátili k rodinám.  

Poslední den v Anglii, tedy ve čtvrtek jsme se ráno rozloučili s rodinami a odjeli jsme do Londýna. Tam jsme strávili 

celý den. Navštívili jsme Londýnské oko, odkud byl daleký výhled, parlament, Buckinghamský palác a spoustu dalších 

zajímavých míst.   Večer jsme přejeli lodí do Greenwiche a pak nasedli do autobusu. Domů jsme už nejeli trajektem, 

ale Eurotunelem. Pak už cesta utíkala opět rvchle. Ráno už  jsme byli jen malý kousek od ČR. Pomalu, ale jistě jsme 

se loučili s Duklou. Pak už jsme byli malinký kus od Benešova. Když jsme dojeli, rozloučili jsme se s našimi novými 

kamarády a pak opustili autobus a mně se zdálo, že v tom autobuse je bez nich nějak smutno. Pak jsme přejeli do 

Netvořic a byli jsme doma. 

V Anglii jsem si to krásně užila a budu na tento zážitek myslet až do konce mého života. 

  

 

Cesta 
do 
Anglie 

Na začátku 
září letošního školního roku naše třída 
navštívila Anglii, kde jsme bydleli u místních rodin. 

Někteří z nás měli na začátku s dorozumíváním problémy, ale zvládli jsme to nakonec 
všichni. Každé ráno nás dovezly jednotlivé rodiny k autobusu, kde jsme se všichni 
setkali. V úterý jsme vyrazili na Stonehenge a do bývalého hlavního města Anglie 
Winchesteru, kde se nám moc líbilo. 
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Ve středu jsme viděli loď H.M.S.Victory v přístavu Portsmouth . Po prohlídce lodi jsme 
jeli výtahem a pak šplhali 100m na věž Spinnaker Tower. 

Ve čtvrtek jsme v hlavním městě Londýn navštívili Buckinghamský palác a pak šli na 
London Eye. Na zpáteční cestě k autobusu jsme pluli lodí a celou dobu jsme měli krásné 
výhledy ze řeky Temže na Londýn. 

Večer jsme pak nastoupili do autobusu a vrátili se zpátky do Netvořic. 

 

Natálka Jirsáková, 8.ročník 

IX. třída 

Futsal 2017 

8.11. se konal turnaj ve futsalu. Sešli jsme se v 6:55 na zastávce U pošty. Když jsme dorazili 

do Benešova, tak jsme si zašli ještě nakoupit pití nebo svačinu. Potom jsme vyrazili do haly. 

Po příchodu jsme se oblékli a šli se rozcvičit. Pak k nám přišel trenér Poříčí, jestli bychom 

nepředehráli zápas. Řekli jsme, že ano. V prvním poločase jsme vedli 1:0. Ve druhém 

poločase jsme dali ještě jeden gól a jeden dostali. Zápas jsme vyhráli 2:1. Jako druhý soupeř 

nás čekala Vlašim. Ta byla nejsilnějším soupeřem, a proto jsme prohráli 4:0. Potom jsme 
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měli hodinu přestávku, tak jsme si zašli do obchodu. Hned potom nás čekala Dukla, která je 

vždy silným soupeřem. Prohráli jsme 3:0, ale dostávali jsme se i do šancí, které jsme bohužel 

neproměnili. Posledním soupeřem byly Dolní Kralovice, se kterými jsme prohráli 3:1. Skončili 

jsme na 4. místě. Sice jsme byli tým, který dal nejméně gólů, ale také jsme jich nejméně 

dostali. Nakonec jsme odešli, snědli kebab a odjeli autobusem.

Filip Šimsa 

 

 

Jsem Solomiia Shutka. Narodila jsem se 20.10.2003 na Ukrajině v horské vesnici Pidlisky. 

V nedalekém okolí máme školu, školku, obecní úřad a poštu. V roce 2009 jsem nastoupila 

do základní školy, kde jsem se dobře učila. V roce 2017 jsem ukončila 8.třídu a přestěhovala 

jsem se s rodiči a bratry do České republiky. Od září chodím do deváté třídy. Moc se mi tady 

líbí. Chtěla bych tu dále studovat. 

 

 

 

17 
 



 

 

 

 

18 
 


