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Vánočční výstava – 30.11. 2018 

I.třída 

Navštívili jsme několik divadelních představení - v září to bylo představení "O 
vodníku Řešálkovi", v říjnu "Strašidýlko Bačkůrka", v listopadu jsme viděli 
představení "Kabaret" paní Matějcové a v prosinci nás čeká "Vánoční besídka" s 
Jiřím Helekalem. 
 
V pátek 23. 11. 2018 se žáci 1. třídy dozvěděli, že černokněžník Nečtenář jim 
začaroval slabikáře a mohou je získat jen tehdy, když splní šest úkolů a získají tak 
šest klíčů od kouzelného zámku. Děti s velkým odhodláním začaly plnit úkoly, které 
jim černokněžník nachystal (např. spojování tiskacích a psacích písmen, skládání 
slov, spojování obrázků se slabikami atd.) a měly velikou radost, když získaly všech 
šest klíčů. Tím černokněžníka Nečtenáře porazily a otevřely kouzelný zámek, kde 
našly své slabikáře. Vítězství řádně oslavily. Děti slíbily černokněžníkovi Nečtenáři, 
že se budou učit číst a budou se slušně chovat ke všem knihám. 
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II. třída 

Ze života druhé třídy 

Začal nám nový školní rok. Hned v polovině září jsme se zúčastnili plaveckého 
výcviku. Celkem nás čekalo deset lekcí. Jezdili jsme do Benešova. Pod vedením 
zkušených a trpělivých instruktorek jsme se zdokonalovali v plaveckých stylech.  

Velkou výhodou bylo, že se nikdo z nás nebál vody a měli jsme základy 
plavání. Hodiny rychle ubíhaly a my jsme 22. listopadu výcvik zakončili velkými 
závody.  

Každý z nás si odnesl „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“. Už se těšíme na příští rok, 
kdy nás opět v rámci tělesné výchovy čeká pání. 

Dne 15. listopadu odpoledne se sešly maminky i s námi dětmi ve třídě. 
V rámci Tvořivé dílny jsme společně tvořily výrobky na vánoční jarmark. Vyráběly 
jsme anděly a my děti jsme měly na starost zdobení.  

Maminky si při práci povídaly a měly i malé občerstvení. Nálada byla velmi 
příjemná a domů jsme odcházely kolem šesté hodiny.  

Moc se těšíme na prodejní výstavu, kde si budete naše výrobky moci koupit. 
☺ 
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III.třída 

Plavecký výcvik 2018 očima žáků třetí třídy 
 
     Na plavávání to je zábava. Učíme se dobře plavat. Skáčeme šipky ze skokánku 
do vody. 
Občas jezdíme na klouzačce, také chodíme do dětského bazénku. Plaveme s 
žížalami a s deskami. 
Máme hodnou paní učitelku. Voda je docela teplá, má 28°C , ale když jsem do ní 
vstoupila poprvé, 
zdála se studená. Jezdím na plavání moc ráda. 
                                                                                 Eliška Vedralová 
 
     Jezdíme na plavání do Benešova. Na plaveckém výcviku se mi moc líbí. Někdy je 
legrace, někdy je to fuška. Jsem poloplavec a mám hodnou paní učitelku. Někdy 
jdeme do vířivky, někdy do  
dětského bazénu, někdy na klouzačku a někdy do bublin do velkého bazénu. Je to 
prostě paráda. 
Kdybych mohla, tak jezdím na plavání pořád, ale musíme se někdy něco pořádně 
naučit. Když jezdíme na plavání, máme jen jednu hodinu a chodíme dříve na 
svačinu. Brzy nám plavání končí. 
  
                                                                                  Viktorka Skopcová 
 
     Mám rád plavecký výcvik. Nejraději mám, když jsme v malém bazénku, protože 
tam můžeme 
hrát různé hry. Také mám rád vířivku.  Když jsme ve vířivce, můžeme se ohřát a 
odpočívat v teplé 
vodě a nabrat sílu a zase plavat jako rybičky.  
 
                                                                                    Jirka Marschik 
 
     Jde mi to a je tam krásně. Vždycky se těším a hádám, co budeme dělat. Těším 
se, až budeme skákat ze skokánku , až půjdeme do vířivky nebo do malého bazénu. 
Také se těším, až si vezmeme žížalky a desky.  
                                                                                    Tadeáš Padevět 
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IV. třřída 

Florbal nás baví 

Florbal je sport, který baví celý svět – a to čím dál tím ve větším měřítku. A to platí i 
pro naší třídu. Od 1.třídy navštěvuje kroužek 14 chlapců a 1 dívka. V letošním roce 
se přidaly další čtyři dívky. Takže z 22 žáků naší třídy jich hraje florbal 19. Což je 
úžasné. Lepší se hýbat, než sedět u počítače. Zatím jsme hráli zápasy mezi sebou, 
jen soutěž družstev. Každý chtěl vyhrát, někdy jsme se uměli i pohádat. Jsme 
kamarádi, hrajeme to pro potěšení, tak jsme to vždy zvládli. V letošním roce jsme se 
poprvé dočkali florbalového turnaje 4. – 5. tříd základních škol.  
Dne 25.10.2018 se konal turnaj v Neveklově O tradiční neveklovský měšec. 
Zúčastnilo se 8 družstev ze sedmi základních škol. Po celý turnaj jsme předváděli 
výbornou hru a pěkný kolektivní výkon. O tom to je, florbal je kolektivní hra. 
Florbalový turnaj byl velmi náročný. Soupeři byli velmi silní a pro nás to byl úplně 
první turnaj. Všichni jsme se velmi snažili. Přestože jsme prohrávali, nevzdávali jsme 
se a s vypětím všech sil jsme hráli až do konce. Důležitou roli má i brankář. Má 
velkou osobní zodpovědnost a někdy má v rukách i výsledek celého zápasu. Někdy 
nás podržel, někdy měl i on svou slabou chvilku. Důležité je, že jsme si zkusili hrát 
jinde, na větším hřišti a prohra nás neodradila. 
Teď trénujeme na turnaj v Benešově, který se koná 13.12.2018. Pomáhají nám i 
chlapci ze 7. ročníku – L. Kerlický, F. Riepula, V. Pešek. Předávají nám zkušenosti, 
pomáhají a radí nám. Jsou to naši starší kamarádi a za to jim děkujeme. 
Držte nám všichni palce, ať v Benešově něco vyhrajeme. 

Žáci 4. třídy. 
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V.třřída 

Kroužek badmintonu 

Od října je v naší škole nový kroužek badmintonu. Protože jsme ho mnohokrát hrály 
spolu a líbilo se nám to, tak jsme se do něj přihlásily.  

Je hezké, že si ho můžeme zahrát každé úterý od 16:45 hodin s kamarády a Mirkem 
Čiperou. Jsme rozděleni na holky a kluky, ti hrají až po nás. 

Sice už máme málo košíčků, protože je kluci vystříleli na strop do sítě ke světlům, ale 
to nevadí. Stejně si rádi zahrajeme. 

Naučili jsme se už podávat a také forhand. Nejvíce nás baví obíhačka a hraní zápasů 
proti Mírovi. Někdy vyhrajeme my, někdy Míra, častěji ale my.  

Doufáme, že kroužek badmintonu bude i příští rok, protože se nám moc líbí a moc 
nás baví. 

Adéla Janoušková, Marie Marschiková 

Pro ty, co nevědí, co je badminton 

Badminton je individuální olympijský raketový sport. Jeho přímým předchůdcem je 
indická poona. Dva protivníci při hře odpalují pomocí rakety míček přes síť a snaží se 
donutit protivníka k chybě. Chybou je zahrání míčku mimo vymezené území nebo 
neodehrání protivníkem správně zahraného míčku. (Wikipedie)  
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VI. třída 

Štrůdl a zábava ve školní kuchyňce  

 

Dne 5. října jsme šli do školní 
kuchyňky upéct štrůdl. Měli jsme si 

přinést listové těsto a škrabku na oloupání jablek. 
Probíhalo to tak, že jsme se rozdělili do skupin a 
každá skupinka dělala svůj vlastní závin. Rozprostřeli 
jsme těsto na vál a podsypali strouhankou. Každá 
skupina si dále oloupala a nakrájela jablka. Jablka 
jsme rozprostřeli na těsto, dochutili cukrem, skořicí 
nebo ořechy. Těsto jsme zavinuli a poté dali do trouby 
a pekli. Každá skupina si vyrobila štrůdl s něčím jiným: 
s ořechy, rozinkami, skořicovým cukrem.  Mezitím, co 
se závin pekl, tak jsme krájeli jablka na sušení křížal. Upečené moučníky jsme 
nakrájeli a donesli jsme je ochutnat ostatním učitelkám a učiteli. Myslíme si, že jim i 
chutnali. Potom jsme samozřejmě ochutnali i my a kousek našeho výborného štrůdlu 
jsme si vzali i domů.  

Ten den jsme si užili, moc se nám to všem líbilo a dobře jsme si pochutnali. 
Myslíme si, že naše paní učitelka měla skvělý nápad.  

 

Recept: Jablečný závin (Štrůdl) 

 

Těsto (můžete použít i listové těsto): 

● 45 dkg hladké mouky 
● 1 vejce 
● 2 dcl mléka 
● 18 dkg tuku 
● Špetka soli 

Náplň: 

● strouhaná jablka, strouhanka 
(na podsypání jablek) 

● skořice, cukr, rozinky, ořechy 
(dle chuti) 
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Gábina V., Eva Š. 

 

 

 

 

  

8 
 



Kroužek badmintonu  

Badminton je nový školní kroužek vedený Mirkem Čiperou. Hraje se 
v tělocvičně a to hodinu každé úterý. Je rozdělen na holky a kluky. Holky hrají od 
16:45 do 17:45 a kluci od 17:45 do 18:45. Na začátku každé hodiny máme nástup a 
pravidelnou rozcvičku. Rozběhneme se čtyřmi kolečky a dále si protahujeme svaly. 
Následuje trénování cvičných úderů a rozpinkávání a až poté přecházíme ke hře. 
Hrajeme průměrně okolo 40 minut. 

Během hry se točíme, aby si zahrál každý, s každým a na konci každé hodiny 
máme obíhačku. Při nástupu se rozloučíme a vyhlásíme borce na konec.  

Pravidla hry jsou pro čtyřhru – podává se do menšího obdélníku a hraje se 
na velké pole, podání má ten, kdo vyhrál míček a podává na straně určené body a 
pod pasem, hra je do 10 bodů 

Pravidla pro dvouhru -  podává se na delší a užší pole, 
podání má ten kdo vyhrál míček, podává se vždy křížem a na 
straně určené body, podává se pod pasem, hra je do 10 bodů. 

Aleš N. 

 

 

Kroužek – Logické myšlení a deskové hry 

Na kroužku Logického myšlení a deskových her hrajeme různé logické hry 
jako je Digit, Ubongo ale taky šachy a piškvorky.  

V piškvorkách a šachách hrajeme turnaje a soutěže. Na kroužek chodí celkem 
5 kluků a jen 2 holky, ale kluci jsou 
vtipálci, takže je tu i tak dost 

zábavy. Vždycky se 
sem moc těšíme. Pan učitel 
nás učí spoustu nových her, u 
kterých se pobavíme. Chodíme 
na kroužek moc rádi, baví nás to a 
dokonce se tu i něčemu naučíme.  
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Viktorka V., Anička H. 

VII. třřída 

Jak jsme se ztratili v Mirakulu 

Jednoho dne jsem se vydal se svou rodinou a našimi známými na výlet. Mamku              
napadlo, že se dojedeme podívat do zábavního parku Mirakulum v Milovicích ve           
středočeském kraji. Tento park jistě mnozí znáte, navštívili jste ho a možná jste se              
v něm dokonce i ztratili. Park nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových            
aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Nachází se zde lesní hřiště a kontaktní            
zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a           
v neposlední řadě i úzkokolejná železnici, která park propojuje se sousedním          
Tankodromem. Každý si zde jistě najde svoje.  

Všichni jsme se tam těšili a cesta utekla docela rychle. Po dvou hodinách jsme byli               
konečně v cíli. Já a moje kamarádka Anďa se vždy rozutečeme, hrajeme si různé hry              
a děláme různé vylomeniny. Většinou nemáme ani pojem o čase a ani nevíme, kdy a               
kde se máme sejít. Už jsme to měli všechno prozkoumané a už jsme se pomalu               
začínali i nudit. Začínali jsme mít dokonce i hlad a chtěli jsme jít na místo setkání.                
Pomalu jsme se tam vydali. Když jsme tam došli, tak tam ale už nikdo nebyl. Chytla                
se nás už i panika. Nejprve jsme prohledali vše v okolí. Nikdo tam ale nebyl. Usoudili               
jsme, že by bylo asi nejlepší, abychom šli k východu, kde jistě někdo bude. Když              
jsme se tam blížili, Anďa zahlédla své rodiče. Ti na nás byli naštvaní. Říkali, že měli o                 
nás velký strach, a že nás hledali marně celou hodinu. Dokonce nás chtěli prý i               
nechat vyhlásit.  

I přes tento špatný zážitek zůstává tento zábavný park pro mě nejlepší ze všech. A               
jistě se do tohoto parku ještě někdy vrátím.  

Tomáš Janura, 7.ročník 
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IX. třřída 

   A jak  jde ččas.......   
   

Tak a je to tady. Rozhodujeme o další své cestě a každý z nás si pokládá dalších 
spoustu otázek. Jakou školu si mám vybrat? A dostanu se tam vůbec? A když ano, 
budu to zvládat? Ano, tohle jsou myšlenky skoro každého deváťáka. A i já sama si 
říkám -není příliš brzo, abych se rozhodovala ve svých 14 nebo 15 letech, co bych 
chtěla do budoucna dělat? Vždyť ani nevím, co budu dělat zítra odpoledne. Každé 
takové rozhodnutí je pro nás velmi důležité, ale jsou i lidé, kteří mají svůj “dětský sen“ 
a za ním si pevně jdou. 
Tento poslední rok je pro některé z nás i smutným. Je to poslední rok, kdy se vidíme 
všichni pohromadě. A připadá mi to všechno jako chvilka, kdy jsme poprvé usedli do 
školních lavic jako ty malé nevinné děti, které nevěděli, co vlastně mají očekávat. A 
tak jak jsme rostli, někteří spolužáci nás opustili a jiní zase přicházeli. Navazovali 
jsme nová přátelství, zažívali společná dobrodružství a také spoustu společných 
průšvihů. 
Ale i tak si tento rok hodláme užít. Těšíme se na všechno, co budeme připravovat pro 
naše mladší spolužáky. A můžu vám i dopředu říci, že to všechno bude opravdu 
skvělý. Proč???  No, protože to děláme my deváťáci a chceme, aby na nás jen tak 
někdo nezapomněl. 
Protože my jsme prostě JEDINEČNÍ!!! 
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Natálka Hamroziová, 9.třída 
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Program naššich žžákůů na vánočční výstavěě – 30.11. 2018 
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