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                     Když svatý Josef otvírá,                                 Kéž vlaštovky už zavolá, 
                     tu zima kvílí:Ouha!                                         jež byly s námi loni. 
                     Tesa�ská ostrá sekyra,                                     Fialka, skrytá dopola, 
                     zpod plášt� sv�tci �ouhá.                                 pod ke�em prudce voní. 
 
                     Hned vle�ku zim� p�esekne,                          Rozepne kvítek spanilý, 
                     zašlápne špínu sn�hu,                                    strom celý rázem zb�lá, 
                     a vše co bylo nep�kné,                                   a kde se vezme - za chvíli, 
                     prom�ní v zp�v a n�hu.                                  bude na kvítku v�ela. 
 
                                                      Sedne si vprost�ed do medu, 
                                                      aby ji slunce h�álo, 
                                                      a to je vše,co dovedu, 
                                                      já vím, že je to málo. 
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LETEM  NETVO�ICKÝM  ŠKOLNÍM  SV�TEM 
 

M�J   NEJV�TŠÍ  SPORTOVNÍ ZÁŽITEK 
 

   Tak, vše se odehrálo vloni v �ervnu. 9. �ervna jsem odjela na 
Mistrovství �eské republiky ve sportovní gymnastice. Byla jsem š�astná, 
že jsem se tam dostala.  
   Závody trvaly dva dny. První den bylo volné rozcvi�ování, abychom se 
všichni seznámili s tamním prost�edím a ná�adím. Druhý den za�al 
samotný závod, ve kterém jsem skon�ila na 19.míst�. M�la jsem velikou 
radost, protože jsem sout�žila i se zkušen�jšími závodnicemi, které byly 
o dva roky starší a navíc to byla moje první velká závodnická zkušenost. 
   Ale ze všeho nejvíce m� pot�šilo to, že jsem tam potkala Kristýnu 
Pálešovou i Janu Šikulovou.  Kristýna je jediná z našich gymnastek, 
která se letos kvalifikovala na letní olympiádu do Londýna. Spole�n� 
jsme se vyfotily a to byl asi nejlepší zážitek ze závodu, protože je to m�j 
velký vzor mezi našimi reprezentantkami. 
   Po skon�ení závodu jsme spole�n� s rodi�i a malou Natálkou jeli dom� 
a táta m� vzal za odm�nu na ob�d. Hned odpoledne mi volali babi�ka 
s d�dou a ptali se, jak jsem skon�ila. Když jsem p�išla na trénink, paní 
trenérka m� pochválila. Byla jsem moc š�astná. 
   Letos m� �ekají celkem t�i kvalifika�ní závody. Pokud postoupím znovu 
na Mistrovství �R ve sportovní gymnastice, bude to skv�lé, ale je to 
ješt� dlouhá cesta a hodn� d�iny a od�íkání… 
 
                                                                          Kristýna Brabcová, 4.t�ída 

 
 
 
 
 
  

 
�
�
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LETEM NETVO�ICKÝM ŠKOLNÍM SV�TEM 
 

M�j  víkend 
� Víkendy mám moooc rád, protože mám více volného �asu než v týdnu. 
V sobotu vstávám až okolo osmé hodiny a jdu se koukat na pohádky 
v televizi. 
   Nedávnou sobotu jsem s babi�kou hlídal sest�i�ku Viktorku, protože 
rodi�e vezli bratra k autobusu na výlet. Když p�ijeli, jeli jsme na 
Hradiš�ko, kde stavíme náš nový d�m. Ze soboty na ned�li jsme tam 
dokonce i spali.�
�

�
�
   V ned�li dopoledne jsem psal úkoly a p�ipravoval se do školy. Kolem 
desáté hodiny jsme vyrazili do Prahy, kde jsem m�l turnaj ve fotbale. 
Hráli jsme venku na um�lé tráv� a byla dost velká zima. Tentokrát se 
nám neda�ilo. Skon�ili jsme na p�edposledním míst�. 
   Dom� jsme p�ijeli až ve�er. Byl jsem tak moc unavený a vymrzlý, že 
jsem z toho usnul. Víkend utekl jako voda, ale nevadí… už se t�ším na 
p�íští a p�íští a p�íští víkend !!!  � 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������������	
������
����

������� �������������������� �
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   V jedenácti jsem byla na letním tábo�e v Benicích, kde mají Kladrubské 
kon�. Bylo to tam moc zábavné a já jsem se tam nau�ila poprvé klusat 
na koni… 
   Když tábor skon�il,, tak jsem jezdila u babi�ky. Babi�ka je tatínkova 
maminka a  je hodná a milá a má pejska Benjika. Jezdím k ní každý 
víkend. Užívám si její velké zahrady, kde roste spousta strom�. Babi�ka 
má také kamaráda, se kterým kdysi chodila do školy a ten chová t�i kon� 
- Jiskru, Amálku a Šárinku . Na Šárince, Šárce jezdím. S ní jsem se 
nau�ila sedlat, �istit kopyta,  cválat  -a to hlavní, skákat ! K Šárce chodím 
ráda a �asto. I když… Nyní k ní chodím jen ob�as, protože… Pro�??? 
Nechte se p�ekvapit, o tom bude celý p�íb�h. 
 
                                                               Úvod ke svému p�íb�hu napsala 
                                                                 Simona Novotná ze 6.t�ídy 
 

 
�
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 Hody hody doprovody, dejte vají�ko malovaný… 
 
*�����	�������	��	���#�������&���
��$�4�����%	��&���5���6�����	6�#����
������#��	��������	�$�%	�������1�	�7�1�	��&�%�	�	�0�����������0����	����
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Zbavte se b�íška v klidu domova 

foto: Ond�ej Kroutil 
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VID�LI  JSTE  STAROM�STSKÝ  ORLOJ  ZEZADU ? 
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   Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží po�ádn� vystrojeni, nabaleni, 
v bat�žku dobr�tky  pro p�ekonání všech nástrah. V p�l osmé se s námi 
vlak rozjel. Samoz�ejm�, že jsme se uvelebili v 1.pat�e, abychom m�li 
vše dodaleka i doširoka „pod kontrolou“.  Protože jsme všichni už dlouho 
vlakem nejeli, užívali jsme si cestu, nejvíc p�ekvapená byla paní u�itelka 
– z toho, jak plynule a hladce a tiše nás vlá�ek vezl sm�r Praha. 

    
   Z „Hlaváku“, tedy Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na 
Václavské nám�stí, p�ibrali Katku, „zkontrolovali“ našeho patrona 
Václava na koni a vydali se dol� sm�r M�stek a posléze Starom�stské 
nám�stí. Byl ješt� docela klídek, zahrani�í turisté asi teprve snídali. 
      Nejprve jsme se prošli nádhernými sály radnice, kde nám paní 
pr�vodkyn� prozradila spoustu zajímavostí.  P�iznáváme, že ne úpln� 
všechno nás zaujalo, ale  t�eba erby Prahy a vzácné velké obrazy 
s J.A.Komenským a Janem Husem byly super. Asi každý jste vid�li orloj 
z nám�stí, ale zezadu? M�li jsme št�stí, bylo práv� 11 hodin, dole  se 
tla�ily davy turist� a my jsme p�kn� v klidu a zblízka vid�li mechanismus 
a figurky svatých a víme také, jak a �ím vzniká ten záv�re�ný chr�ivý a 
kvílivý zvuk, než se dví�ka orloje zav�ou – m�že za to speciální m�ch.  
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  Orloj zezadu 
  A už jsme na sv�tle a – hurá na v�ž! Krá�eli jsme p�šky, výtah jsme 
nechali cizinc�m. Žádné schody, šikmé �ásti ochozu okolo výtahu nás 
vedly nad st�echy celé Prahy. Na posledním úseku, to�itém schodišti pro 
jednoho  „�ídí provoz“ semafor. Jupí – m�li jsme zelenou. Na ochozu 
v�že je tla�enice, zahrani�ní turisté d�lají „psí kusy“, stoupají si na každý 
výklenek, strkají se, lezou p�es nás, ale neva…Katka nám leccos 
ukazuje, vidíme, máme št�stí, pofukuje vítr, ale svítí sluní�ko… Štíhlé 
v�že Týna, Žižka na Vítkov�, Pet�ín… 

 
   Svítí sluní�ko, je teplo, jsme na Starom�stském 
nám�stí a proplétáme se davy turist�. Dozvíme 
se, pro� chybí k�ídlo radnice, kde je dnes park, 
spo�ítáme k�íže na místech popravy state�ných 
�eských pán� a mí�íme do nedaleké M�stské 
knihovny hl.m�sta Prahy. Zde nás �eká šok z v�že 
knih od podlahy až ke stropu a paní hlavní 
knihovnice, která nás vede do klubovny. Docela 
rádi si sedáme, noži�ky už docela pobolívají, 
popíjíme, pojídáme sva�iny a p�itom v pohod� 
posloucháme zajímavý výklad. Když jsme dojedli, 
�eká nás sout�ž o dobr�tky – �am, všem nám 
chutnají a v další �ásti sout�že nám Dominik díky 
znalostem a rychlosti zbytek sní…  
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Nakonec dostane otázku každý a paní knihovnice nás chválí a 
odm��uje drobnými dárky – každá naše odpov�� byla správná !!!  
Potom procházíme knihovnou, hledáme zadané knihy podle symbol�, 
abecedy,  Tomáš zkouší systém na po�íta�i – zajímavé. Vracíme se do 
klubovny, to už jsou v knihovn� �tená�i, d�kujeme a lou�íme se.  
   Te�kou za naším výletem je návšt�va našeho oblíbeného stravovacího 
za�ízení, kde se, díky št�drosti našich rodi��, docela „nacpeme“ … 
Hamburgery, nugetky, krevetky, hranolky, k tomu pro holky n�jaká 
hra�ka…uf, zvolna se ploužíme k nádraží. Cestou v pasáži Lucerna 
obdivujeme  nezvyklou sochu, kdy k�� hlavou dol� nese svého jezdce . 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlak p�ijíždí za chvili�ku, mí�íme zase do prvního patra a v pohod� 
se vezeme do Benešova. Když se vyno�íme z podchodu, �ekající rodi�e 
se nám sm�jí, a ptají se s úsm�vem, pro� se tak ploužíme… Sm�jeme 
se také a navzdory tomu, že nohy bolí, se v pohod� lou�íme. Prost�, 
sláva vlasti výletu, nezmokli jsme , už jsme tu !!! 

Denisa, Lucka, Ani�ka, Sim�a,Tom, Dominik, Mat�j,  6.t�ída 
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WE ARE THE CHAMPIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOUT�ŽILI JSME v  McDonald ´s Cupu  2012 
 

v okresním kole sout�že , v mladší kategorii fotbalist� 
z prvních až t�etích t�íd 

jsme v úterý 16.4. 2012 vybojovali 5. místo ! 
 

GABRIEL Filip,  LANGER Ond�ej,  ŠIMSA Michal,  ŠMERAL Adam, 
HOKR David,  P�EU�IL Lukáš,  ŠLEHOBR Lukáš,  ŠT�PÁN Libor, 

JANUROVÁ Daniela,  KUBELKA Filip, LANGHAMER Daniel,  ŠIMSA Filip 
 

GRATULUJEME !!!  

V okresním kole sout�že v kategorii fotbalist� 
�tvrtých až pátých t�íd 

jsme ve st�edu 18.4.2012 vybojovali 9. místo ! 
 

DEJNOŽKOVÁ Tereza, DVO�ÁK Daniel, ŽIŽKA Tomáš, VAV�INA Radek, 
LANGER Mat�j, LANGHAMER Daniel, ŠIMSA Filip,  HOKR David,  
P�EU�IL Lukáš, ŠLEHOBR Lukáš, ŠT�PÁN Libor,  FULÍN Martin, 

 ŠINDELÁ� Martin, KUBELKA Filip, ZV��INA Ond�ej 
 
 

GRATULUJEME  KE SPORTOVNÍMU  NASAZENÍ,K  TOMU,  ŽE  JSTE  
DALI  DO  SOUBOJ�  VŠECHNY  SÍLY !!! 
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        WE ARE THE CHAMPIONS 
 

 FLORBAL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
Že má na naší škole trénování a hraní florbalu dlouhou tradici víme 
všichni. Speciální hokejka a d�rovaný mí�ek doprovázejí n�které z nás 
do školy i ze školy. 
   Školní t�locvi�na je pak sv�dkem urputných souboj�, i když t�eba jen 
tréninkových – paní u�itelka Marková i paní �editelka Vodehnalová  by 
mohly o nasazení, rychlosti a neústupnosti našich školních florbalových 
reprezentant� zajímav� vypráv�t… 
Však si také n�kte�í oblíbili tento sport natolik, že krom� školního 
kroužku trénují florbal i mimo školu. Ti naši školu ale te� v dubnu 
nemohli reprezentovat,  protože sout�ž byla ur�ena neregistrovaným.     
 

((((����
� ����)*%�� �
� ����)*%�� �
� ����)*%�� �
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���	��"��
��������
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�����+$	�
���	��"��
��������
�����+$����
 

Jakub POPELKA, Dan LANGHAMER, Filip KUBELKA,                   
Milan FIDLER, Jan KR�ANSKÝ a Ond�ej ADAM . 

 
���9���<�	����
���=�$���&$������%
���$���������3�%��	����%	����>�

    
Ur�it� jste si krásný pohár prohlédli vystavený  na chodb� v p�ízemí p�ed 
�editelnou.  A� je motivací k dalším vít�zným boj�m pro nás všechny.  
 

GRATULUJEME !!! 
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�AM,  �AM,  �AM 

 

   Nemáte zrovna na n�co móóóc dobrého chu	 ?A víte, jakou by to jídlo 
m�lo mít p�íchu	?Budete opatrní, abyste nejedli zkažené jídlo, které nemá 
vždy varující pachu	? A	 už jste si na otázky odpov�d�li jakkoli –  n�jaké 

setkání s rodinou �i p�áteli je ur�it� d�íve �i pozd�ji p�ed Vámi… 

Takové setkání bývá také p�íležitostí ochutnat  osv�d�ené i zcela nové 
dobr�tky a dobroty. I u�itelský sbor naší školy p�emýšlí o tom kdy, jak a 

�ím pot�ší mlsné jazý�ky svých rodin a p�átel… 

Jaká jídla nám ale chutnají, která jsou našimi favority ve dnech všedních? 
Na to odpoví následující souhrn a každý-každá, m�žete odhadovat, která 

paní u�itelka „pat�í“ ke kterému výroku, jídlu… 

Jen do toho – a každý den všem p�ejeme  DOBROU CHU	 ! 

 

Miluju VŠE, co nemusím va�it… 

Mám moc ráda �ízky, ope�ené brambory, a také houbovou omá�ku… 

Ráda sním VŠE krom� haše a hrachu… 

Nemusím mít maso za každou cenu. Stejn� si pochutnám na dobré „zemlbáb�“ ke káv�. To je 
pak lepší než zákusek. Ráda va�ím jídla, jejichž p�íprava nezabere celé dopoledne, to mi 
p�ipadá jako ztráta �asu. To se rad�ji každou sobotu v�nuji pe�ení MOU
NÍK�, zkouším 
nové recepty a stejn� ráda své „výtvory“ konzumuji… 

M�j vztah k jídlu je �ím dál lepší !Jako dít� jsem jídelní�ek v�bec ne�ešila, pobyt  u jídelního 
stolu byl pro m� ztrátou �asu, který bych rad�ji v�novala svým zálibám. Dnes nejsem nijak 
vybíravá, i když  �ÍZKY JSOU �ÍZKY ! 

Mám ráda smažený sýr, klasický „smažák“ a vše  NEzdravé… 

M�j vztah k jídlu je pozitivní, hlavn� „MAŠO, MAŠO,  MAŠO“… 

Mám velice jednoduchý vkus, spokojím se „JEN s tím nejlepším“, hlavn� maso, zelenina, 
ovoce… a ta 
OKOLÁDA ! 

Mám ráda všechno – maso i sladká jídla (hlavn� ta, co nemusím va�it já!) Co však v���bec „ 
nemusím“ – drš�kovou polévku!!! 
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A já zase nemusím sladká jídla – jinak vše!!! 

V jídle nejsem vybíravá a chutná mi vše, co nemusím sama va�it. Za celý dosavadní život se 
mi v�bec nep�ejedly francouzské brambory, ty hrají v mém p�ípad� ur�it� PRIM ! 

Mám ráda tém�� každé dob�e upravené jídlo. Nevyhledávám však sladké pokrmy. Když se 
zamýšlím nad tím, které jídlo mi obzvlášt� chutná, je to váno�ní smažený kapr 
s bramborovým salátem. Nikdy jindy b�hem roku není tak dobrý!!!A na stresy se osv�d�ila 
dobrá a kvalitní uzenina. 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�
�


