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Základní škola Netvořice 
Školní časopis 2012/2013 – II. 

 
 

Uspávanka se sněhem a krásnou paní 
(Jan Skácel) 

V ledové sluji 

z jinovatky krajku 

okolo hrdla krásná paní má. 

a zpívá šeptem, 

zpívá uspávanku, 

a je to píseň celá stříbrná. 

V zavátých úlech 

včely střeží med, 

ve sněhu zajíc 

udělal si jamku, 

a spi, můj hochu, 

už i medvídek 

celý se schoval 

do zimního spánku. 

V ledové sluji 

z jinovatky krajku 

okolo hrdla krásná paní má 

a zpívá šeptem, 

zpívá uspávanku 

a celou zem tou písní uspává. 



V první třídě je to prima. Už jsme se toho tolik naučili. 

Když něco přečteme, rozumíme tomu. Podívejte se☺ . 

 (Jan Ošmera) 

Tak schválně, jestli taky dokážete nakreslit obrázek podle příběhu? 

V malé studánce uprostřed lesa bydlela jedna kapička. Chtěla poznat víc než jen 
svou studánku, a proto se vydala na cestu se spoustou dalších kapiček. Plavala v 
potůčku, který byl nejdříve malinký, pak se k němu přidaly další potůčky a 
společně z nich byl veliký potok, a potom říčka a řeka. Kapička se rozhlížela 
kolem sebe. Viděla les a louku, na louce zahlédla srnky a u města děti, které se šly 
koupat. Z řeky se kapička náhle dostala do velké vodní nádrže, do přehrady. Tady 
už neplavala tak rychle jako v řece, jen se mírně pohupovala po vlnkách a občas 
vyšplouchla na břeh mezi rákosí. Jednoho dne doplula až k čističce vody. Tam to 
s ní šplouchalo a házelo, probíhala různými filtry, až se dostala do potrubí a tím 
potrubím doplula k jedné holčičce domů. „Holčičko, zastav nás,“ volaly kapičky 
vody. Ale holčička je neslyšela, a tak se kapičky rychle dostaly do odpadu a do 
kanálu. Tam se naší kapce však vůbec nelíbilo, protože tam byla spousta špíny. 
Rychle se snažila dostat pryč. Přes čističku doplula opět do potoka. Ted den 
zrovna svítilo sluníčko a vytáhlo kapičku nahoru na oblohu. Tam se spojila s 
dalšími kapkami a vytvořila mráček. Mráček plul dlouho po obloze a díval se na 
svět pod sebou. Přišla zima a začal foukat vítr. Mrak se potrhal a kapičky se 
proměnily ve sněhové vločky. Ty se pomalu snášely dolů na zem a udělaly radost 
spoustě dětí. „Hurá, sněží!“ volala Lenička, Michal i Barunka a začali stavět 
sněhuláka (Uhříčková, 2002).  
 

         



 3

Druhá a třetí třída jezdila na 
plavecký výcvik do benešovského bazénu. 

V tomto roce jsme si dojeli pro 

 „mokré vysvědčení“ 21. 2. 2013. 

Všichni jsme plavci! 

Někdo zvládá dobře, někdo ještě lépe☺. 

 

Za odměnu si bubláme ve vířivce☺. 
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Když se vířivka vypustí, vypadá asi tak.  

Je zde množství trysek, které poskytují cílenou masáž přesně na místech,  
kde to svaly potřebují. Je součástí sedadel všech relaxačních míst a také 
seskupení trysek pro masáž větších oblastí. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.grospa.cz) 

Malé seznámení s masážními tryskami je zajímavé. 

 

Například tato tryska vytváří ve vířivce tisíce jemných 
vzduchových bublinek pro jemnou masáž. 

 

 

Naopak silný proud vody nám poskytne tato tryska. Navíc 
dokáže vytvořit krásný vodní vír. 
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V úterý 12. 2. 2013 proběhlo ve druhé třídě školní kolo 
recitační soutěže. Zúčastnily se všechny děti. Tři nejlepší 
postupují do školního kola. 

Jsou to: Eliška Stibůrková, Vali Roušarová a Mates Stránský. 

Třetí třída uskutečnila třídní kolo v pátek 15. 2. 2013.  

Žáci postupující do školního kola jsou: Kateřina Ošmerová, Natálie 
Hamroziová a Lukáš Šlehobr 

          Školní kolo se pro první stupeň koná 20. 2. 2013.     

                                                                                     Všem budeme držet palce. 

Píseň o vločkách                                     Zima 

Jaroslav Seifert                                                     Jiří Žáček 
 
Za vločkou padá třpytná vločka                               Jak peřina za peřinou 
a letíc tiše ptá se jí,                                                po obloze mraky plynou. 
kam spěchá, ať jen chvilku počká. 
A pak se sešly v závěji.                                            Pár těch peřin puklo mrazem 
Už do ticha, už ve stíny                                           peří se z nich sype na zem. 
čas spřádá vás jak vteřiny, 
sněhové vločky!                                                        Sláva – sněží! To je prima,                                                                  
Než napije se z kalužiny                                           letos bude bílá zima! 
pták zpívající o závod, 
budou z vás dávno ve tmě hlíny 
jenom dvě drobné kapky vod; 
budou z vás stonky plavuně, 
která se plazí bez vůně, 
sněhové vločky!  
A co jsme my v tom koloběhu,  

utkáni jenom z vodních par? 
Vždyť tančíme jak vločky sněhu 

pro život nových, příštích jar. 
A do ticha a ve stíny 

čas spřádá nás jak vteřiny, 
sněhové vločky! 
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    Modrá a bílá 

Bílá zima, modré mrazy, 
sněhuláci celí nazí. 

Proč si, sněhuláku náš 
ze zimy nic neděláš? 

Nic lepšího nad mráz není, 
zima je mé potěšení. 
Modrá zima, bílý sníh, 

děti v teplých čepicích. 
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     Úsměv nás zahřeje… 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tati, už mě to sáňkování nebaví.”  
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” ☺ 
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Třetí třída se zapojila do celostátní výtvarné soutěže: „Celé Česko čte dětem“. 

Žáci malovali obrázky, které podle nich vystihují dané téma. 

Prohlédněte si alespoň některé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Vyskočilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Stibůrková 
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Kateřina Ošmerová 

 

 

David Hokr
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Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají 
hebkou srst…..tedy….. ne všechna.  

  Tak tahle písnička by se klidně mohla stát naší hymnou. Jak je pár dní volna, 
hned máme zvířátka kolem sebe. Tak třeba- letošní „jarní“ prázdniny. 

Radka:  „Byla jsem se podívat v takové miniZOO, je to u Zbraslavi. Nejvíc se mi 
líbil lišák, jak si hověl ve své kleci, ale bylo tam i několik divokých prasat, 
naštěstí v ohradě.“ 

Lucie:  „Já mám také zážitek s divočákem. Jeli jsme do Maskovic, naši se 
rozestoupili, táta pustil psa, aby divočáky vyhnal, …já jsem měla za úkol tlouct 
klackem- zkrátka dělat rámus…… vtom prase vyběhlo přímo proti mně….. ještě 
že byl poblíž strom.  Řeknu vám, takový strach jsem ještě nezažila.“ 
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Káťa: „ Babička v Praze má kocoura Kubu, můj malý bratránek mu říká Goba. I 
doma máme 2 kočky- Dorotku a Sirénu. Jsou moc hravé. Siréna se schovává 
ráda do tašky a  

Dorotka si hraje s kuličkou. Je s nimi zábava.“  

Nela: „ Moje prázdniny?  Puzzle, puzzle a zase puzzle. Víte, co to je vysypat 
z krabice 2 500 droboučkých dílků? Byly úplně všude – na stole, na židli, na 
podlaze,…. Jasně že i pod postelí, tam se mi schovaly ty dva kousky, co jsem je 
tak dlouho hledala. Ten se nehodí, ten taky ne, snad ten modrý nebo snad 
červený …?  Už není kam šlápnout,  … ale přece to nevzdáme…..    šest dní to 
trvalo! Sláva! Nádherný obraz plný barevných balónů v plné kráse.“ 

 

Terezka: „ Já jsem celý týden lyžovala v Krkonoších. Do Rokytnice na Bílou horu 
jezdíme celkem pravidelně. Tentokrát jsme se byli podívat i v Harachově , kde 
byly zrovna závody v letech na lyžích. Stála jsem blízko místa, kam lyžaři 
doskakovali. Ta rychlost a délka skoků ….vypadá to dost nebezpečně.“ 
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NAŠLI JSME PRO VÁS 

Víte, kde se vzaly v Čechách první lyže?  

Jméno muže, který nechal přivézt první lyže do Čech najděte v textu- jsou to 4 
slova VETŘELCI  

První lyže v Krkonoších 

V roce 1892 navštívil světovou výstavu v norském Oslu, kde ho v expozici hrabě 
sportovních potřeb napadlo, že lyže by mohly jeho lesním dělníkům usnadnit 
pohyb v zavátých Jan horských lesích. Na jeho příkaz pak objednala lesní 
správa jeden pár jasanových lyží z Norska a jeden Nepomuk pár bukových lyží z 
Vídně. Na svoji dobu byly velmi drahé, stály 11 zlatých. Podle dovezených 
Harrach vzorů pak vznikly první páry domácích lyží pro hraběcí lesní personál. 
Jejich podstatně nižší cena umožnila snazší vstup do zasněžené přírody nejen 
panským lesníkům, ale také zimním turistům a hory dosud v zimním období 
téměř bez turistů se rázem staly živým ohniskem lyžařského sportu., Už v roce 
1895 vznikl v Jilemnici Český krkonošský spolek Ski a o pár let později se 
uskutečnily první závody na lyžích.    

 

páŤáci 
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Moje závody v judu 

Dne 8.12.2012 se konaly judistické závody v Berouně, na které mě i mého 
brášku přihlásila naše trenérka.  

Po příjezdu na závody proběhlo vážení soutěžících, podle kterého rozhodčí 
sestaví plán soutěže dle váhových kategorií. Po zveřejnění tohoto plánu nám 
trenérka sdělila, jak budou zápasy probíhat.  

V mé kategorii bylo 8 soutěžících a bylo mi jasné, že pokud první závod 
prohraji, mohu jet domů s neúspěchem. Proto jsem se musel snažit již od 
začátku zápasit co nejlépe.  

První zápas jsem vyhrál na ippon, což je nejvyšší počet bodů, které lze získat v 
jednom zápasu. Trenérka mě moc pochválila, jelikož jsem nasadil ukázkovou 
techniku. 

Druhý zápas skončil nerozhodně a v tom případě rozhodují rozhodčí, který z 
judistů bojoval lépe. Bohužel to pro mě dopadlo špatně. Prohrál jsem o jeden 
bod. 

Do třetího zápasu jsem nastoupil odhodlaný vyhrát, protože jako každý, i já 
nemám prohry rád. Tak jsem také vyhrál, rovněž na ippon. 

Ve čtvrtém zápase jsem měl o dost lepšího soupeře a tak jsem opět prohrál.  

Takže jsem po dvou výhrách a dvou prohrách skončil na 3. místě. Trenérka byla 
spokojená a já také. Stejně jako já, skončil i bráška, také získal bronz. 

Judo trénuji již 6. rokem a opravdu mě hodně baví. Máme skvělé trenéry a na 
trénincích je kromě dřiny i spousta legrace. 

                                                                           Ondra Z. 
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Lyžařský výcvikový kurz sedmáků 
V úterý ráno nás služba vzbudila v sedm hodin, ale nám se nechtělo vstávat,  
protože jsme šli pozdě spát. Nakonec jsme to ale „hrdinně“ zvládli a vysoukali 
se z postelí. V pohodě jsme se nasnídali a potom nastaly přípravy. Šli jsme se 
obléct a vzít si lyžáky. Cvakání oznámilo, že už stojíme i na lyžích, takže jsme 
vyrazili  - směr sjezdovka. 

Celé dopoledne jsme trénovali sjezd na lyžích- někomu to šlo líp, někomu hůř. 
Pod vedením paní učitelky Merunkové jsme museli dělat různá „cvičení“ na 
lyžích, to mě moc nebavilo. Dřepy, opravovali jsme postoj, vylepšovali obloučky – 
krátké střídaly dlouhé, prostě „brousili“ jsme náš lyžařský styl. 

 Konečně - volné jízdy! Mé jízdy se paní učitelce asi líbily nejvíce, takže mě paní 
učitelka Merunková „povýšila“ –  jééé, jsem kapitánem prvního družstva! Ale za 
pár dní jsem už tak nejásal: „Honzíku, spočítej družstvo, jestli jsme všichni, 
Honzíku, jeď první, Honzíku...“ 

Ani nevím jak a už bylo poledne. Takže směr chata, kde na nás čekal oběd. Po 
obědě a odpočinku jsme se zase připravili na lyžování a šli jsme trénovat sjezd. 
Paní učitelka nás i občas pochválila.  A také jsme se projeli na běžkách, vyřádili 
v bazenů. A na pokojích, hlavně večer, jsme zažili i hodně legrace. Prostě- hned 
bych jel zase! 

               
Honza K. 

 

Letos jsem se svými spolužačkami a spolužáky zúčastnila lyžařského výcviku v 
Jizerských horách. Vůbec jsem se na něj netěšila, protože sport mě nebaví. 
Hned první zkouška na lyžích mě přesvědčila, že jsem se netěšila správně, že to 
pro mě bude „hrůůůza“ - z výstupu na kopec jsem byla ztrhaná a při jízdě dolů 
jsem neustále padala. Copak o to - pády nebyly tak strašné, ale to zvedání se … 

Naštěstí – moje nechuť k lyžování se zlomila výletem na běžkách. Do kopce mi 
to šlo lépe, rovinky mi vyhovovaly a padali i ti ostatní  :-) ,takže to byla docela 
legrace. Všichni jsme zastavili v restauraci „U hrocha“, kde jsem si vypila 
naprosto luxusní horkou čokoládu se šlehačkou. To byl přísun energie! 

Musím říct, že i díky tomu, že na naší chatě skvěle vařili, hráli jsme spoustu her 
a užívali si večerní diskotéky, jsem nakonec vzala pobyt na horách „na milost“:-) 
lyžování asi nikdy nebude mou vášní, ale týden na chatě s naší třídou jsem si  
docela užila a budu na něj ráda vzpomínat, vždyť už se takhle nebude nikdy 
opakovat.                                                                                             Anička J. 
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Konečně doma!!! 
 

Konečně! Pro dnešek skončila škola a já se těším domů. Vždy, když vidím náš 
dům, mám pocit, že se na mě směje. A tak se i mně rozzáří úsměv na tváři a 
uvnitř sebe sama si říkám - konečně doma! 
 
Když otvírám venkovní dveře, které mě zdraví svým vrzání, někdy mě nemile 
překvapí „puch“ z míst,  kde bydlí jiní lidé, lidé „pod námi“. Proto se snažím co 
nejrychleji odemknout naše světle hnědé dveře a spěchám po schodech, které 
mě vítají svým praskáním a křupáním dřeva. A jsem u nás. 
 
Vyzouvám se- tedy spíše hodím boty do rohu a hned otevírám dveře. Za nimi už 
na mě čeká a radostně poštěkává můj pejsek. Zavřu dveře a „z posledních sil se 
doplazím“ do svého pokoje. 
 
Můj pokojík, který je krásně vymalovaný teplými barvami mě vítá, já shodím 
batoh ze zad, potom také oblečení a s velkou radostí skočím do náruče své 
postele. Postýlka moje zlatá, myslím si. 
Vždy tady na mě trpělivě čekají moji plyšoví kamarádi a měkoučké polštářky. 
 
Za chvilku mě vítá a kontroluje i má kočička , já ležím v pohodě na posteli, 
šťastná, že jsem doma... 
 

                                                                                                                      Adéla N. 
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Dokonale prožité jarní prázdniny 
 

První dny jsem strávila v posteli s teploměrem. Měla jsem docela vysoké 
teploty, až se mi zdálo, že na mě padají pokojové stěny.... Nálada nic moc, 
protože jsem si myslela, že takhle proležím celé prázdniny. Jenže - hned to 
pondělí po pátečním pololetním vysvědčení se mi udělalo líp a jsem tak měla 
neskutečně úžasnou možnost jet s rodiči do Benešova. 
 
Tímto jsem nastartovala vlnu pohodových dní. Takže -zatímco mamka trávila 
pondělek čekáním u doktora, já jsem s tátou „prolétla“ celý Benešov. Rozhodně 
a zásadně jsem musela nakouknout do  -pro mě ojedinělého – obchodu, 
knihkupectví. Právě vyšlo, dle mého názoru, pár suprových knih, a tak jsem 
škemrala a žadonila u táty, aby mi je koupil. A vyšlo to! Nakonec jsem u něj 
vyprosila tři úžasné knihy s neodolatelnými obálkami a doufám, že i úžasným 
obsahem uvnitř. 
 
Další navazující dny jsem strávila se svojí přítelkyní procházkami po 
Netvořicích. I když byla nehorázná zima a nám se „u nosů držely rampouchy“, 
obě jsme neodolaly a vydávaly se na několikahodinové procházky, kde jsme 
stihly prodrbat nejrůznější události posledních dnů, 
 
Následující den jsem trávila se svou mamkou nakupováním. Koupila jsem si (naši 
mi koupili :-) ) ty nejsladší šaty s mašlí a k tomu okouzlující tašku, kterou mi táta 
ohodnotil slovy „sáček na houby“. 
 
Pohodové večery jsem prožívala zalezlá s knížkou pod peřinou, kde jsem se 
snažila alespoň trochu ohřát, po dlouhé chůzi jsem vůbec necítila nohy, které 
byly zmrzlé až na kost. 
 
Musím říct, že jarní prázdniny jsem si užila dostatečně a naplno. Skvěle jsem si  
odpočinula, zbývající nemoc zahubila a pořádně si doma „zablbla“ poskakováním 
na „nejšílenější muziku“. 
Prostě – dokonale prožité jarní prázdniny!                              Veronika S. 
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Týden s babičkou 
 

První dny jarňáků jsem trávila v posteli, a to díky vysokým horečkám. Vše kolem 
mě se houpalo a vlnilo jako loď na vodě. Ale už v neděli jsem měla jet k babičce 
do jižních Čech. Díky nemoci to vypadalo, že neodjedu. Ale nedala jsem se a 
nakonec si to „vydupala“ :-) 
 
Sluníčko ještě pochrupávalo, mraky zahalily oblohu a i přes hlasité foukání 
větru byly slyšet kapky deště, padající na parapet. Venku bylo sychravo, chladno 
-sotva jeden stupeň Celsia nad nulou a všude louže a bláto. Tak jsme se pečlivě 
a teple oblékli a počasí -nepočasí jsme se vydali na procházku. Malá sestřenka, 
která šla také s námi, řádila jako hurikán, a tak nebylo snadné ji uhlídat. Kolem 
Frahelže je totiž hodně rybníků a opodál protéká řeka Lužnice. A právě v 
těchto místech jsme se procházeli. 
 
Díky sychravému počasí, které přes týden převládalo, jsme byli unavení a 
schopní se jen povalovat, i když s malou sestřenkou to tak úplně nešlo. Ke konci 
týdne se sluníčko konečně vylézt z postele a podívat se, jak to na světě jde. 
Udělalo se krásně, obloha byla jako vymetená a i teploměr nás potěšil vyššími 
teplotami. A tak jsme se konečně mohli podívat i do Českých Budějovic. Prošli 
jsme pár obchodů, zašli si na dobré jídlo a udělali si i pauzu, abychom se prošli 
po městě jako turisté. Bylo to moc pěkné zakončení týdne jarních prázdnin. 
 
V sobotu pro mě pak přijeli rodiče a týden s babičkou byl pryč. Krásně prožité 
prázdniny jsem pak ukončila venku s kamarádkou a i když jsme „necítily nohy, 
poklábosily jsme a  užily si poslední okamžiky  prázdnin. 

 
Petra M. 
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A je to tady - přípravy na školní ples … 
Jako každým rokem, naše škola pořádá ples. Letos v sobotu 23. února. Scházejí 
se tam nejen dospělí, ale i my, žáci 9. ročníku. Je to pro nás slavnostní chvíle, 
budeme šerpování jako absolventi školního roku 2012/2013. Náš letošní 9. 
ročník má připravený nejen nástup na ošerpování, ale i „předpůlnoční 
překvapení“. 
 
Vymýšleli jsme co a jak a nyní pilně nacvičujeme naše vystoupení. Na nacvičování 
se scházíme většinou po škole ve své třídě, kde je s námi naše paní učitelka 
Kašáková, která dohlíží na naší bezpečnost. Abychom mohli nacvičovat, museli 
jsme mít nejdříve vymyšlenou choreografii a vybranou hudbu. To už se nám 
povedlo a tak trénujeme. 
 
První den, co jsme začali nacvičovat, to žádný skvělý výsledek nebyl. Neladili 
jsme nikdo s hudbou, špatně jsme počítali doby. Jenže jsme si řekli -ale co, 
vždyť jsme to zkoušeli první den. 
 
Další a další dny jsme byli lepší a lepší. Nyní už umíme celou sestavu, ale pořád 
budeme trénovat, aby se to vystoupení všem co nejvíce líbilo.... Choreografii 
jsme si vymysleli sami, hudbu jsme si namixovali také sami a oblečení, které 
budeme mít na sobě, už také máme. Ale neprozradíme jaké, je to přece 
překvapení. 
 

Co ještě zbývá? 
 
Poslední, co nám zbývá, je připravit nástup, který budeme nacvičovat po jarních 
prázdninách s paní ředitelkou. Hudba, na kterou budeme nastupovat, je od 
zpěváka Jasona Mraze – I won´t give up. Ta píseň je opravdu krásná a užíváme 
si ji. Je jasné, že nástup nebude tak náročný jako naše předpůlnoční překvapení. 
 

A co ještě? 
 
Po slavnostním šerpování vystoupí na podiu dvě budoucí absolventky devátého 
ročníku - Veronika Stejskalová a Zuzana Kočová s projevem, ve kterém za nás 
všechny deváťáky :-) , poděkují. 
Dále bude hrát k poslechu kapela Sklepmistři a samozřejmě, že nebude chybět 
ani bohatá tombola. 
Těšíme se, že si s námi přijdou zatancovat, pobavit se a prožít společně pěkný 
čas i Vaši rodiče a přátelé naší školy vůbec. 
                                                                                             Za celou devítku Zuzka K. 
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