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Slovo ředitelky školy Mgr. Ludmily Vodehnalové … 

 

První pololetí školního roku 2013/2014 uteklo jako voda a je tu opět jaro a s ním je spojeno 

obzvláště v letošním školním roce moc a moc práce. Aby se vše podařilo, je důleţitá pomoc 

od všech – ţáků, pedagogů, provozních zaměstnanců i rodičů. 

V první řadě se připravujeme na oslavy 60. výročí otevření budovy školy. Akce proběhne 24. 

května a všichni se uţ nyní těšíme, ţe strávíme v areálu školy příjemnou sobotu. Čeká nás 

akademie, sportovní zápasy současných i bývalých ţáků školy, fotografická výstava 

v prostorách školy, den otevřených dveří a další akce. 

Na jaře by měl být také dokončen projekt : Zóna aktivního odpočinku. Jeho součástí je 

víceúčelové hřiště, dendrologická zahrada a další prvky v areálu školy, které budou slouţit jak 

základní  a mateřské škole, tak i široké veřejnosti. Je třeba podat i zde pomocnou ruku. A 

jakou formou? Určitě jsme schopni pomoci při úpravě dendrologické zahrady, jsme schopni 

dokončit skalku u spodního schodiště, upravit kompost na školním pozemku, jsme schopni 

udrţovat pořádek v areálu, neodhazovat odpadky a opatrovat si tak své „teritorium“. Věřte, ţe 

máme jeden z nejkrásnějších areálů kolem školy v okrese! Dokáţeme si toho váţit?  

Na jaře také začnou práce související s odvlhčením a zateplením školy. Musíme se připravit 

na to, ţe tu bude při provozu školy pracovat stavební firma, ţe se budeme pohybovat ve škole 

a v areálu školy se zvýšenou opatrností. 

 

Na závěr či popřát paní učitelce Mgr. Elišce Kašákové vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů u 

příleţitosti jejího významného ţivotního jubilea. 

 

Před školou se probouzí jaro …        



 3 

Příspěvek - I.třída 

 

 

 

Uţ máme za sebou PRVNÍ pololetí ve škole. 

Dostali jsme PRVNÍ vysvědčení. 

Proţili jsme PRVNÍ jarní prázdniny. 

Čeká nás ale ještě spousta práce ... Neumíme ještě všechna písmenka z abecedy, nepočítáme 

plynule do dvaceti. 

Ale do školy se těšíme ! 

A také máme rádi přestávky a to „probereme věcí !“  

 

 

Vtipy od Aničky : 

Pán odchází z návštěvy a při obouvání se ptá paní :  

„Máte lţíci na boty ?“ 

Paní odpoví : „Ne, my boty nejíme !“ 

 

Holčička se ptá : „Mami, víš kolik je v té tubě pasty ?“ 

Maminka říká : „To nevím“ 

Holčička povídá : „Od gauče aţ k televizi.“ 

 

 

Hádanky od Matěje B. a Aničky : 

Jede kočí, má sto očí. Co je to ? 

 

Kaţdé ráno tahá spáče vesele z postele. 

Za tu sluţbu, nevděčníci, hned ho klepnou po palici. 

 

Na svačinku si nosíme různé dobrůtky od maminek. 

Vyzkoušejte také : 

Nekynuté koláče od Danielky : 

250g Hery 

250g měkkého tvarohu 

250g hladké mouky 

Vyválejte a naplňte náplní dle chuti – makovou, tvarohovou, povidlovou 

 

 

Studená jahodová polévka od Aničky : 

 

Jahody zbavíme stopek, omyjeme a pár jahod dáme stranou. Jahody s pomocí dospěláka 

rozmixujeme, přidáme plechovku neslazeného kondenzovaného mléka, cukr podle chuti, pár 

kapek citronu a vše promícháme. 

Polévku nalijeme do talíře a přidáme pro ozdobu pár pokrájených jahod, které jsme si před 

tím odloţili. 

 

 

 

 

Přejeme dobrou chuť  Vaši prvňáčci ! 
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II. TŘÍDA 

 

 

JAK TEN ČAS LETÍ … 

 

 

 

Nedávno byly Vánoce. My druháci jsme měli hezkou besídku. Na flétničku nám zahrál  

Honzík Ošmera vánoční koledy a my jsme si s ním krásně zazpívali. 

 

 

 

      
 

 

 

 

                                  
 

 

 

Jarní prázdniny utekly jako voda a připravujeme se na plavecký výcvik. V příštím čísle 

dodáme fotografie a pár řádek, jak jsme plavání zvládli. 

 

Vaši druháci 
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Příspěvek: 3. ročník 
 

 

Vážíme si naší školy??? 

 

Ve středu dne 19. února jsme se rozhodli s paní učitelkou, ţe půjdeme o hodině pracovního 

vyučování uklízet okolí naší školy. Nevěřili byste …!!!! Sebrali jsme sedm tašek nepořádku – 

papírky, láhve, slupky od banánů, křídy a další. Před školou máme koše, za školou 

kontejnery, odpad máme kam dávat a třídit. Tak proč??? Někteří ţáci to ještě nepochopili, 

zálibu mají ve vyhazování papírků, kříd apod. z oken.  

Věříme, ţe si všichni náš příspěvek přečtete a začnete pořádek udrţovat a váţit si pěkného 

prostředí školy. 

 

      ţáci III. třídy 

 

 

 

 

 
 

 

Kontejnery máme přímo u školy, tak proč ten nepořádek ??? 

 

 

4. ročník do uzávěrky bohužel neodevzdal svůj příspěvek: redakce časopisu 
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Kdyby, kdyby, kdybych    …..  aneb jak jsme v 5.ročníku procvičovali 

podmiňovací způsob.  
 

        Kdybych měla křídla, létala bych jako motýl nebo moucha. Kaţdý den bych zalétla do 

nějakého domu, přespala bych a ráno obtěţovala lidi, co jdou do školy a do práce. Jaká škoda, 

ţe nejsou školy pro mouchy …                                                     VW. 

 

       Moc by se mi líbilo, kdybych jako Pegas mohla létat po nebi. Měla bych modrou srst a 

bílá křídla. Bydlela bych v ledovém království na velkém mraku, kolem mlha a zima. 

V království by byli i rodiče a brácha.                                                     KŘ. 

 

       Kdybych se proměnil v kouzelnou ţábu, vyskočil bych aţ do vesmíru. V 8:00 bych se 

vrátil do školy a všem bych vyprávěl o té výpravě.                                                                      

            FK. 

 

      Kdyby u nás zazvonil mimozemšťan, hrozně bych se lekla. Přibouchla bych mu dveře 

před nosem – teda jestli by vůbec nějaký nos měl …..  „Kdyţ mě unesete, stejně vám 

k ničemu nebudu, jsem hrozně líná a chutnat vám taky nebudu.“                    NH. 

 

      Kdybych měl křídla, proletěl bych celý svět. Letěl bych se kouknout na Karlův most, pak 

na Eifelovku, navštívil bych babičku, dědu, celou rodinu …   a to všechno za jediný den.          

            FŠ. 

 

       Kdyby z mého jména vyskočilo písmeno N, byla bych Elika. Začala bych svoje N hledat. 

Jestli moje N náhodou nejelo na Niagáru nebo nešlo nakupovat nebo ho někdo neunesl 

neznámo kam. Byla by ze mě prostě Elika. Uţ víte, jak se doopravdy jmenuju ?                                                                                        

            ER. 

 

     Kdybych byl králíkem, prokousal bych se pletivem a utekl. Na louce bych se polekal 

káněte a musel bych si hledat sám  potravu . .. Radši honem zpátky do králíkárny.                                 

            PM. 

 

                       Kdybych měl křídla, letěl bych nad mraky a objevoval celý svět.                                             

            PK. 

 

                      Kdyby se tu objevil mimozemšťan, hrozně bych se lekla, běţela bych domů a 

čekala, aţ odletí.                          DJ. 
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Myslivecký krouţek  

Chodím do mysliveckého krouţku na ZŠ Netvořice. Učíme se tam nejen o myslivosti, ale i o 

zvířatech, rostlinách a o přírodě okolo nás. Pořádáme různé výlety do přírody, návštěvy obor, 

mysliveckých zařízení a zúčastňujeme se ornitologických akcí. Kaţdý rok před Vánocemi 

zdobíme v lese stromeček pro zvěř. Také se zúčastňujeme oblastní soutěţe ,,O zlatou srnčí 

trofej“, kde jsme jiţ dosáhli několika slušných umístění. Největším úspěchem bylo vítězství a 

následný postup do Národního kola, kde jsme se umístnili na 12. místě. 

Myslivecký krouţek působí na škole v Netvořicích jiţ více neţ 10 let. Za tuto dobu se v něm 

vystřídala jiţ řada ţáků. Někteří z nich u přírody zůstali a jsou z nich uţ myslivci, z některých 

myslivci sice nejsou, ale přírodu mají rádi dodnes. I kdyţ ze školy uţ odešli, s některými se 

potkáváme na přírodovědných akcích. 

         Lucie Jirásková 6. ročník

     
 

 

 

 

 
 

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES 

Při hodině zeměpisu mě zaujalo téma tropického deštného lesa. Mezi ně patří Amazonský 

deštný les, Konţský deštný les a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Kromě nich 

ještě existují menší ostrovní lesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku. 

V tropickém deštném lese můţe celoročně spadnout 2000 aţ 12000 mm sráţek. Vlhkost 

vzduchu můţe být vysoká aţ 100%. Teplota je relativně stálá. Rozdíly mezi jednotlivými 

ročními obdobími jsou malé nebo prakticky nulové. Ţiviny a pro ţivot důleţité látky jsou 

vázány v biomase. Amazonský deštný les je také přezdíván ,,plíce planety“.  

Kateřina Kutová, 6. ročník 



 8 

                              ZOH v Sochi 2014 

 

 

 

Olympiáda v Sochi byla pro českou olympijskou výpravu velice zdařilá. Získali 

jsme celkem 8 medailí z toho 2 zlaté,4 stříbrné a 2 bronzové. O první bronzovou 

se postaral biatlonista Jaroslav Soukup. Druhou tentokrát  stříbrnou medaili 

získala rychlobruslařka Martina Sáblíková na 3 kilometrové trati. Další medaili 

přidal biatlonista Ondřej Moravec na stíhacím závodě. První zlatá medaile přišla 

od Evy Samkové ve snowboardcrossu. Medaile se dočkala i biatlonistka 

Gabriela Soukalová, která získala stříbrnou medaili. Ondřej Moravec přidal ještě 

bronzovou medaili z 15 km a stříbrnou ze smíšené štafety s Gabrielou 

Soukalovou, Veronikou Vítkovou a Jaroslavem Soukupem. Druhou zlatou 

medaili vybojovala opět rychlobruslařka Martina Sáblíková na 5 kilometrové 

trati. Byla to velmi úspěšná olympiáda aţ na ten hokej se Švédy, Švýcary a 

Američany, ale zase se nám povedli zápasy např. se Slováky a s Lotyši… Snad 

ta olympiáda za 4 roky v Jiţní Korei bude povedená jako ta v Sochi. 

 

Vojtěch Kluvanec, 7.ročník 
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Stavba Konopiště 

v truhlářském 

 

 

 

 

 
Ţáci 8. a 9. třídy se přihlásili do soutěţe Stráţci památek. Přemýšleli jsme, jakou památku si 

vybereme. Nakonec jsme si vybrali zámek Konopiště u Benešova. První kolo spočívá v 

tom, ţe musíme zobrazit vybranou památku. Předpokládáme, ţe ostatní to budou mít 

namalované na čtvrtce. Tak jsme se rozhodli, ţe uděláme něco netradičního a postavíme 

maketu ze dřeva. Pak jsme se do toho pustili. Udělali jsme plánek, na který jsme nakreslili, 

kde mají být věţe a hradby. Model bude v měřítku 1:100 a bude představovat Konopiště ve 

14. století. Vysoustruţili jsme s panem učitelem všechny věţe, které zámek má, a připravili 

hradby. Kdyţ jsme měli všechny díly hotové, tak jsme to začali slepovat. To byla taky věc! 

Ale na konec to bylo slepené. Dalo nám to všechno velkou práci, protoţe jsme na tom dělali 

celé prázdniny, mnoho času ve škole i večery doma. V druhém kole musíme zpracovat celou 

historii té památky. Zatím to nemáme zcela hotové. Jsme zvědavi, jak to všechno dopadne. 
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Školní ples 

 
Dne 22. 2. 2014 se od 20 hodin konal školní ples pro absolventy 9. ročníku. Dva týdny před 

zahájením plesu jsme s paní ředitelkou začali nacvičovat náš taneček. Ze začátku to nebyla 

ţádná sláva, ale postupem času jsme se začali zlepšovat.  

Hodinu před plesem jsme měli generálku, která dopadla dobře. Po ní se začali scházet rodiče a 

ostatní hosté. A začínal ples. Kolem půl 9 bylo vystoupení aerobiku. Ve 20:45 jsme byli na 

řadě my. Vystoupení naštěstí dopadlo dobře a následovalo šerpování. Po šerpování nastal 

dlouhý večer, který si všichni uţili. 

Ve 22 hodin se začaly prodávat lístky do tomboly a o půlnoci bylo losování na velkou 

tombolu. 

Celý tento ples byl výborný. Určitě zůstane navţdy v našich vzpomínkách. Moc jsme si ho 

uţili díky dobrému kolektivu.   

Simona Froňková, Standa Plešinger 

                                                                              
                                                                        
 

 

 

 


