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Velká gratulace patří našim házenkářům – „Chlapci, děkujeme !“ 

 
Poznámka redakce časopisu: Do uzávěrky nedodal příspěvek 5. ročník 
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       Na tom opravdovém vysvědčení, které jsme dostali přímo z rukou paní ředitelky, bylo 

ovšem celkem 152  jedniček a  5 také krásných dvojek.  No, není to nádhera ?   

 

     Uţ jsme se toho hodně naučili. Čteme jednoduché věty, dovedeme čitelně opsat i přepsat 

slovo, počítáme do devíti a učíme se spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách. Baví nás 

práce na interaktivní tabuli a v matematice hra Autobus. Pilujeme hodně češtinu. Podívejte, 

jak jinak umíme vyjádřit větu Adam jásá.  

 Adam je šťastný.  Adam volá: „Hurá!“.  Adam má radost.  Adam je rád. Adam se raduje. 

A tak -    Radujte se i Vy všichni!  Jaro se blíží. 

 

    To jsme my – PRVŇÁČCI se svým 

PRVNÍM  vysvědčením.  
     Zdá se vám podivné?  

Pravda, však jsme si taky Hvězdičkové vysvědčení psali 

sami.  Dalo nám to docela zabrat.  

    Zamýšleli jsme se sami nad sebou… Kdyţ jsem 

tenkrát zapomněl úkol, mám si vybarvit všech pět 

hvězdiček nebo jen čtyři?   Někdy potřebuju poradit a 

při tělocviku se mi vůbec nechce cvičit rozcvička, co 

teď ?  Zaslouţím si všechny hvězdičky ? 
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II. třída 

 

Ţáci druhého ročníku se zúčastnili podzimního plaveckého kurzu v Benešově.  

Ze začátku jsme měli menší obavy z vody a jak zvládneme plavání. Ale po  

první hodině kurzu vše zmizelo a jezdili jsme s nadšením a všichni jsme se  

naučili plavat.  

Za to patří velký dík instruktorkám z plavecké školy, které svým klidným  

přístupem u nás všech získali jistotu a radost z plavání. Moc jim za to  

děkujeme. 

A vám se můţeme pochlubit prvním ,,mokrým vysvědčením'“. 

Příští rok si vše zase rádi zopakujeme.   

                                                                             

                                                                         ţáci 2.třídy  
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                                                Třeťácké postřehy 
 

 

                                                         Florbal 

 

     Florbal je hezká hra. Pro starší je florbal ve čtvrtek od 14,00 do 15,00 a pro 

mladší ve středu od 13,00 do 14,00. Ve florbale se nejdříve rozcvičíme,  pak se 

rozdělíme do druţstev a jdeme hrát zápas. Někdy jsme „nahatí“, červení, zelení 

a ţlutí. Jsou čtyři druţstva. Někdy vyhrajeme, někdy prohrajeme. V mém 

druţstvu je Aleš Doleţal, Tomáš Pomahač a Jakub Slavík. 

                                                                                                                    

         Christoph Wagner 

 

 

Taneční kroužek 

 

                            ( Napsáno v týdnu od 2. do 6. února 2015 – před plesem ). 

        Nacvičujeme na školní ples. Tancujeme na píseň Pomáda a další krásné 

písničky. Moc mě to baví. Jde nám to dobře. Hodně se těším na ples. Některé 

kroky jsou těţší, ale většinou jsou lehké. Bývá nás v krouţku dvanáct. 

                                                                                            Eliška Dušková 

 

 

Plavání 

 

     Kdyţ jsem šel ve druhé třídě poprvé na plávání, ještě jsem neuměl plavat. 

Zařadili mě do neplavců a já se plavat učil.  Poprvé v bazénu mi byla voda pod 

bradu.  Po kaţdé návštěvě výřivky mi byla strašná zima. Na konci plavání (ve 

třetí třídě) jsem se plavat naučil. 

 

                                                                                           Karel Kubelka 

 

 

Hudebně-dramatický kroužek 

 

     Na hudebně-dramatickém krouţku často hrajeme různé hry. Posledně jsme 

hráli hru zvanou „Zrcadlo“. Nacvičujeme pohádku Dvanáct měsíčků a já hraju 

psa Bodrika.  

         Jakub Slavík 
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IV. třída 

 

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ NA ŠKOLNÍM PLESE 
 Já a moje kamarádka Esterka Koudelová chodíme do tanečního kroužku 

Jitky Stibůrkové. Už na podzim jsme začaly nacvičovat na vystoupení, které 

jsme chtěly ukázat na plese SRPDŠ. Spolu s námi tancovaly také dívky z jiných 

tříd. 

 Jitka Stibůrková pro nás vybrala 4 skladby z muzikálu Pomáda, proto se 

celé naše vystoupení točilo kolem tohoto muzikálu. Měly jsme do tohoto stylu 

vybrané oblečení i účesy. 

 Svým tanečním představením jsme zahájily školní ples 7. února 2015. Jako 

podpora si s námi zatancovala také vedoucí kroužku. 

 Všichni doufáme, že se nám i ostatní vystoupení povedou tak, jako to na 

školním plese. 

Dominika Karešová, 4. ročník 

 

Aktualita před uzávěrkou: 
 

Dne 10.2. proběhlo školní kolo v recitaci.  Soutěžilo se ve čtyřech věkových 

kategoriích a náš školní časopis Vás seznámí s vítězi jednotlivých kategorií: 

 

1. kategorie: Christoph Wagner (3. ročník) 

2. kategorie: Kateřina Ošmerová (5. ročník) 

3. kategorie: Natálie Zahrádková (7. ročník) 

4. kategorie: Jan Březovják (8. ročník) 

 

Za organizaci patří dík paní učitelce Petře Kleinové. 
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VI. třída 

 

 
Florbalové porážky 

 

Dne 2.12. se chlapci šestého a sedmého ročníku zúčastnili florbalového turnaje v Benešově. 

Smůla začala ještě před začátkem turnaje, kdyţ autobus měl 20 minut zpoţdění, byla hodně 

namrzlá silnice. Po příjezdu jsme se museli rychle převléknout a nastoupit do prvního zápasu 

proti Poříčí nad Sázavou. Prohráli jsme 8:0. Byli jsme otřesení výsledkem a naše sebevědomí 

kleslo na bod mrazu. Druhý zápas jsme také prohráli, třetí také a další také. Nejlepší výsledek 

jsme uhráli proti ZŠ Jiráskova, který jsme prohráli 6:0. Byli jsme nakonec poslední. V celém 

zápase střelil jediný gól Radek Vavřina ze sedmého ročníku. Domů jsme se vraceli unavení a 

zklamaní. Snad příště nám bude více přát štěstí i počasí. 

         Filip Kubelka, Filip Šimsa 

 

Dívčí florbal se konal v budově střední školy v Neveklově. Děvčata nastoupila v tmavě 

modrých dresech. Byly nám sice velké, ale nám to bylo jedno. Celý turnaj jsme se snaţily a 

dřely, ale ţádný gól jsme nevstřelily. Bylo to pro všechny velké zklamání. Náladu jsme si 

trochu zlepšily v automatech na sladkosti. Domů jsme se vrátily unavené a spocené, ale nám 

to nevadilo.Předposlední místo jsme udrţely a příště to určitě bude lepší. 

          Barbora Fidlerová 
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VII. třída 

 

 

Techmanie 
 

 

          11. listopadu jsme konečně vyrazili na svůj letos první výlet do 

Techmanie do Plzně. Tento výlet se uskutečnil díky projektu Triangl, který 

vedla paní učitelka Bednaříková. Jeli jsme autobusem asi 2 hodiny a všichni 

jsme se těšili na to, co nás čeká. Kdyţ jsme vešli, posadili jsme se do ţelezných 

křesel a paní učitelka přinesla pro kaţdého vstupenku v podobě náramku, do 

celého areálu Techmanie Science Center. 

         Ve vědeckém centru bylo moţné vyzkoušet si pokusy z oblasti optiky, 

fyziky, chemie, nebo se podívat na show s pokusy s tekutým dusíkem, které 

předváděli zaměstnanci centra. 

          Nejvíce se nám líbilo řádit v bazénku s balonky, ječící kabinka (kde nám 

ze zvuků aţ zaléhali uši). Vyzkoušeli jsme si, jak vzniká vodní vír, jakou máme 

sílu v paţích, jak rychle nám tepe srdce, jakou silou působíme, kdyţ někoho 

udeříme. Také jsme poznali oční klamy a další fyzikální jevy. Měli jsme 

moţnost vyzkoušet si rychlost naší chůze na běţícím pásu, jak daleko 

doskočíme, obtiskli jsme obrys svého těla na umělohmotné desce, sjíţděli jsme 

skluzavku a ručkovali jsme po ţelezných tyčích. Mnozí z nás si vyzkoušeli 

zručnost při řešení hlavolamů. Po prohlídce v prvním areálu výstaviště jsme 

měli kratičkou pauzu na občerstvení.  

          Potom jsme přešli do budovy planetária. I zde byla celá řada zajímavostí 

např.  jak vzlétá raketa, jaký oblek nosí kosmonauti, kolik váţíme na 

jednotlivých planetách (nejlehčí jsme však byli na měsíci). Procházeli jsme 

mlhovinou slunečního záření, zkusili jsme vyrobit kráter na měsíci. Nejvíce nás 

zaujala moţnost vyzkoušet si pocit astronauta při startu. A kluky zaujala 

expozice s modelem parního stroje.  

           Moc se nám vše líbilo a ani se nám nechtělo jet domů. Přáli bychom 

všem děvčatům i chlapcům, aby mohli navštívit výstavu Techmania třeba se 

svými rodiči. 

 

 

                                                                                                                             

       

    Ţáci VII.třídy 
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VIII. třída 

 

Krajské kolo v házené 
 

           Dne 27.ledna chlapci z naší Základní školy v Netvořicích jeli na krajské 

kolo v házené, které si vybojovali svými krásnými výsledky a vítězstvím 

v okresním kole na jaře 2014. Sešlo se celkem 9 chlapců z osmého a devátého 

ročníku. A je to tu! Náš den D - 27. ledna! 

           Všichni chlapci se časně ráno setkali u naší školy, rozcvičení a plní síly 

vyhrávat! Kdyţ uţ byli všichni pohromadě, přemístili se do autobusu, který je 

zavezl do Kladna, kde se konalo právě krajské kolo v házené. Hned po příjezdu 

se chlapci převlékli do dresů a nastoupili do tělocvičny, kde poslouchali pár 

informací na úvod. První zápas hráli hoši s Kladnem, ten prohráli, ale snaţili se 

dál a chtěli vydrţet aţ do konce! „Nevzdáme to!“ Druhý zápas byl s Úvaly, ten 

také prohráli, ale říkali si, ţe to nesmí vzdát. Z našich chlapců šla energie a síla a 

hoši to nechtěli jen tak vzdát! A je to tady, třetí zápas hrají s Řevnicemi a 

konečně výhra! Ta trpělivost a snaha se jim vyplatila a oni konečně vyhráli. A je 

to tady, poslední zápas, který rozhodne o jejich konečném umístění. Tento zápas 

byl s Kladnem B , hoši věděli, ţe je to pro ně velmi důleţité, a tak ze sebe vydali 

všechno, posledních… 10 ...sekund… a je rozhodnuto! Naši chlapci tento zápas 

vyhráli! Všichni na sebe byli pyšní a odebrali se do šaten, kde čekali na 

výsledky. Nastal ten čas! Celý náš chlapecký tým měl nastoupit a vyslechnout si 

výsledky. Z pěti týmů první místo obsadily Úvaly druhé místo Kladno A a třetí 

místo, pro nás velmi krásné, obsadily Netvořice! Všichni se radovali, naši hoši si 

přivezli zpátky domů diplom a pohár, ale také dobrý pocit a radost! Celá škola je 

na hochy jistě pyšná a děkuje jim za krásné umístění.  

           Poděkování patří určitě paní učitelce Markové a panu Vodehnalovi, ţe se 

vydali na zápas s hochy a ţe jim pomáhali a fandili. Přejeme chlapcům mnoho 

dalších úspěchů a to především v letošním okresním kole v házené, které 

tradičně pořádá naše škola. 
 

    Andrea Vrabcová, Ondřej Zvěřina, 8. ročník 
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TAK JSME KONEČNĚ DEVÁŤÁCI … 
 

Máme druhé pololetí školního roku a blíţí se konec naší docházky na této škole. Zamýšlíme 

se nad tím, co jsme zde zaţili a co nás čeká v budoucích letech. 

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Markové, naší třídní na 1. stupni. Na výlety jsme 

jezdili jako jedna z mála tříd. Uţ v první třídě jsme se shodli na tom, ţe bychom chodili do 

školy i o víkendech, díky paní Markové. Nebyla tu pro nás jen jako učitel, ale také jako osoba, 

ke které jsme mohli přijít kdykoliv, kdyţ bylo nejhůř. Takţe tímto jí chceme opět poděkovat.  

Poté jsme přišli na 2. stupeň, kde se nám vystřídalo spoustu třídních učitelů. A to: paní 

učitelka Nádvorníková, paní učitelka Krákorová, pan učitel Zouzal a momentálně máme za 

třídní paní zástupkyni Holcnerovou. I vám všem moc děkujeme!  

A dále bychom také chtěli poděkovat celému učitelskému sboru a paní ředitelce Vodehnalové, 

za to, ţe pro nás měla vţdy otevřené dveře, kdyţ jsme potřebovali.  

V první třídě nás bylo 14 ţáků. Ve třetí třídě od nás odešel Ríša, který sice ve škole byl, ale ne 

s námi. Ve čtvrté třídě nás opustili Alenka a vzápětí David. V páté třídě k nám přišli noví ţáci 

z jiných škol- Milan, Rozka, Ondra, Simča, Deniska a Nikča. 

V šesté třídě jsme se stali těmi staršími a všichni očekávali, ţe budeme rozumní, ale my a 

rozum? To jsou dvě odlišné věci, které se zatím nesešly.  

Také nás ten stejný rok opustila Pavla, která se dostala na gymnázium, a tudíţ jsme se s ní uţ 

nepotkali. Uprostřed sedmé třídy k nám přišel David a v osmé také Pepa, Viktor a Martin. Na 

konci roku se s námi rozloučili Denis a Pepa, kteří odešli do učení. Devátou třídu končíme 

s počtem 20 ţáků.  

Myslíme si, že nakonec z nás je celkem dobrá parta, která žádnou legraci nezkazí. Ples 

jsme si jako třída moc užili. Děkujeme za jeho organizaci jak SRPDŠ, tak vedení školy. 

My i naši rodiče jsme byli velmi nadšeni. Šerpy i růže máme doma vystavené a ještě 

dlouho budeme vzpomínat na naší školu v dobrém. 

 

Co nás čeká dál?  
 

 

Vzpomínka na hory – leden  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


