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Projekt v 1. ročníku 

 

V 1.ročníku jsme měli projekt „Jsem kamarádský a tolerantní“. Přečetli jsme si říkadla 

Františka Hrubína – báseň Paleček a jeho kamarádi. 

Upozornili jsme na přátelství v básni a vzájemnou pomoc, kterou můžeme uplatnit 

v kolektivu třídy. Též jsme si zdůraznili, že každý žák má své jméno a my všichni budeme 

užívat pěkné oslovení. 

Dále jsme si obkreslili ruku s jednotlivými prsty, zaměřili jsme se na názvy částí lidského těla, 

ruky a názvy jednotlivých prstů. Podařilo se nám propojit téma Paleček s vyučovacími 

předměty. 
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       2. ročník   

Stihli jste si postavit sněhuláka ? 

Letošní počasí zimním radovánkám nepřálo, a tak naši sněhuláci jsou 

spíš plastoláci, ale i tak to byla zábava.  
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3. ročník: 

Zima 
Mám ráda zimu. Nejkrásnější je tehdy, když napadne sníh a ten nám „křupe pod nohama“ a 

třpytí se na sluníčku. 

Vyndáme sáně, boby a přijde řada i na lyže, to je radosti ! 

A co teprve, když zamrzne rybník. Můžeme jít bruslit, učíme se otočky, piruety a podobně. 

Kluci hrají hokej, nejraději by hráli jako „číslo 68“ – čili Jágr. Kdo ví, třeba se to některému 

podaří. 

V zimě je také čas Masopustu. Těším se na dětský karneval, který bude 13. února. Určitě se 

tam s některými z vás potkám. 

 

Zimní chvilka poezie : 

Zimní láska 
Karel Benetka 

 

Hopsa, hejsa, cinky, linky, 

byly zimní prázdniny 

sněhulák se zamiloval do ovocné zmrzliny. 

 

Sliboval jí hory, doly, 

rozpálil se doběla, 

chtěl si jí vzít za manželku,  

ona ho však nechtěla. 

 

Sliboval jí věčnou lásku, 

přemlouval jí ze všech sil, 

chvíli tál a chvíli plakal, 

až se celý rozpustil. 

 

Ona byla necitelná,  

zlá a chladná jako led, 

dal jsem si ji do kornoutu, 

za trest celou sněd ! 

 

 

 

Za 3. ročník 

Eva Šméralová 

Filip Zahrádka     
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Svět očima žáků čtvrté třídy 

 

Rovaniemi 

Filip Riepula – Vzpomínka na vánoční prázdniny 

Rovaniemi je ve středu Finska. Na Vánoce je tam vždycky sníh. O Vánocích roku 2015 tam 

bylo 

padesát centimetrů sněhu a -3° C. Je tam také Santova vesnice, kde si můžete popovídat se 

Santou., V Rovaniemi je nejsevernější Mc Donald´s na světě. Za prohlédnutí stojí ulice 

Kotitie, kde jsou jenom dřevěné domy, které jsou bílé, žluté a červené. Zajímavý je také 

Verstas -dům od jezera .O Vánocích se chodí ráno do sauny. Ten samý den se dopeče vepřová 

kýta. Je z ní masa asi na tři dny pro deset lidí. 

 

 

Frauenau 

Christoph Wagner - Frauenau 

Frauenau je město, které je v Bavorském lese v Německu. Ve Frauenau jsou tři sklářské 

továrny a jedno sklářské muzeum. Ve Frauenau je také velká vodárenská nádrž s pitnou vodou 

a ovládacím domem a ovládací věží, které ji ovládají. V kopcích v okolí Frauenau jsou chatky, 

ve kterých se dá přespat. Jednu noc jsem strávil v takové chatce v přírodě se strejdou a užili 

jsme si to Frauenau je překrásné město. Rád bych vám ho ukázal, ale museli bychom tam jet 

tři hodiny a tři hodiny zpátky. 

 

 

Obrázky žáků čtvrté třídy k vlastivědnému oddílu Cestujeme po naší vlasti 

Kdo ví, který nadpis patří k jednotlivým obrázkům ? Zámek Konopiště ( Jan Ošmera), 

Holašovice (Nikola Roušarová), vila Tugendhad ( Beáta Jiráčková). 
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ZIMA v podání 5. ročníku 

Zima je jedno ze čtyř ročních nastávajících na celé zemi, vyjma tropických oblastí v 

blízkosti rovníku. Je obdobím s nejnižšími teplotami a nejkratší dobou denního světla.  

Zima začíná zimním slunovratem 21.12. a končí rovnodenností. Přesný čas začátku je 

dán okamžikem slunovratu a rovnodennosti, v kalendáři mohou být termíny počátku a konce 

o den posunuty kvůli nepravidelnostem souvisejícím s přestupnými roky. 

V meteorologii jsou souhrnným termínem (klimatologická) zima označeny měsíce 

prosinec, leden a únor. 

Na zimě nás nejvíc těší sníh a radovánky s ním spojené. Těch jsme si letos zatím moc 

neužili, ale podle pranostiky "Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky" se třeba ještě 

letos nějaké nadílky dočkáme. Sněhové vločky jsou prostě krásné, když se nemůžeme dočkat 

těch pravých, máme alespoň vyzdobená okna papírovými. Každá vločka je unikátní a nikdy 

nespadnou dvě stejné, to je známé, ale dokonce každá padá jinak - některé plachtí a jiné 

vibrují. 

Teplý únor, který letos zažíváme, popisují i tyto dvě lidové pranostiky: "Teplý únor - 

studené jaro, teplé léto." " V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá." 

Tak uvidíme, nakolik budou pravdivé. 

 

 
PETRA KADEŘÁBKOVÁ A VALENTINA ROUŠAROVÁ 
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Masopust a karnevaly 

 

Konec zimy mám spojený s masopustem a karnevaly, kdy se děti oblékají do kostýmu, 

připojují se do průvodu s koněm Karlem a krávou Bětkou. Chodí s nimi i bubeník, trumpetista 

a další masky jako třeba vodník, lev, sestřička, hasič. Kůň Karel a kráva Bětka se mi líbili 

nejvíc. 

Karneval mají asi rádi všichni. Mně se nejvíce líbí masky a to že se všichni baví a 

tancují. O zábavu se bude letos starat Jaroslav Havelka se svým tanečním kroužkem Dancing 

crackers. 

 

Původ a tradice masopustu a karnevalů 

Masopust je jakýmsi předělem mezi zimním obdobím a časem probouzející se přírody. 

Začíná po 6.lednu a končí před popeleční středou. Český název je složenina slov maso a půst. 

Původ sahá až do pohanských dob, kdy toto období znamenalo hlavně naději v příští úrodu a 

plodnost, zdraví hojnost a blahobyt. Dodnes je masopust spojen se spoustou legrace, tancem, 

zpěvem s maskami. 
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Masopustní dny 

Tučný čtvrtek zvaný tučňák je poslední čtvrtek před masopustní nedělí a je spojen 

s hodováním. Pověra říká, že kdo v tento den hodně jí a pije, tomu nebude v následujícím roce 

chybět síla a zdraví.  

Taneční neděle byla zasvěcena plesům a tancovačkám a i s tímto dnem byla spojena 

jedna z pověr, že obilí a len budou v tomto roce tak vysoké, jak budou tanečníci vysoko při 

tanci vyskakovat. 

Na taneční neděli navazovalo masopustní pondělí, kdy se konal tzv. mužovský bál, 

na který směli jen ženatí muži a vdané ženy. 

Posledním dnem veselí bylo maškarní úterý, kterému dominoval průvod masek. 

Maškarní průvod někde doplňovaly žákovské divadelní hry a spousta krajových zvyků. 

Všichni účastníci masopustního veselí zpívali, tancovali a postupně obcházeli stavení. 

Domácí je vítali přípitkem. Hospodyně pak napichovaly na dřevěné šavle koledníkům slaninu, 

klobásy a jiné pochutiny, z nichž se pak večer při muzice udělala hostina. 

Celé toto dlouhé veselé období ukončovala popeleční středa. Tou začínal 

předvelikonoční půst. 

 

Pranostiky spojené s masopustem 

 Masopust na slunci – pomlázka u kamen. 

 Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.  

 Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito. 

 

Karnevaly 

Karnevaly se nejčastěji pořádají v masopustním období. Se samotným masopustem 

souvisí již názvem, protože český „karneval“ vnikl z latinských slov „carne vale“, což 

v překladu znamená sbohem maso. Zajímavostí je, že původně byly karnevaly určeny spíš 

dospělým, avšak dnes se pořádají hlavně pro děti. 

 

ADAM ŠMÉRAL A TOMÁŠ VEJMELKA 
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6. ročník 

Domácí mazlíčci 

Určitě jsme všichni někdy chtěli mít domácího mazlíčka. Kočičku, pejska, želvičku, rybičku, 

papouška, králíčka. Já jsem vždycky chtěla psa a kočku. Kočku jsem dostala, ale psa ne. 

Kočce se narodila dvě koťata, dostali jména Mourek a Bertík. Když koťata vyrostla, Mourek 

přišel o oko. Pak měla Micka další kotě, dostalo jméno Válečka. Ale Micka se pak ztratila. Po 

roce se Válečce narodila čtyři koťata, jedno bohužel zemřelo.  

Po čtyřech týdnech byl Mourek s Válečkou na lovu a když se vraceli domů, přejelo je auto. 

Zůstala nám jenom koťata a Bertík, který se začal o koťata starat. Učí je lovit, chrání je a hraje 

si s nimi.  

Když se blížil konec prázdnin, uviděli jsme pejska v té samé zatáčce, kde nám zajeli Mourka 

a Válečku. Asi ho někdo vyhodil, protože stále běhal za červenými auty. Po týdnu jsme ho 

chytili. Nejdříve se bál, ale pak s námi začal běhat a byl vděčný, že má domov. Zjistili jsme, že 

je to fena, tak jsme jí dali jméno Bleška. 

A co vlastně zvířátka potřebují? No, potřebují pelíšek, jídlo, pití a lidskou lásku. 

 

                                                                                                  

Eliška Kašáková, VI. třída                                         
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MŮJ   OBLÍBENÝ   SPORT 

Jmenuji se Andrea Stibůrková, je mi jedenáct let a chodím do 6. třídy. 

Mezi mé zájmy patří: tanečky, hra na flétnu a na klavír, házená a sportovní 

gymnastika. 

Můj nejoblíbenější sport je gymnastika. 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 

Na gymnastiku chodím od čtyř let. Tou dobou jsem byla na svých 1. závodech 

v Benešově, kde jsem zacvičila krátkou, legrační sestavu a vyhrála jsem. 

Se cvičením jsem začínala v Týnci nad Sázavou, kam jezdila i moje sestra 

Bára. Začínala jsem jezdit na různé závody a občas i vyhrála. 

Když jsem chodila do 2. třídy, založila moje mamka závodní oddíl 

v Netvořicích. S ostatními vybranými dívkami jsme začaly jezdit na spoustu 

závodů. Od té doby jsme udělali velký pokrok, já jsem začala cvičit obtížnější 

prvky a holky se také zlepšily. Také proto vozíme ze závodů hodně medailí a 

daří se nám probojovat na republikové závody. 

Na gymnastiku chodí kromě mě i tyto dívky :  Zuzka Karešová, Ester 

Koudelová, Natka Hamróziová a Barča Stibůrková (moje sestra).                 

Všechny nás trénuje moje mamka Jitka Stibůrková.  

Gymnastiku mám moc ráda a přála bych si, abych v ní pokračovala co 

nejdéle. 
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Vesnice Teletín 

a 

něco málo z její historie 
Bydlím v malé vesnici Teletín, ve které žije asi 64 obyvatel. Teletín leží na pravé straně řeky 

Vltavy asi 30 km jižně od Prahy.  

Do Teletína jsem se přestěhovala koncem prázdnin s celou rodinou. V Teletíně máme 

krásnou vyhlídku, která se nazývá Máj. Řeka Vltava, která tudy protéká, zde tvoří nádherné 

meandry. Pod Májem je Štěchovická přehrada a vlevo je vidět hráz slapské přehrady. Na 

opačné straně Teletína je velký žulový lom. Při stavbě slapské přehrady byla odsud vytěžená 

žula použita na stavbu hráze.  Z obou dvou míst je krásný výhled na okolní smíšené lesy, 

louky, pastviny a pole.  

 

    

         Vyhlídka Máj                                                              Teletínský lom 

 

Něco málo z historie:  

Předminulý rok, tedy v roce 2014, vesnice Teletín oslavila 635 let od první písemné zmínky. 

Při této události byla odhalena místa, kde ve středověku stály tvrze a to tvrz Kročákov a tvrz 

Teletín. Z Teletína pocházejí také první jahody. Sazenice na přelomu 19. a 20. století sem 

tehdy přivezl místní rodák Rudolf Strimpl. Za druhé světové války se ves stala součástí 

vojenského cvičiště německé SS a její obyvatelé se museli 15. září 1942 vystěhovat.       

 

 

                                                                                                  Vopršalová Pavla, VI. třída       
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Hory 2016  

 
Jako všichni sedmáci i my jsme měli lyžařský výcvik. Uskutečnil se poslední týden v lednu. 

Naše třída byla doplněna žáky z devátého ročníku, protože nás bylo málo. 

Na hory jsme vyrazili v sobotu 23.1. ráno, cesta ubíhala, ale přesto trvala asi dvě hodiny. Po 

příjezdu kluci nanosili tašky a kufry do Penzionu U hrocha, kde jsme byli ubytovaní. Pak jsme 

šli na oběd a hned nám bylo jasné, že tady nám bude chutnat. Pak jsme si chvilku odpočinuli 

a hurá na kopec. Paní ředitelka, která byla vedoucí celého výcviku, nás rozdělila do skupin 

podle výkonu, který jsme na lyžích předvedli. Některým to šlo velmi dobře, ale byli tu i 

začátečníci a nelyžaři. 

Druhý den jsme už jeli skibusem na sjezdovku, kde jsme se učili lyžovat. Měli jsme sebou i 

běžky, ale trasy byly namrzlé a počasí nepřálo, tak jsme jezdili jen na sjezdovkách. 

V úterý odpoledne jsme jeli do Jablonce do bazénu, kde jsme se pořádně vyřádili. 

Ve čtvrtek jsme šli na rozhlednu Královka. Cestou jsme viděli Ještěd. 

Na konci výcviku jsme měli závody ve sjezdu a slalomu. 

Večery jsme také trávili aktivně, měli jsme procházku, besedu s členy horské služby a 

dokonce diskotéku. Domů jsme se vrátili v pátek o pololetních prázdninách.  

Lyžařský výcvik byl super, všichni jsme si ho užili a všem se líbil. Příští rok bychom jeli klidně 

zas. 

Žáci 7. ročníku 
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Záliby 8. ročníku 

Dancing Crackers-pod vedením p. Jaroslava Havelky 

 Dancing Crackers je taneční skupina zaměřená na Streetdance-house, popin, 

hiphop, jump atd. Tato skupina jezdí po celé České republice. Na kroužek chodíme s 

kamarádkou moc rády, protože se tam učíme nové taneční styly-sestavy. Na kroužek 

jsme začaly chodit, protože minulý rok jsme jely s dramatickým kroužkem podívat se 

na připravování E-motion 2015 a moc se nám to líbilo. Tam jsme také tancovaly na 

podiu, což jsme vůbec nečekaly. 

  V kroužku nás je zatím 8 holek a jsme rozdělené na malé a velké. My patříme 

samozřejmě mezi velké. Naše první vystoupení bylo ve Voticích, kde jsme tancovali 

„Opravářky tanečníků“, které měly velký úspěch a byly jsme v časopise Jiskra. To 

samé taneční vystoupení jsme si zatancovaly i na karnevale v Netvořicích, který 

pořádala ZŠ Netvořice dne 13.2. 2016. Karnevalem nás provázelo duo Jarda a 

Denča.  

 Jelikož se pořádá v květnu akce E-motion 2016, na které budeme vystupovat, 

tak již nacvičujeme novou taneční sestavu, ale téma prozrazovat nebudeme. Nechte 

se překvapit a přijďte, budeme moc rády. Při každém tréninku tancujeme pokaždé 

něco jiného a každou hodinu si to zopakujeme. Učíme se taky taneční kousky na 

zemi.  

 Pořádají se i soustředění a kurzy pro ty, kteří by  třeba v budoucnu chtěli být 

lektory. V létě o prázdninách se pořádá týdenní letní tábor, v červenci a v srpnu se 

pořádá Holiday. Tento kroužek nás moc baví. Informace najdete na stránkách 

www.tancujanedrob.cz. 

Natálie Zahrádková, Nela Červená 

 

Myslivost-pod vedením p. Josefa Jiráska 

 

Myslivost je kroužek, na kterém se učíme o přírodě. Chodíme také ven, abychom se 

s přírodou více sblížili a poznávali nové rostliny a zvířata. Učíme se, které rostliny 

jsou jedovaté a léčivé atd. Ven chodíme také proto,  abychom si ukazovali a viděli na 

vlastní oči rostliny, mechy, zvířata a všechno, co je kolem nás. Když chodíme ven, 

tak dáváme potravu zvířatům do krmelců, aby měli co jíst. V učebně přírodopisu 

provádíme prezentace na interaktivní tabuli. Jednou za rok jezdíme na mysliveckou 

soutěž. Je to dobrá zkušenost vědět něco o naší přírodě. 

Kateřina Kutová, Lucie Jirásková  

file:///C:/Users/reditel/AppData/Local/Local%20Settings/Data%20aplikací/Opera/Opera%2010.10%20Beta/temporary_downloads/www.tancujanedrob.cz
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                                           DĚTSKÝ KARNEVAL 

         Dětský karneval se v Netvořicích konal v sobotu 13.2.2016 od 14:30hod. V letošním roce 

si přišlo zpříjemnit sobotní odpoledne opravdu mnoho dětí s rodiči. Celý karneval 

moderovalo duo  Jarda a Denča z taneční skupiny DANCING CRACKERS. 

         Již od začátku byl plně nabitý program. Děti hrály různé hry a soutěže, házely míčky, 

tancovaly, dováděly… A nechybělo samozřejmě také vyhlášení cen za nejlepší masky. Jako     

v každém roce se nám sešlo mnoho krásných princezen, rytířů, zvířátek, kouzelných 

pohádkových postav, ale objevil se třeba i traktor nebo dinosaurus, a tak vybrat tu nejlepší 

masku bylo opravdu velice těžké. 

         V tombole bylo mnoho krásných cen, jako například úžasné dorty od našich školních 

kuchařek, stolní hry pro děti, plyšáci, dětské šampaňské a další krásné ceny. 

         Zároveň všechny čekalo opravdu milé překvapení… Základní škola Netvořice už má 

svého maskota! Je to krásné sluníčko, které je i zároveň logo školy. Sluníčko si s dětmi hrálo a 

tancovalo. To ale nemusí být pouze na karnevalu, může se objevit i u různých sportovních 

zápasů naší školy! 

        Celý karneval se velice vydařil a děti si pořádně vyřádily, a když měly štěstí, vyhrály i 

nějakou krásnou cenu z tomboly.  

        Další vydařený karneval je za námi a my už se těšíme opět za rok… 

                                                                                        Za 9.ročník Jan Březovják               
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