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V kuchyni nám vařil v prosinci  kuchař z firmy Bonduele. Tato firma nás zásobuje zdravou 

zeleninou, která má nezastupitelné místo v našem jídelníčku a je důležitá pro naše zdraví a 

celkový vývoj… 
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I. třída 
  

 

     Ţáci první třídy naší školy se letos zapojí do projektu Veselé zoubky. Jedná se o 

preventivní program společnosti dm drogerie market s. r. o. na měsíce únor a březen. 

 

    Ţáci se nejdříve seznámí s tématem. Dovědí se, 

jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a 

mění se, co je zubní kaz. 

 

     Vesele a chytře jim vše vysvětlí film  Jak se 

dostat Hurvínkovi na zoubek. 

 

     Budou si opakovat zásady správné péče o 

zoubky, jak čistit zoubky, aby byly bez kazu, proč    

navštěvovat zubního lékaře. 

 

     Potom si děti ověří své znalosti a dovednosti při 

vyplňování pracovního listu, kde je kladen dů- 

raz na výběr zubního kartáčku, na správné 

stravování i na další aspekty problematiky. Za 

správné 

vyplnění pracovního listu mohou děti  obdrţet na zadní straně jedničku. 

 

     Na závěr děti dostanou dm preventivní dárkový balíček „ Veselé zoubky“, který obsahuje 

dětskou zubní pastu; zubní kartáček  JUNIOR; tříminutové přesýpací hodiny, které odměřují 

čas potřebný k dostatečnému vyčištění dětského chrupu;  ORBIT dětské ţvýkačky bez cukru; 

pracovní list a metodický materiál pro rodiče. 
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Těšení na zimu a teď už těšení na jaro. (II. třída) 

Ve druhé třídě jsme se od prosince těšili na zimu. Zima začíná 21. prosince a trvá do 20. 

března. V zimě je venku chladno, často bývá mráz a hlavně padá sníh. Můžeme stavět 

sněhuláky, lyžovat, bobovat, bruslit a užívat si zimní radovánky. Zima stále nepřicházela, a 

tak jsme se rozhodli, že si sněhuláka postavíme sami, i když sníh není. Ptáte se, jak je to 

možné? Tenhle sněhulák neroztaje nikdy. Stačili nám tři krabice, dvě měchačky, nápad a 

šikovné ruce. Každý den nás sněhulák vítá ve třídě a směje se na nás. Je to náš kamarád. Od 

února k nám přišel do druhé třídy opravdový kamarád z Prahy David Vinkler. Přivítali jsme 

Dádu ve třídě, potřásli jsme si rukou, seznámili jsme ho s naší školou. Věříme, že se Davídkovi 

bude u nás líbit a přejeme mu hodně úspěchů a samé pěkné známky. Nemohli jsme se 

dočkat zimy, ale teď už se těšíme na jaro. Jaro začíná 21. března a trvá do 20. června. Co 

všechno patří k jaru? Příroda se probouzí, otepluje se. Vracejí se k nám stěhovaví ptáci 

z jižních krajin, rozkvétají první jarní květiny, stromy a hlavně slavíme Velikonoce. Nesmíme 

zapomenout na květen, kdy slavíme Den matek. Vyrábíme dárečky, učíme se básničky, 

abychom potěšili naše maminečky. A teď už se loučíme… 

Halo, jaro, přijď už k nám. 

Už se na Tě těšíme. 

Těšíme se na sluníčko, 

co zahřeje naše srdíčko.       Žáci II. třídy                                                              

 

 



4 
 

III. třída 

 
 

 

„Člověk, kterému se číst nechce, na tom není o nic lépe, 

než člověk, který číst neumí." 

   Zig Ziglar (americký spisovatel 1926 – 2012) 

Co čteme?        

Alenka:   Ráda si čtu ve školní knihovně. Právě jsem dočetla knihu Duchaři, tedˇjsem si 

vybrala kníţku Anička na horách. Moc se mi líbí. 

Klára:   Aničku na horách jsem uţ četla. Momentálné mám rozečtené Lovce mamutů, má 265 

stránek. 

Vojta:    Právě čtu Neználkovy příhody. Do naší knihovny chodíme rádi, naštěstí máme třídu 

hned vedle. Jsem  rád, ţe tu na Vánoce zase přibyly nové kníţky. 

Milan:   Tedˇ čtu kníţku Neználek ve Slunečním městě, skoro 300 stran. Čtu někdy i ve třídě 

o přestávce. A těch 587 stránek Rychlých šípů čeká na mě, říká paní učitelka. 

Mikuláš:    Jak jinak, já čtu Mikulášovy patálie, kdyţ uţ se po něm jmenuju. Asi první, no 

moţná druhá, do které jsem se opravdu zabral. 

Martin:   Mně se asi nejvíc líbí Klub Tygrů, beru jeden díl za druhým. Škoda, ţe mi uţ skoro 

dochází zásoba. Na krouţku mě stejně jako holky z 5. třídy baví luštit Makovici. 

Kuriozity ze školní knihovny 

Největší kníţka měří 36,5 cm na výšku a 29 cm na šířku. Je to náš kniţní obr. Jmenuje se 

Alenka v říši divů a napsal ji Louis Carroll. 

Nejtěţší kníţkou jsou Rychlé šípy ve Stínadlech od Jaroslava Foglara. Váţí skoro 2kg, přesně 

1,90 kg.  Má 587 stran a do školního batohu vedle všeho učení byste ji určitě nedali. 

Nejopotřebovanější kníţkou jsou Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Kníţka je tu ve třech 

různých vydáních. „Tuhle kníţku moţná drţela v ruce i moje mamka“, poznamenává Alenka. 
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Nejvíce obrázků má určitě kníţka Rychlé šípy. Je to totiţ komiks. Co stránka, to nové 

dobrodruţství pětice kluků z klubu Rychlých šípů. 

Největší zájem u nás ve třídě je o dobrodruţné kníţky Thomase Breziny Klub Tygrů. 

 

Za kroužek Malý čtenář za pomoci paní asistentky a konečné úpravy paní učitelky připravili 

Alenka Jašková, Klára Ošmerová, Mikuláš Franěk, Milan Švec, Martin Roušar a Vojta 

Krejčí. 

  

 

Povídání na 5 slov  

aneb co můţe mít společného sněhulák, školní lavice a 

básničky. 

 Byl jeden sněhulák a ten obdivoval básničky. Byl rád, ţe je sněhulák, protoţe nechtěl 

sedět celý den ve školní lavici. Ale zmýlil se. Jednou šel nakupovat do Lidlu, vybral si 

mrkev za 5 Kč a uhlí za 15 Kč. Potřeboval totiţ nové knoflíky a nos bylo potřeba taky 

poopravit. Protoţe neuměl počítat, dal prodavačce 30 Kč a odešel.  

                                                           Štěpán Volavka 

                                                                               A pak, ţe je škola nanic. (dovětek učitelky) 

 Sněhulák byl úplně poprvé ve škole a pořád si pletl i/í a y/ý ve slově mýlit se. 

Procházel se po třídě a obdivoval jiné sešity, jaké jsou v nich krásné básničky.  N. Ulrichová 

S tím pravopisem bych na sněhuláka nebyla tak přísná, vţdyť byl ve škole na rozdíl od 

mnohých našich ţáků poprvé. 

 „Zima je nejlepší období“, tvrdí Eliška. Maminka jí vyprávěla, ţe jako malá neměla 

zimu ráda ani trošičku. Jednou se ale překonala a šla si postavit sněhuláka. Udělala 

velikánkou kouli. A jejda, koule se uţ koulí z kopce dolů aţ na silnici. Právě tady projíţděl 

vůz plný klobouků. V prudké zatáčce několik klobouků vypadlo na zem. Lenka, tak se 

Eliščina maminka jmenovala, jeden krásný barevný klobouk zvedla a chvíli ho obdivovala. 

Určitě se bude sněhulákovi hodit. Kdyţ sněhuláka dostavěla, nasadila mu klobouk a ……  

sněhulák obţivl.  Ten klobouk byl kouzelný. 

                                                                                                                        Klára Ošmerová 

                                                                Kdo byl asi víc překvapený? Sněhulák, nebo Lenka? 
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 Jednou si sněhulák vyšel do lesa a obdivoval tu krásu všude kolem. Šel a šel a potkal 

školní lavici. „Myslel jsem si, ţe dneska nikoho nepotkám, ale vidím, ţe jsem se zmýlil“, 

pravil sněhulák. Stará opuštěná lavice byla taky překvapená, ale bylo vidět, ţe má radost. 

Dlouho si povídali, hráli na schovku a říkali si básničky.  Začalo se stmívat a lavice musela 

domů, tedy do školy. Vţdytˇ zítra v osm začíná vyučování a lavice dobře ví, kde je její místo.  

                                                                                                                     Adélka Janoušková  

                                                                         Ta školní lavice, ta má ale smysl pro povinnost.       

                                                                                                                                                 

 Byl jednou jeden sněhulák a ten chtěl chodit do školy. Vstoupil do třídy a obdivoval, 

jak je třída krásná. Sedl si do školní lavice a paní učitelka řekla: „ Dnes je recitační soutěţ“. 

Sněhulák se taky přihlásil a spustil: „ Skákal pes přes oves, …..“. Věřil, ţe soutěţ vyhraje, 

vţdytˇ neznal ţádného jiného sněhuláka, který by uměl tak hezkou básničku. Zmýlil se. 

Soutěţ vyhrál  

                                                                                                                           Vojta Krejčí 

 

 Forest 

             Byl jeden kluk, který neměl ţádné kamarády. Byl hodně smutný, protoţe neměl tátu. 

Kdysi dávno od něj dostal harmoniku. Tedˇ si Forest postavil sněhuláka, aby nebyl tak sám. 

Druhý den šel do školy, sedl si do lavice a přemýšlel nad úkolem. Měli si natrénovat 

básničku. Všichni ve třídě čekali, ţe to bude trapná básnička, ale zmýlili se.  Forestova 

básnička byla nejlepší. Všichni se tedˇ chtěli s Forestem kamarádit. Všichni, aţ na dva. Ti dva 

mu dělali jen naschvály. Forest, kdyţ mu bylo smutno, vyndal harmoniku a jako by slyšel 

tátův hlas: „Neboj se a snaţ se!“. 

                                                                                                                  Daniel Stodola 

 Sněhulák je ze sněhu a postavil ho Adam. Adam sněhuláka obdivoval. Adam chodí do 

školy a má z básniček samé jedničky, někdy i dvojku. V lavici sedí s Vojtou. Někdy se zmýlí 

v matematice.                                                                                                     

                                                                                                                      Jakub Kočí 

 O Agátě a sněhulákovi Mátě 

             Jednoho dne seděla Agáta ve školní lavici a všichni recitovali básničky. Jedna byla o 

sněhulákovi. Odpoledne byly před školou hromady sněhu a Agáta si řekla, ţe postaví 

sněhuláka. Dala mu jméno Máta. Jakmile sněhulák dostal jméno, okamţitě oţil. Nikdo Agátě 

nevěřil. „Musím je přesvědčit“, usmyslela si Agáta a pozvala všechny kamarádky před školu. 

„Čau, Máto!“, volala Agáta. „Ahoj“, odpověděl sněhulák hlubokým hlasem. „Jak jsi to jen 

dokázala?“, obdivovali všichni Agátu.       

                               Nikola Sasková                                                                                                     

 

 

Náměty ţáků třetí třídy jsem opatřila gramatickou a částečně i stylistickou korekturou.. 

Zároveň jsem doprovodila i občasným dovětkem. Obdiv patří všem nápadům, které mě by 

nenapadly.     

                                                                  Mgr. Hana Halamová                                  .                                                                                                                          
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IV. třída 

Zima 

Paní Zima vládne pevnou rukou a čaruje a čaruje…. 

My jsme ve třídě s paní učitelkou Novákovou  také kouzlili. Vyráběli jsme 

sněhuláky z květináčů, polystyrénových koulí a kuliček a knoflíků.  

Vše jsme si připravili a natírali a lepili a barvili a lepili… 

Práce se nám velmi líbila a vznikli krásní sněhuláci, kteří ani na tom největším 

sluníčku neroztají. 

Odnesli jsme si je domů. 

Při pracovních činnostech jsme s paní učitelkou Kašákovou vyráběli papírové 

vločky. Vystřihávali jsme malé i veliké, bílé i barevné. Střídali jsme různé vzory. 

Nakonec jsme je nalepili na okna i dveře a vyzdobili s nimi celou třídu. 
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Střípky z 5. ročníku 

Narozeniny 

Dne 2. května 2015 měla moje babička Marie Šťastná 

narozeniny. Její narozeniny jsme slavili u strýce.  Babička nám 

připravila výbornou knedlíčkovou polévku a řízek 

s bramborovým salátem. Babička od nás dostala kytičku a 

velkou bonboniéru a k tomu ještě balíček kosmetiky. Od strýce 

dostala štěňátko, které  pojmenovala Filip. 

Oslava se povedla, babičce se dárky líbily, ale ze všeho nejvíce pes Filip. Doufám, ţe takto 

povedené oslavy budou i nadále. 

Tereza Vavřinová 

Naše čtenářská gramotnost   

Kaţdý z nás jistě přečetl hodně knih, někdo romantické, cestovatelské, legrační, detektivky a i 

naučné. Při četbě knih získáte mnohé znalosti a dozvíte se různé zajímavosti, o kterých jste 

nikdy neslyšeli. Vţdy si můţete zajít do knihovny a oblíbené knihy vybrat a půjčit. Kdyţ se 

čte pravidelně, nemusíte si dělat starosti, ţe text přečtete špatně. Můţe vám to i trochu pomoci 

v přednesu nějakých básniček. A to se hodí, protoţe v úterý 14. února 2016 se koná na naší 

škole recitační soutěţ. Všichni byste měli zkusit štěstí, protoţe by to mohla být zábava. 

 

 

 

 

                                                                                                    Eliška Dušková 

 Bruslení 

Po 5 letech nám zamrzl rybník. Udělali jsme velkou 

plochu na bruslení a udrţovali ji stále čistou. Já jsem po 

dlouhé době stál na bruslích. Prvně jsem tak trochu chodil 

na bruslích, ale pak jsem se začal odstrkovat. Docela mi to 

šlo. Další dny jsme zase bruslili. Přišel si zabruslit i můj 

kamarád Filip a zahráli jsme si hokej. Moje sestra umí 

bruslit líp neţ já, dokáţe bruslit i pozadu. Brali jsme i 

mladšího bráchu, který se rád nechal vozit na sáňkách. Byl 

s námi i náš pes Bárny. Mně se stalo, ţe jsem chtěl uhnout, aby mě Bárny nesrazil, ale on mě 

nabral jako divoké prase. Já jsem vylítl a spadnul. Ani se mi uţ bruslit nechtělo. A tak to 

vypadá, kdyţ se někdo snaţí někomu uhnout. Bruslení mě moc baví.                   Tomáš Janura 
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VI. třída 

Povídání o vesmíru 

Vesmír je pro mě úžasný a získávání informací o něm je mým koníčkem. Vesmír je souhrnné 

označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Ve vesmíru jsou různé 

planety, hvězdy, měsíce, trpasličí planety a mnoho dalších kosmických objektů. Někteří lidé 

tvrdí, že když si člověk ve vesmíru sundá helmu, exploduje mu hlava, anebo umrzne. Oboje je 

však nemožné. Hlava by nám neexplodovala, ale vakuum by naše tělo pohltilo a byli bychom 

vcucnuti. Ani teplota -270°C ve vesmíru by nezpůsobila umrznutí, ale naše krev by se naopak 

začala v těle vařit. 

Polární záře a její vznik 

Polární záře je nejkrásnější přírodní 

úkaz, se kterým se můžeme na Zemi 

setkat, a jeho původ je nachází mimo 

naši planetu. Je vytvořena díky 

Slunci, přesněji díky proudům částic 

vyvrhovaných z jeho povrchu při 

slunečních erupcích. Když tyto částice 

narazí na magnetické pole Země, jsou 

jím částečně zachyceny a vrženy do 

atmosféry. Tady se srážejí s 

molekulami vzduchu a přitom se 

uvolňuje obrovské množství energie, 

které se projevuje viditelným zářením. A 

protože jsou magnetická pole Země 

dvě – jedno na severu a druhé na jihu, 

objevuje se polární záře nad oběma 

zemskými póly. Ta severní je mnohem 

známější, protože se objevuje v hustě 

obydlených oblastech. Naproti tomu 

tu jižní mohou většinou pozorovat jen 

vědci pracující v Antarktidě. Z vesmíru 

pak je patrné, že záře nad oběma póly 

má kruhový tvar – siločáry vycházející 

z magnetických pólů působí všemi 

směry.  

Polární záře z vesmíru 1 

Autor: Tomáš Vejmelka 

Polární záře na Islandu 1 
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BRUSLÍME 
 
Jednou v lednu jsme šli celá naše třída bruslit s paní učitelkou Wollerovou a paní asistentkou 
místo tělesné výchovy a občanské a rodinné výchovy. Na bruslení jsme museli mít teplé 
oblečení, čepici, rukavice a hlavně ty BRUSLE. Cesta od školy až k nádrži byla velmi dlouhá a 
zasněžená bílým, studeným sněhem. Když jsme konečně došli, náš největší úkol byl nazout si 
brusle a rozjet se. Někdo stál na bruslích poprvé, ale většina lidí z naší třídy bruslit umí a baví 
je to. Já osobně bruslení miluju a za nic bych to nevyměnila. Paní učitelka Wollerová velmi 
dobře bruslí, a tak nás i něco nového naučila, mě konkrétně třeba přešlapovat. Bruslili jsme 
asi hodinu a dorazila k nám i paní učitelka Zrzavecká. Po chvilce už bylo srandy konec a 
museli jsme jít zpátky do školy. Bruslení se nám velice líbilo a rádi bychom si to zopakovali, 
ale počasí nám už asi letos přát nebude. 

Autor: Dominika Karešová 

 

Clash royale 

Rád hraji mobilní hry, a tak vám jednu představím. Clash royale je mobilní hra, která byla 

oceněna několika cenami jako například Game of the year od Applu. Když si hru otevřeme, 

objeví se bitevní pole, ve kterém budeme bojovat. Potom přijde základní návod, jak bojovat. 

Z vyhraných bitev získáváme bedny. Bedny jsou rozděleny podle toho, jak dobré karty z 

beden získáme. Každá karta představuje různé postavy, s nimiž budeme bojovat v bitevním 

poli – aréně. Když karty položíme do pole, postavy jakoby oživnou. 

Nejméně vzácné karty jsou nazývány common, lepší jsou rare a ještě lepší epic. Potom tu 

máme ještě jeden druh a to legendary. Už podle názvu vám asi došlo, že jsou to legendární 

karty a jsou nejlepší ze hry. Abych vám dal příklad, já hru hraju 5 měsíců a mám všechny 

karty common a všechny epic. Ale legendárky mám jenom 4 z 10. Z karet si uděláte balíček 

(deck), který se zkládá z 8 karet a s těmi potom bojujete. 

Ve hře Clash royale je 11 arén, ve kterých bojujete se svými postavami. Když v aréně 

vyhrajete, získáte trofej, když prohrajete, trofej ztrácíte. V každé aréně pak můžeme 

vybojovat i nějaké karty. Opět tu platí pravidlo, že čím lepší aréna, tím lepší karty.  

Hru bych ohodnotil 10/10, je doopravdy výborná, protože se v ní míchají úplně všechny herní 

žánry, ale občas dokáže hodně naštvat. Doporučil bych ji všem, koho baví hraní mobilních či 

počítačových her. 

Autor: Filip Gabriel 
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VII. třída 

Jak nám bylo na horách? 

Dne 8.1.2017 jsme vyrazili s celou naší třídou na hory. Cesta autobusem 

byla velmi dlouhá, ale i tak se nám líbila. Přes okna autobusu jsme koukali 

na obří rampouchy a zasněžené střechy. Když jsme dorazili na chatu, 

vybalili se a poobědvali, hned jsme šli  lyžovat. Pak nás instruktoři rozdělili 

do družstev a začali jsme zdolávat sjezdovky Severáku. Ti, kteří se teprve 

učili lyžovat, mohli vidět, jak veliké pokroky udělali od pondělí do pátku. 

Večer nás pak provázely společenské večery plné smíchu a zábavy. Hráli 

jsme různé hry a dostávali ceny. 

Na horách nám přály sněhové podmínky, a tak jsme mohli vyrazit i na 

běžky. Někteří z nás se projeli na všech sjezdovkách v areálu Severák. 

Ve středu jsme nelyžovali, ale jeli jsme do Jablonce do bazénu. Plavali 

jsme, vyzkoušeli divokou vodu a vířivku, jezdili jsme na tobogánech. 

Ve čtvrtek jsme jeli závody na běžkách, v pátek jsme lyžařský kurz 

zakončili závodem ve slalomu a ve sjezdovém lyžování. Pak už jsme 

odevzdali permanentky a dali sbohem sjezdovce.  

Večer jsme to rozjeli na diskotéce, div že jsme tu restauraci nezbořili. A 

v sobotu jsme jeli domů, silnice byly zasněžené a autobus měl velké 

potíže, ale i přes zpoždění jsme nakonec domů dorazili. Výlet na hory 

jsme si moc užili, zůstaly nám krásné vzpomínky. 

       Natálie Hamroziová, 7.ročník 
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Vánoční besídka – VIII. třída 

Každý rok si o vánoční besídce dáváme dárky. Letos jsem vyšila obrázky pro své kamarádky. 

Musela jsem si pospíšit, abych je měla hotové již 20.12. Dárky jsem předala třídní učitelce, 

která je místo mně dala pod stromeček. A proč jsem tak pospíchala? Můj taťka mi slíbil hory, 

ale stále měl moc práce, tak jsme mohli odjet až 21.12. Ráda bych byla na naší besídce, ale 

lyžování se mi taky moc líbilo. 

Viola Šírová, VIII.tř. 

 

 

Myslivecký kroužek 

Myslivecký kroužek je každou středu. Scházíme se v učebně přírodopisu. Náš vedoucí je pan 

Josef Jirásek. Učíme se tam o přírodě, zvířatech a o tom, jak se máme v přírodě chovat. 

Občas si napíšeme i nějaký test. Každý rok před Vánoci chodíme do lesa, který se jmenuje 

Jedlice. Chodíme tam zdobit stromek, který už tam máme hodně dlouho. Na provázky 

přivážeme třeba mrkev nebo jablko a pověsíme. Pod stromek nasypeme oves a kolem toho 

dáme slámu. Pak se u toho všichni vyfotíme a jdeme domů. Párkrát do roka se jedeme 

podívat do nějaké obory, třeba na muflony. Každý rok na konci května se pořádá ve Vlašimi 

Zlatá srnčí trofej. Pan Jirásek nás učí všechno, co zná a co potřebujeme k myslivosti. 

 Andrea Krňanská, VIII.tř. 
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IX. třída 

Vzpomínáte si na první třídu? Jaké to bylo, 

když jste poprvé překročili práh té pro vás obrovské 

budovy? Stýská se vám? Mě moc.  

Teď jsme v deváté třídě a každého z nás čeká 

to nejdůležitější -  rozhodnout se, kam půjde na školu. 

Je to pro nás těžké rozhodnutí. Všichni vzpomínáme, 

jaké to bylo v první třídě. Všechno bylo lehké, učitelé 

se snažili, aby nás učení bavilo a bylo pro nás hrou 

počítání, čtení, psaní, malování a další věci, aby nás 

škola neomrzela a těšili jsme se do ní.  

 Vybavuji si své pocity, které jsem tenkrát cítila. 

Bála jsem se, neuměla jsem si představit, co tam ty čtyři hodiny budu dělat, nechtělo 

se mi tam, ale první třída mě moc bavila. Měli jsme hodnou třídní učitelku paní 

Dagmar Olmrovou, kterou jsem měla moc ráda. Náš první den ve škole proběhl tak, 

že paní ředitelka přečetla naše jména, my jsme se prodrali davem a šli jsme k paní 

učitelce.  Dali jsme jí květinu a ona nám dala diplom, a šli jsme si stoupnout do řady. 

Bylo nás tehdy málo. Teď v deváté třídě je to ještě horší s naším počtem, ale je to 

zase v něčem dobré.  

Pamatuji si, jak jsme o Vánocích a Velikonocích prováděli lidové zvyky. Lili 

olovo, házeli botou, zpívali koledy, učili se plést pomlázku, barvili vajíčka… 

My se na budoucí prvňáčky moc těšíme. O pracovních činnostech jim 

vyrábíme krásné výrobky, které dostanou v dubnu při zápise. My deváťáci to těm 

malým, vystrašeným capartům zpříjemníme tím, že jim při zápise budeme pomáhat, 

převlečeni za pohádkové bytosti.  

Teď až budeme odcházet, tak se nám bude stýskat po všech učitelích a 

hlavně po naší třídní učitelce paní Nádvorníkové. 

Kateřina Kutová 9. ročník  
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Dětský karneval  

V sobotu 18.února se tradičně konal dětský karneval. Návštěva byla vskutku obrovská, sál se 

hemžil dětskými maskami, které byly velice nápadité a kreativní, zkrátka bylo stále na co 

koukat.  

Celé odpoledne se neslo v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers 

za vydatné pomoci  Katky Jaškové.  Na děti čekalo mnoho zajímavých her, vyhlašovaly se 

samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze v průběhu odpoledne odměňovány 

různými cenami a dobrotami. V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní 

část sálu a posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich žáků, 

kteří navštěvují  kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze školního tanečního 

kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové. 

Tombola byla rovněž bohatá a myslím si, že nikdo z přítomných neodešel z karnevalu 

s prázdnou! 

Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o zdárnou přípravu a také 

průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť je pro naše děti! 

Děkuji vedení SRPDŠ a mnoha maminkám ze SRPDŠ, dále pedagogickým pracovníkům ze ZŠ a 

MŠ, našim kuchařkám za krásné dorty, všem sponzorům jak z řad rodičů, tak i široké 

veřejnosti. 

Výtěžek karnevalu bude použit na vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ a děti MŠ.  

         Mgr. Ludmila Vodehnalová 
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