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I. třída 

Plná třída Sluníček 

Hned po Velikonocích měli prvňáčci návštěvu. 

 

Přišli se na ně podívat předškoláci z MŠ - třída Sluníček i s jejich paní 

učitelkami. 

 

Trošku byly obavy, aby vše dobře zvládli a neudělali si ostudu. 

 

Svým kamarádům ukázali třídu, předvedli, jak jim jde učení a malé děti se 

také zapojily. 

 

Společně počítali, vytleskávali slabiky ve slovech a učili je básničku O strakaté kočce. 

 

Sluníčka si vyzkoušela, jak se sedí v lavici, prohlédla si sešity i Slabikář. 

 

Všechny děti byly spokojené. 

 

Sluníčkům jsme popřáli mnoho zdaru u zápisu do 1.třídy, který se konal zadva dny. 

 

Na závěr jsme si slíbili společné čtení ve školce na konci školního roku. 
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II. třída 

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě ……   Tato slova napsal 
kdysi český básník Jan Čarek. 
 
Ţáci druhé třídy napsali o kráse ve svém okolí. Někdy si vůbec 
neuvědomujeme, jak krásná je naše příroda. 
 

         Richard Rabiňák: „ V lese jsem viděl divočáky.“ 
 
Tadeáš Padevět: „ Před domem jsem viděl dvě srnky.“ „ Viděli jsme 
kvést sněţenky, na poli baţanta, v lese dvě černé veverky.“ 
 
 
Filip Dvořák: „ Jednou, kdyţ jsem jel z Českých Velenic, tak jsem 
viděl jelena.“ 
 
Kateřina Bartlová: „ Minulý rok nám na zahrádce kvetly fialky a      
pampelišky. Moje babička   
z  pampelišek udělala mojí sestře věneček a já jsem si upletla 
věneček sama.“ 
 
Daniel Beneš: „ Viděl jsem srnky, jak proběhly blízko vedle mě. 
Viděl jsem datla, jak ťuká do stromu. Viděl jsem kvést stromy.“ 

 
Veronika Janoušková: „ Viděla jsem hnědého baţanta, 
ledňáčka,strakapouda. Jednou večer jsem viděla sovu.“ 
 
Adéla Dolejšová: „ Minulý rok nám na zahrádce rostly na zahrádce: 
petrklíč, bledule, sněţenky, fialky.“ 
 
Gabriela Dršková: „ Byla jsem jednou na zahradě a viděla jsem 
srnku, vůbec se nebála. Byla tak roztomilá a měla tak hezké oči.“ 
 
 
Toto je jen pár postřehů našich druháků, kteří vnímají krásu ve svém 
nejbliţším okolí. 
Nastalo nejkrásnější období roku – jaro. Určitě poskytne všem, kteří 
chtějí vidět pěkné věci, spoustu nádherných pohledů do naší krásné 
přírody. 
 
 

                             Hádanky 
 

Hádanky bavili malé i velké i době, kdy neexistovala elektřina, internet, rádio, 
televize. Lidé museli vynaloţit určité úsilí, aby se pobavili. 

 
1. Jede, jede panáček, má placatý zobáček, kde voděnka crčí, tam nosejček strčí.   
Co je to? 
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2. Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese. Co je to?   
3. Má to klobouček a jednu noţičku, pěkně sedí  v mechu, v lesíčku. Co je to? 
4. Slunce v dešti kreslí most lidem pro radost. Co je to? 

 
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě …… 
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III.třída 

Návštěva předškoláků u nás ve třetí třídě. 
Již třetím rokem trvá spolupráce mezi naší třídou a mateřskou školou. V prvním roce, kdy my 

jsme byli prvňáčci, jsme se vzájemně navštěvovali, jak ve škole, školce, ale i na hřišti. Ve 

druhé třídě a nyní ve třetí probíhal projekt „Čteme předškolákům“. Jednou za 14 dní jsme 

dva žáci navštívili MŠ a předčítali dětem pohádky. Projekt po oba dva roky trval vždy od 

měsíce října do března. Na závěr projektu děti z MŠ namalovaly obrázky k pohádkám, které 

jsme jim předčítali. Naším úkolem bylo vybrat z každé pohádky jeden obrázek, který se nám 

nejvíce líbil. Nebylo to vůbec jednoduché, protože všechny obrázky byly moc pěkné, ale 

nakonec jsme přeci jen vybrali. 

Dne 3. dubna nás předškoláci navštívili v naší třídě, kde jsme měli pro ně připravené různé 

úkoly. Děti si zkusily sedět v opravdové lavici, vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli. Při 

plnění některých úkolů jsme jim pomáhali my. Děti přišla pozdravit i paní ředitelka Ludmila 

Vodehnalová a popřála jim pěkné zážitky při zápisu do první třídy. Naše spolupráce bude 

pokračovat a těšíme se na další setkání. 

Žáci třetí třídy 

Výzva 
Při pracovních činnostech se pustila 3. třída do úklidu hlavního vstupu do školy - schodiště a 

chodníku. Děti se pustily se zápalem do práce. Zametaly, sbíraly odpadky, hrabaly, dělaly vše, 

co bylo potřebné. Opravdu nikdo nezahálel a nakonec měly opravdovou radost z dobře 

vykonané práce. Všechny velmi chválím a Vás ostatní prosím, neničte naší práci, neodhazujte 

odpadky, dbejte na pořádek a chraňte náš školní areál, který máme moc pěkný. 

Olga Marková, třídní učitelka 
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IV. třída 

 

    Apríl je označení pro první dubnový  den.Tradice vznikla zřejmě jako reakce na 

změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V dřívějších dobách se 

obětí ţertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy 

neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, vtipné semínko, 

komáří sádlo, zaječí peří, mezery do ţebříku, .....       

     I my jsme popustili uzdu své fantazii, a tak se na našich obrázcích objevil svět, ve 

kterém peníze rostou na stromech, jinde stromy mluví a umí dokonce i létat, z oblohy 

místo deště padají tenisky, kaţdý má svůj ostrov, lhářům naroste nos jako měl 

Pinocchio, v autoškole vyučuje mimozemšťan a praseti narostla křídla, ….
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V hodinách vlastivědy nás teď zajímá pravěk. Čteme kníţku Eduarda Štorcha Lovci 

mamutů a nikdo z nás si neumí představit, ţe by v té době ţil. Moţná tak na zkoušku, 

nejvýš jeden den, …      

Originálním důvodem, proč ţít v pravěku, se blýskl Štěpán, potlesk celé třídy za 

básničku si zaslouţila Adélka. 

 

 

 

 

                                      Štěpán Volavka                                       Adéla Janoušková 
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V. třída 

 

                                                                Obrázek nakreslila Zuzana Karešová 5. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Obrázek nakreslila Anna Havelková 5. Třída 
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Pan Smraďoch 

V hodinách čtení jsme s paní učitelkou začali číst a také poslouchat kníţku 
Pan Smraďoch. Kníţku napsal anglický komik, herec a spisovatel David Williams. 
Pan Williams uţ napsal spoustu dětských kníţek. Určitě znáte Babičku drsňačku, 
která poprvé vyšla u nás v Čechách v roce 2012. 

Pan Smraďoch je bezdomovec a má černého psa. Dvanáctiletá Chloe se 
začala s panem Smraďochem bavit a stali se z nich kamarádi. Chloe má ještě mladší 
sestru, které jde úplně všechno, ale Chloe zase nejde vůbec nic, nemá ţádné 
kamarády a ve škole jí šikanují.  

Kníţku jsme také poslouchali, vypráví jí pan Jiří Lábus, který hraje v divadle 
Ypsilon. Kníţku jsme ještě nedoposlouchali dokonce a jsme zvědavi, jak to s panem 
Smraďochem a Chloe dopadne. 

                                     Kolektiv ţáků 5. třídy. 

 

 

                                                                       Obrázek nakreslila Gabriela Vnoučková 
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Papíroví králíčci 

 S paní učitelkou Kašákovou, která nás má na pracovní činnosti, jsme vyráběli 
papírové králíčky. Byla to zábava a moc nás to bavilo. Kdyţ jsme měli hotovo, stačilo 
jen fouknout a kouzlo se objevilo. Papíroví králíčci se nafoukli. Vypadali jako 
krychličky s ušima. 

                            Napsala Kristýna Janovská a Eliška Doleţalová 5. třída 

Vybíjená 

 Ve středu 4. dubna jsme museli vstávat uţ v šest hodin ráno, abychom se 
dostavili na utkání ve vybíjené, které se konalo v Benešově v ZŠ Jiráskova. 

 Ve veliké tělocvičně jsme hráli proti třem druţstvům – (Bystřice, Čerčany, 
Týnec nad Sázavou). Vţdycky jsme v prvním poločase vyhráli, ale ve druhém jsme 
prohráli. Soutěţe se zúčastnilio také druţstvo z Lešan. Navzájem jsme si fandili, jako 
kaţdý rok.  

 Nakonec jsme skončili na 13. místě. Byli jsme rádi, ţe jsme nebyli poslední. 
Paní učitelka Fuchsová, která jela s námi, nás moc chválila. Domů jsme přijeli kolem 
druhé hodiny pěkně unavení.  

 (Zápasu se zúčastnili ţáci ze 4.,5. a 6. ročníku: Lukáš Kerlický 6. tř., Vítek 
Louţecký 6. tř., Jakub Jirsák 4. tř., Martin Trojánek4. tř., Eva Šméralová ř. tř., 
Karolína Schnappelová 5. tř, Matěj Bečkovský5. tř., Richard Havelka 5. tř., Aleš 
Novotný 5. tř., Jakub Šembera 5. tř.) 

                                                           Kolektiv 5. třídy 

Recitační soutěž  

 Ve středu 4. dubna se konalo v Bystřici okresní kolo recitační soutěţe. Kromě 
mě (Zuzany Karešové) jel ještě Šimon Oprchal ze 3. třídy, Ester Koudelová ze 7. 
třídy, Valentina Roušarová ze 7. třídy a Eliška Kašáková z 8. třídy. Takţe nás bylo 
pět a paní učitelka Nádvorníková, která byla jako doprovod.  

 Jeli jsme od školy v půl osmé dodávkou, která nás dovezla aţ na místo 
konání. V Bystřici v divadle U Jelena jsme se museli zapsat a bylo zahájení, kde nás 
rozdělili do skupin a řekli nám, kde budeme recitovat. První a třetí kategorie zůstala 
v divadle, druhá a čtvrtá kategorie ( já a Eliška) šla do Kulíšku. 

 Měli jsme všichni velkou trému, ale myslím, ţe jsme do svého výkonu dali 
všechno. Já s Eliškou jsme dostali čestné uznání.   

 Za odměnu jsme si šli všichni koupit  zmrzlinu a jeli jsme domů. 

                                                       Napsala Zuzana Karešová 5.třída 
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VI.třída 

Jak jsme vyhráli Mistrovství republiky ve florbale 

 

2. 12. 2017 jsme společně s Ondrou Langerem ze 7. třídy a celým florbalovým 

týmem z Týnce nad Sázavou vyrazili do Pardubic na celodenní turnaj 

Mistrovství republiky ve florbale mladších žáků. 

Cesta trvala cca 2,5 hodiny. Jeli jsme takovým menším autobusem. Na místo 

jsme dorazili okolo 8:30. Hned první zápas jsme „rozdrtili“ Hostivice 11:0. 

Myslím si, že se nám start povedl. Druhý tým, který jsme porazili 4:1, byl tým 

z Podivína. Třetí zápas jsme vyhráli jednoznačně 4:0 nad Lázněmi Bohdaneč. 

Po půl hodině nás čekal další soupeř, 2:0 jsme porazili Chyšky. Pátý zápas jsme 

sice prohráli 0:1 nad Albrechticemi, ale i tak jsme se radovali z postupu. Pod 

vedením trenérů Ireny Čechové a Mirka Čecha jsme se dostali až do finále, ve 

kterém jsme vyhráli jednoznačně 5:0 nad Starým Harcovem. Po zápase jsme 

ihned oslavili 1. místo. V celém turnaji jsme 26 gólů dali a pouze 2 dostali. 

Celý turnaj jsme si užili a domů se vrátili okolo 20:00. 

                                                                                                              Vojtěch Pešek 6. ročník 
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VII. třída na lyžáku 

Bylo kolem osmé ráno a my se začali scházet k autobusu. Naloţili jsme bágly 

a vyrazili. Cesta do Horního Maxova v Jizerských horách byla dlouhá, ale naše třída 

si ji velmi uţila. Zpívali jsme písničky a hráli různé hry. Prostě super zábava! 

Nakonec jsme dorazili do našeho penzionu U Hrocha.  

Nejprve jsme si museli vyloţit všechna zavazadla. Nastal však problém, ţe nebylo 

kam s nimi, protoţe některé naše pokoje ještě nebyly nachystané, a tak jsme se 

s panem Vodehnalem, paní Merunkovou a naší zdravotnicí vydali na procházku 

k rozhledně Bramberk. 

Tak a pak to konečně začalo. Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle toho, jak kdo 

uměl lyţovat a druhý den jsme uţ konečně vyrazili na sjezdovku, ráno i odpoledne. 

A tak to bylo kaţdý den kromě středy, kdy jsme vyrazili do bazénu v Jablonci nad 

Nisou, a čtvrtka, kdy se konaly závody na běţkách. Předposlední den byl den 

soutěţní. Závodili jsme v různých lyţařských disciplínách např. sjezdu a slalomu. 

Večer se vyhlašovaly výsledky a začala diskotéka, kterou jsme si „mega“ uţili. 

V sobotu uţ jsme ale museli balit kufry, vyklidit pokoje a jet zpátky domů. 

Na náš lyţák budeme stále vzpomínat, protoţe jsme se díky němu i lépe poznali. 

Děkujeme paní ředitelce, ţe to všechno zorganizovala a vydrţela to s námi. Náš dík 

patří samozřejmě i paní Merunkové, naší zdravotnici a panu Vodehnalovi, kteří se 

o nás také skvěle starali. 

Bára Chroustová, Lucka Froňková, Ester Koudelová 

 

Hudba 

Hudba je melodie, kterou slyšíme. Ale ne jen tak nějaká. Je to melodie, která 

v nás vzbouzí emoce a nálady. Spousta melodií je napsána jako písně. Písně mohou 

být veselé, smutné, zamilované, velkolepé…  

Mnoho lidí hraje na nějaké hudební nástroje. Já třeba hraji na zobcovou 

a altovou flétnu a na klavír. Na flétnu 6 let, na klavír 5 let. Oba tyto nástroje mě baví. 

Někdy kdyţ jsem smutná, naštvaná nebo i veselá, hraju na klavír, abych přišla 

na jiné myšlenky.  

Já osobně hudbu zboţňuju. Hudba mě vţdy dokáţe dostat do dobré nálady. 

Mám ráda rytmické písničky, někdy si ale pustím i pomalé a pro rozveselení zase ty 

vtipné.  

Hudba je velmi mocná a dokáţe všem udělat radost. Navíc k tomu nepotřebujete 

nic jiného neţ dobře poslouchat. 

Valentina Roušarová 
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VIII. třída 

    Školní akademie 2018  

Před školní akademií jsme dlouho přemýšleli, s čím letos naše třída přijde. Nakonec 

se sešly hned tři nápady a my jsme stáli před úkolem, jak je všechny skloubit 

dohromady: téma prezidentských voleb, divadelní hra „Ztráta třídní knihy“ a nejlepší 

perličky z Cimrmanova působení ve škole. Věděli jsme, ţe výsledkem by měla být 

vtipná scénka, kde bude aspoň malá role pro kaţdého z naší třídy. A to se nakonec 

podařilo. 

Nejvíce jsme se pak zasmáli, kdyţ Eliška Kašáková s Járou Doskočilem předváděli 

scénku o telefonování. Nebo kdyţ Andrea Stibůrková s Járou Horáčkem dokazovali, 

ţe světlo je rychlejší neţ zvuk. Ale i Lukáš Šlehobr a David Hokr jako kandidáti na 

prezidenta předvedli naplno své herecké schopnosti. 

Akademii jsme nacvičovali hodně dlouho a nakonec jsme ještě dolaďovali mluvení do 

mikrofonu, z toho jsme měli všichni velkou trému. Ale myslím si, ţe se nám akademie 

povedla a doufám, ţe se líbila i všem ostatním. 

 

      Natálie Jirsáková, 8.třída 
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            IX. třída 

Zkoušky na střední školu 

Dne 12.4. se konaly celostátní přijímací zkouška na střední školy. Ţáci devátého 

ročníku se druhý den s námi podělili o své pocity. 

Danielka:  Překvapivě jsem byla nervózní jen z toho, ţe tam nestihneme dojet 

včas, protoţe jsme stáli v koloně. Vůbec jsem si nepřipouštěla, ţe jde o mojí 

budoucnost a byla jsem docela v klidu. 

Šimon: Cítím, ţe jsem přijímačky napsal celkem špatně, ale uklidňuje mě, ţe 

mám ještě jeden pokus. Čeština nebyla tak těţká, ale matika mi dělala dost velké 

problémy. Celkem mě překvapilo, ţe jsem nebyl nervózní. 

Aneta:  Všichni vás ze začátku straší, ať se učíte, jinak to nedáte. Já co jsem se 

v matice učila, tak tam vůbec nebylo. Podle mě je to o tom, jaký příklad vám sedne. 

Něco mi bylo jasné hned na první pohled a o něčem jsem pomalu ani neměla tušení, 

ţe jsem to někdy viděla. V češtině byla hlavní práce s textem a věci, které by zvládly i 

niţší ročníky. Nevím, jak jsem dopadla, ale věřím, ţe budu mít alespoň minimální 

výsledky pro přijetí. 

Tadeáš: Cítím se dobře, protoţe se nemusím na zkoušky připravovat. Nemám 

stres. 

Filip Š.: Ráno po probuzení jsem měl malinko trému, ale nic hrozného. Na místě 

jsem potkal lidi, které jsem znal, a trému měli také. Čeština byla lehčí neţ matika. 

Bojím se ale toho, aby stroj, který to bude hodnotit, to po mně přečetl. 

Martin: Čeština byla lehčí, matika těţší. Dělalo mi problém hledat chyby v textu 

nebo vymyslet nějaké slovo podle vzorů. Ale mám ze zkoušek dobrý pocit a snad se 

na školu dostanu. 

Kristýna: Myslím si, ţe to bylo těţké, ale snad mám něco správně, snaţila jsem 

se na kaţdou otázku dobře odpovědět. 

Solomiia: Ráno jsem se cítila dobře, ale měla jsem strach. Na škole se mi líbilo. 

Matika byla docela těţká, pro mě bylo nejtěţší porozumět zadání. Čeština byla lehká 

a proto se mi líbila. 

Viola: Včera to bylo ve škole skvělé, uţ jsem přijatá. Své talentové zkoušky jsem si 

odbyla uţ začátkem ledna. Zkouškám z matiky a češtiny jsem se vyhnula a měla 

jsem klid a nemusela jsem víkendy věnovat „šrocení“. Ale je pravda, ţe jsem musela 

hodně kreslit a malovat, abych se na školu do Bechyně dostala. 

Bára: Já jsem včera zkoušky nedělala, protoţe jsem talentové zkoušky absolvovala 

jiţ v lednu. Já osobně jsem velký nervák a stresař. Kaţdý si umí představit, ţe jsem 

byla úplně mimo, měla jsem ţaludek na vodě. Díky podpoře mých blízkých jsem se 
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uklidnila a podala jsem dobrý výkon. Nejhorší teprve přišlo, kdyţ jsem čekala na 

rozhodnutí o přijetí. Ta nejistota, se kterou se kaţdý den probouzíte a večer jdete 

spát. Nakonec přišel den, kdy se mé trápení ukončilo. Ráno jsem si ze zvědavosti 

přečetla horoskop a tam se psalo: „Dnes se dozvíte zprávu, která vás velmi potěší.“ 

Celý den jsem byla napnutá a teprve večer volala paní profesorka, která mě 

připravovala, ţe jsem přijatá. Následovala obrovská úleva, aţ jsem se z toho dala do 

pláče. 

 

 

 

 

Recitační soutěž 

Z recitační soutěţe viděla devátá třída jenom část. Z naší třídy nikdo nerecitoval 

ţádnou báseň, tak jsme se museli učit.  

1. stupeň jsme neslyšeli celý, coţ byla škoda, protoţe tam vystupoval můj bratranec. 

Pak jsem viděla jeho šťastný pohled a bylo mi jasné, ţe se dostal do okresního kola. 

Nejvíce se mi líbila Zuzka Karešová, která recitovala úryvek z kníţky Pan Smraďoch 

od Davida Williamse. Samozřejmě to měli všichni hezké, určitě jim dalo velkou práci 

naučit se perfektně text. Nejhorší pro ně asi bylo překonat stres a trému, protoţe 

přednášeli před porotou a publikem, které tvořily zbytky tříd. Museli se soustředit na 

přednes a nezadrhávat – to kazí celkový dojem.  

Kaţdopádně vše co jsem slyšela, se mi moc líbilo a je jen škoda, ţe nemohou 

postoupit do okresního kola všichni.  

  

          Viola Šírová 
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Slovo ředitelky školy …. 

 

Děvčata a chlapci, 

 

Máme tu nejkrásnější období v roce – JARO. Příroda se probouzí po zimním spánku 

a sluneční paprsky nás nabíjejí neskutečnou energií. Trávíme více času v přírodě. 

Máme štěstí, ţe příroda je i v těsné blízkosti naší školy. Velký školní areál nám 

umoţňuje sportovní vyţití, ale také jsou tu klidové zóny, kde můţeme relaxovat a 

trávit společné chvíle se svými kamarády.  

V současné době pracujeme na další vizi areálu s preferencí přírodních prvků. Neboť 

vyuţíváme areál všichni, měli bychom nějakou mírou také pomoci všechny plány 

realizovat. Moc se vám líbí nápad s labyrintem z přírodního střihaného plotu či 

venkovní učebna.  Pevně věřím, ţe pomůţete a společně vytvoříme krásné dílo! 

Všichni víme, ţe areál je veřejně přístupný 24 hodin denně  a velmi často se bohuţel 

potýkáme s velkým nepořádkem počínaje neskutečným mnoţstvím odpadků a konče 

častým poškozením stávajících herních prvků. Jeden den sebereme odpadky, druhý 

den jsou tam opět. Stačí mít k obědu pomeranč a máme vystlané všechny chodníky 

a jejich okolí pomerančovou kůrou či celými pomeranči, přestoţe tu máme 

dostatečný počet odpadkových košů. Není to škoda? A co krabičky od mléka, které 

dostáváme zdarma v rámci projektu EU: Mléko do škol? Našlo by se toho ještě 

mnohem více, nicméně  je to určitě velká škoda a je to zcela zbytečné. 

Věřím, ţe společnými silami budeme maximálně eliminovat tyto negativní jevy a 

budeme se těšit z toho, co tu průběţně budujeme, na co jsme právem pyšni a co si  

„opečováváme“ a chráníme před všemi, kteří chtějí nějakým způsobem škodit. 

 

        Mgr. Ludmila Vodehnalová 
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