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„Už máme slabikář – HURÁÁÁ !!!“ 

 

Slavnostní předávání slabikářů našim prvňáčkům 
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I. třída 

1. pololetí prvňáčci zvládli výborně. Všichni pěkně pracovali, začali počítat do deseti a číst 

jednoduché věty. Někteří šikulové již nečtou jen ze slabikáře, ale začali číst své knihy, o 

kterých nám pak vypráví.  

Na začátku druhého pololetí jsme se zúčastnili environmentálního programu „Ptáci na 

obzoru“. Zde jsme se seznámili s některými dravci a některé jsme si mohli i pohladit – např. 

poštolku, káně, sokola a další. Druhý týden v březnu jsme se připravovali na třídní kolo 

recitační soutěže. Každý si zvolil báseň dle svého výběru a zarecitoval ji svým spolužákům. 

Všem se dařilo, a proto jsme si zasloužili pochvalu. 

A co nás čeká? Na konci března budeme mít projektový den nazvaný „Výchova ke zdraví, 

první pomoc“. Už se všichni těšíme. Navštívíme také několik divadelních představení a 

hudebních vystoupení.  

Na závěr přidáváme báseň, kterou složil náš spolužák Toník 

Emil, Aleš, Sára 

dnes po něčem pátraj. 

Sára pátrá po stopách, 

Aleš pátrá po bobách.    

Emil pátrá po saních, 

těší se, až bude sníh. 

Dopis ježíškovi už mají, 

už ho jen za okno dají.  Vaše I.třída  
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Ze života druhé třídy. 

 

O pracovních činnostech jsme se měli učit přišívat knoflíky. Někteří z nás si jiţ šití 

zkusili, pro jiné to bylo poprvé. 

Přinesli jsme si jehlu, nitě, knoflíky a látku, na kterou jsme knoflíky přišívali. 

Nejprve jsme navlékali niť do ouška jehly. Pro někoho to nebylo zrovna nejlehčí, ale 

s pomocí jsme zvládli všichni. Dál jsme se učili uvázat uzlík. 

A teď přišel čas přišívat knoflíky. Měli jsme jich několik s různým počtem dírek. 

Všichni jsme se moc snaţili a knoflíky byly za chvíli přišité. Šití se nám moc líbilo. 

Těšíme se na další hodiny, kdy se budeme učit základní stehy. 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna. 

 

Všichni se stravujeme v naší školní jídelně. Ve třídě jsme si dělali anketu, která jídla 

jsou naše nejoblíbenější. Máme rádi sladká i slaná jídla. 

Vybírali jsme z patnácti nejčastějších jídel – třeba: krupicová kaše, svíčková omáčka, 

rybí prsty, řízky, špagety, rizoto, rajská omáčka, čočka, kuře na paprice a další. 

Vidíte, ţe výběr jídel je rozmanitý. Ale úplně nejraději máme kuřecí řízky a 

krupicovou kaši. 

Chceme poděkovat našim kuchařkám za chutná jídla, která pro nás připravují. 

Těšíme se i na nějaké speciality, které se na jídelníčku objeví.  
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III. třída  
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Poprvé s tabletem ve 4. ročníku 

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II – Modernizace vzdělávání v ZŠ. A tak 

my, ţáci 4. ročníku, jsme se 19. 2. pustili do první hodiny s ICT technikem na 

tabletech. Protoţe jsme jiţ čtvrťáci, tak nám přihlášení a práce na tabletech nedělala 

větší problémy. 

V první hodině jsme procvičovali v českém jazyce vzory, podstatná jména a pravopis. 

Po vyřešení úkolu jsme si zadali v aplikaci vyhodnocení a hned jsme věděli, kde jsme 

udělali chybu, a po vysvětlení paní učitelky jsme chyby odstranily. První hodina 

proběhla velmi rychle a my se jiţ těšili na další. 

V druhé hodině jsme procvičovali v matematice jednotky délky, hmotnosti, objemu a 

času. Mysleli jsme si, ţe vše umíme dobře, ale tablety nám ukázaly, ţe kaţdý z nás 

v něčem udělal chybu. A zase došlo na vysvětlování a opravy. 

Tablety lze pouţít ve všech našich předmětech. 

S paní učitelkou jsme tablety vyuţili také při hodině čtení. Pouţili jsme je při čtení 

textu s porozuměním. Některé otázky byly pro nás lehké, jiné sloţitější. Záleţelo 

pouze na nás, zda jsme si text přečetli pozorně, či nikoli. Kdo k tomu přistoupil 

zodpovědně, otázky zodpověděl správně. Kdo ne, musel se k textu vracet a práci 

opakovat. Hlavní zkrátka bylo, si text pozorně přečíst. V závěru hodiny nám paní 

učitelka dovolila pustit si hru „Hádáme slova“. Ve hře bylo zadáno první a poslední 

písmeno slova. My jsme se snaţili doplnit vhodná písmena tak, abychom našli 

správné slovo. Naší motivací pro správné řešení byl „baráček“, který, kdyţ jsme 

nezadali správné písmeno, se začal postupně bourat. Tato hra nás moc bavila a uţ 

se na ní zase těšíme. 

Myslíme si, ţe tablety ve výuce jsou fajn a dokáţí výuku zpříjemnit. Proto se těšíme 

na kaţdou další hodinu, kdy budeme moci zase tablety při naší výuce vyuţít. Je to 

prima zpestření. 

Ţáci 4. ročníku    
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V. třída – zajímavá beseda 

V pondělí 11.3. proběhlo na naší škole promítání pana Tomáše Kubeše. První stupeň měl 

téma České zvyky a druhý stupeň se toulal po Galapágách.  

Náš program začal prvním zvykem – chození Tři králů. Viděli jsme obrázky z Čech i Moravy. 

Následoval masopust. Dozvěděli jsme se, co masopust znamená, proč se slaví. Barevné 

masky se proháněly po návsích i městech. Viděli jsme i vypaseného Bakchuse. 

Následovalo vynášení Morany, jako symbol konce zimy.  A pak nejkrásnější svátky jara - 

Velikonoce. Kluci chodili s pomlázkou, šlehali děvčata a odnášeli si malovaná vajíčka a mašle 

na pomlázce. V jiném kraji zase chodili s velkými řehtačkami a vozili Jidáše, který byl oblečen 

do slámy. 

Přeskočili jsme svátek sv. Jiřího a dostali jsme se k pálení čarodějnic. Tento zvyk jsme všichni 

znali a věděli jsme, kdy se slaví. Vysoké hranice hořely a kluci přes ně skákali. 

Z dalších svátků se nám líbila Jízda králů. Na bílém koni kluk převlečený za holku s růží 

v puse, aby nemluvil. Krásně nazdobené koně, všichni nastrojení ve vyšívaných krojích.  

Po výlovu rybníků přijel sv. Martin na bílém koni. Všichni jsme se lekli, když vyběhli 

strašidelní čerti s Mikulášem a pak přišla svatá Lucie, co noci upije, ale dne nepřidá. Naše 

promítání končilo Vánocemi. 

Během dvou hodin jsme prošli nejznámější svátky a zvyky, které se u nás slaví. Viděli jsme 

výzdobu, masky, kroje. Už se všichni těšíme na další promítání.  Žáci 5.ročníku 
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VI. třída 

Anketa mezi žáky: Co byste chtěli změnit na škole?  

Kája, 6. třída: Lepší záchody. 

Viky, 6. třída: O přestávce navštěvovat jiné třídy. 

Ríša, 6. třída:  Aby kuchařky nosily síťky. 

Matěj V, 6. třída : Plavecký bazén. 

Eliška, 7. třída: Mít školu 2 dny v týdnu. 

Lukáš, 7. třída: Lepší školní kuchyň.  

Vojta, 7. třída: Lepší tělocvična. 

Dominik, 8. třída: Mobily o přestávkách. 

Ester, 8. třída: 2x týdně škola hrou. 

Adam, 8. třída: Aby kuchařky nosily síťky. 

Michala, 8. třída: Lepší hygiena na WC. 

David, 9. třída: Lepší jídlo. 

David, 9. třída: O přestávce navštěvovat jiné třídy. 

Adéla, 9. třída: Zrcadlo na záchodech. 

Vojta,9. třída: Místo učitelek učitele.  

Novotný A., Bečkovský A. 

Anketa mezi učiteli: Co byste udělal(a) kdybyste vyhrál(a) 10 
miliónu Kč? 

Zrzavecká, P.: Cestovala bych po světě. 

Cudlín, Z. : Cestoval bych. 

Vodehnalová, L.: Podělila bych svoji rodinu, část bych věnovala na školu. 

Fuchsová, A.: Udělala bych velkou oslavu pro své přátele a pak bych cestovala. 

Wollerová, M.: Cestovala bych a nechodila do práce. 

Holcnerová, M.: Cestovala bych. 

Anketa mezi učiteli: Co byste chtěla učit, kdybyste se měla znovu 
rozhodnout ? 

Zrzavecká, P.: Prvouka, Vlastivěda. 

Cudlín, Z. : Matematika, Dějepis, Zeměpis. 

Vodehnalová, L.: učitelství 1. stupeň. 

Fuchsová, A.: Biologie, Chemie. 
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Wollerová, M.: Tělesná výchova. 

Holcnerová, M.: učitelství 1. stupeň. 

Havelka R., Zámostný J. 

Vtip: Dva žraloci 

Plavou si takhle dva ţraloci. Jeden je otec a učí svého 
syna lovit. Jsou u malé loďky a táta povíd: „Hele dělá se 
to takhle, obepluješ ho jednou, chvilku počkáš, a potom 
ho obepluješ po druhé. Pak ho ještě jednou naposled 
obepluješ a potom ho konečně můţeš seţrat. Ţralokův 
syn nechápe, a tak se zeptá: ,,A nemůţu ho seţrat 
hned?“. Táta ţralok se znechuceně zatváří a povídá: 
,,Ty bys ho snad jedl i s bobkama ?“. 

  Doležalová E., Janovská K. 
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Lyžařský výcvik 2019 z pohledu děvčat 

Dne 6.1.2019 až do 12.1.2019 se 7. ročník a pár jedinců z 8. ročníku vydalo na 

lyžařský výcvik do Horního Maxova. Cesta trvala zhruba hodinku a proběhla bez 

komplikací. Když jsme dorazili na místo, dostal každý svoje zavazadlo a šel do 

svého pokoje, kde si vybaloval věci. My holky jsme byly v největším pokoji u 

jídelny. Nejdřív jsme si rozebraly postele, a když jsme si je rozebraly, nastal 

největší problém vybalování.  Problém to byl z důvodu naprostého nedostatku 

skříní na všechny holčičí věci. Potom jsme byli svolaní na poradu, kde jsme si 

řekli, co se bude celý týden dít. Další den jsme vyrazili na kopec, který jsme si 

museli ušlapat, abychom mohli jezdit. Já a další holky jsme se dostaly do druhé 

skupiny, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme se mohly všechno lépe 

naučit. Následující den absolvovaly běžky všechny holky potom ještě na pokoji 

říkaly, jak je to moc bavilo, ale já jsem si uvědomila, že mi běžky k srdci 

nepřirostly. Další den jsme začaly jezdit na sjezdovce, byla to paráda, i když 

jsme se občas musely vyhýbat Němcům a Angličanům, kteří se učili lyžovat a 

byli po celé sjezdovce. V průběhu výcviku nás čekaly závody na běžkách a na 

sjezdech. S holkami jsme mezi sebou vycházely dobře. Každý večer jsme hrály 

s ostatními na klubovně hry, moc nás to bavilo. Na tenhle lyžák budeme určitě 

všichni rádi vzpomínat. 

Nikola Roušarová 7.ročník.    
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Postřehy z VIII. třídy 

 

 

Týden od 11. do 15. března byl na naší škole plný různorodých událostí. 

 

Promítání o Ekvádoru a Galapágách 

V pondělí 11. března k nám jako kaţdý rok zavítal cestovatel Tomáš Kubeš. Letos 

nám představil svoji výpravu do Ekvádoru, Kolumbie a na Galapágy. Přednáška 

s promítáním trvala celé dvě hodiny, ale uteklo to jako voda. Dozvěděli jsme se 

spoustu nečekaných informací a viděli ještě více zajímavých fotek a videí.  

Překvapilo nás, ţe se v těchto končinách dorozumíme pouze španělsky. Také jsme 

zjistili, ţe kaţdý týden v Ekvádoru je rozdělen kvůli husté dopravě na sudé a liché 

dny. V sudých dnech smějí vyjíţdět pouze auta, jejichţ značka končí sudým číslem, 

v lichých dnech je to zas naopak. A v neděli dokonce auta nesmí vyjíţdět vůbec. 

Asi nejzajímavější a nejpoutavější byly informace a fotky z ostrovů Galapágy. Např. 

sem smí pouze omezený počet turistů a jen na omezenou dobu. Na prvním místě ve 

všem stojí ochrana přírody a zvířat. Obří ţelvy mají přednost před auty, pokud jsou 

přes silnici, lachtan vám klidně můţe zalehnout lavičku, ještěrů je tu tolik, ţe kolikrát 

ani nemůţete projít. 

(Lucie Froňková, Dominika Karešová, Elizabeth Šebková) 

 

 

Recitační soutěž 

Dne 13. 3 2019 ve škole proběhla kaţdoroční recitační soutěţ. Všichni zúčastnění, 

zvláště ti mladší, recitovali většinou básně, ale objevily se i prozaické texty. Mně se 

velmi líbily básničky dvou ţáků z pátého ročníku. Oba ve své kategorii zvítězili. Adéla 

Janoušková s básní Toníček, která pojednává o tom, jak Toníček naprosto podlehl 

nakupování a reklamám, ţe si nakonec objednal i nové rodiče. Martin Roušar zas 

recitoval text o tom, jak ho unesli maskovaní chlapi, co všechno mu udělali a 

nakonec z toho byla pouze výmluva, proč jde pozdě do školy. Všichni, co se letos 

recitační soutěţe zúčastnili, byli opravdu dobří a zaslouţí si velké uznání. Kdyby bylo 

po mém, měli by první místo všichni  

(Valentina Roušarová) 
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Krajské kolo v házené v Kladně 

 

 

13. 3. se vybraní chlapci z 8. a 9. třídy zúčastnili krajského kola v házené, které se 

konalo aţ v Kladně. Museli jsme vstávat velmi brzy, protoţe jsme odjíţděli z Netvořic 

uţ v šest hodin ráno. Cestovali jsme autobusem i MHD. Do Kladna jsme dorazili 

kolem půl deváté. Byli jsme jedním z 5 soutěţících týmů. Bojovali jsme jako lvi, i 

přesto jsme skončili na 4. místě. Naše pocity byly zpočátku smíšené, trochu nás to 

mrzelo, ale nakonec jsme se s tím vyrovnali. Teď jsme rádi, ţe jsme jeli, aspoň jsme 

nasbírali pár cenných zkušeností. Tímto chceme poděkovat paní učitelce Fuchsové, 

ţe nás do Kladna vzala a ţe to s námi celý den přeţila. 

(Filip Gabriel, Dominik Skalický, Jakub Zvěřina) 
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        Devátá třída –poslední rok spolu  

Tak už to přišlo –přihlášky na školy máme podané. A rozhodování bylo pro 

mnohé z nás těžké. Nakonec je asi nejdůležitější dál pokračovat na takové 

střední škole, která nás připraví na tu správnou práci. Takovou, která nás 

bude bavit a naplňovat. Teď většinu z nás čekají přijímačky. A ze všech sil 

se snažíme na ně dobře připravit –chodíme na různá doučování a 

přípravy, zkoušíme si testy z češtiny a matematiky z loňských přijímaček a 

s napětím očekáváme, jak to všechno dopadne.  

Před pololetím jsme ještě napnuli všechny síly k tomu, aby pololetní 

vysvědčení bylo co nejlepší. 

Ale prožíváme i radostné věci –ještě před Vánocemi jsme vybírali třídní 

trika a mikiny, na motivu s nápisem Jsme boží, ale i Beatles se rozešli 

se většina z nás shodla. Určitě jste je na nás už viděli.  

Ani po Vánocích nebylo všechno jenom o učení –na začátku ledna jsme 

měli velice zajímavý projektový den o poskytování první pomoci –hodně 

jsme se dozvěděli, ale také jsme se u toho hodně zasmáli. 

No a teď je nám trochu smutno z toho, že po devíti letech už nebudeme 

všichni spolu a každý půjde svou cestou… 

Tak milí spolužáci, hodně štěstí na další cestě! 

Natálie Jirsáková, 9.třída 



13 
 

Školní čtenářský klub 
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Z dětského karnevalu dne 3.3. 2019 

 

 


