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V rámci projektu: „Zóna aktivního odpočinku“ máme před 

budovou školy krásnou hmatovou stezku … 
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I. třída 

 
Žáci I. třídy jeli dne 16.5. 2014 na svůj první školní výlet. 

Cílem byl nedaleký zámek Radíč. 

Zde nás přivítala komorná zámku a celým zámkem nás provedla zdejší princezna. 

Ta měla pro děti připravené různé úkoly – skládání „rozbitého“ obrazu, navlékání korálků, 

vyzkoušení postele, na které spala princezna na hrášku….. 

V závěru prohlídky jsme přišli do místnosti, kde se kluci převlékli za rytíře a vyzkoušeli si i 

různé meče. 

Děvčata se oblékla za princezny a jako „správné dívky“ si vyzkoušela dvoje i troje šaty včetně 

doplňků – paruky, slunečník, boty na podpatku… 

Posledním úkolem bylo hledání pokladu. Ten jsme všichni našli a čekala nás sladká odměna. 

Na zahradě zámku jsme si ještě vyzkoušeli rytířské kolbiště, prohlédli malý hrad a chaloupku, 

zaskákali na trampolíně apod. 

I když nám počasí moc nepřálo, výlet se nám všem moc líbil a při zpáteční cestě jsme si mohli 

zazpívat: 

„přijeli jsme z výletu, 

nezmokli jsme, 

už jsme tu, 

maminka nás pochválí, 

že jsme všechno spapali“…… 

      Za 1. ročník: Dagmar Nováková, třídní učitelka 
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II. třída 
 

MY SE VODY NEBOJÍME 
 

      Od konce února do 22. května žáci druhé třídy absolvovali první část plaveckého výcviku. 

Druhá část bude realizována až ve třetí třídě.  

     Chlapci i děvčata se důkladně seznámili s různými plaveckými aktivitami v prostředí 

benešovského plaveckého bazénu. Získali řadu nových zkušeností a dovedností a někteří už 

dokonce dokážou několikrát přeplavat celý bazén různými styly. Zkušení plavci se na plavání 

moc těšili, ti méně zkušení ztratili strach z vody a všichni si užili spoustu legrace.  

     Na závěr žáci dostali mokré vysvědčení a už se nemohou dočkat uplatnění nově získaných 

dovedností o prázdninách. 

                                                                

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

Vířivka – to je blaho …     Chvíle legrace … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorně nasloucháme paní instruktorce …   Hurá! – Máme vysvědčení! 
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III. třída 
 

Taneční pohár 2014 
 

 

 Ve středu 21. května jsme jely na Taneční pohár do Čáslavi. Díky 2. místu v okresním 

kole jsme postoupily do krajské soutěže a to se nám podařilo v historii našeho kroužku 

poprvé. Vyjížděli jsme v sedm hodin ráno od školy. Jako doprovod s námi jela Jitka 

Stibůrková, která s námi sestavila celé naše vystoupení a také paní ředitelka. Do Čáslavi jsme 

dorazily v devět hodin a celá taneční soutěž začínala v deset hodin. O přestávce vystoupila 

porota, což se nám moc líbilo. Hned po nich začaly vystupovat týmy naší kategorie skupin 1. 

stupně základních škol.  Na řadu jsme šly jako páté. Před začátkem našeho vystoupení jsme se 

dlouho připravovaly v šatně, musely jsme se převléci, namalovat a rozcuchat, neboť jsme 

představovaly čarodějky. S malováním nám pomáhala Bára Stibůrková. 

Po našem vystoupení, které se nám docela povedlo, jsme se koukaly na ostatní týmy. Po 

všech vystoupeních následovalo vyhlášení výsledků celé taneční soutěže. Byly jsme nervózní, 

ale nakonec jsme dopadly docela dobře, byly jsme desáté. 

Po vyhlášení jsme jely rovnou domů. V autobusu jsme zpívaly a hrály hry. Doma nás čekaly 

maminky, které nás s nadšením vítaly. 

 

 

    Dominika Karešová, Barbora Chroustová, Ester Koudelová 
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Milé děti,jak to bylo s Červenou Karkulkou, není potřeba vyprávět.. ale jak to bylo v pohádce 

s vlkem? Potkal holčičku náhodou, nebo hostinu plánoval delší dobu? 

 

Žáci 4. ročníku napsali krátké vyprávění o tom, jak to bylo v pohádce z pohledu vlka…  Bylo, 

nebylo…a možná opravdu bylo! 

 

Vlkův normální den 

Byl jednou jeden vlk a jmenoval se David. Žil na kraji lesa. Jednoho rána mu došlo jídlo. 

Přemýšlel, přemýšlel a dostal nápad:“ Půjdu lovit veverky.“ Šel lesem a cestou zakopl o 

kořen. Spadl ke keři a najednou viděl červenou holčičku a mlsně si řekl: „Chodí nám tu 

masíčko a dokonce s vínem.“ Vlk vyskočil a ptá se:“ Kam jdeš, holčičko?“ Karkulka 

odpověděla, že jde k babičce, která má svátek. „Myslíš babičku v domečku na kraji lesa?“ 

Karkulka kývla hlavou a vydala se dál. Vlk se hned vydal tím směrem, měl plán. Slupl 

babičku jak malinu. Za chvilku přišla i Karkulka. „Tady máš víno, babičko,“řekla.  Vlk 

odpověděl:“Děkuju, děvče“ a začal si nandávat bryndák. Karkulce to bylo divné, proto se 

babičky zeptala, proč tak činí? „No, abych tě mohla sníst,“a vlk snědl i Karkulku. Pohodlně se 

rozvalil na posteli a bylo mu blaze. Začal chrápat. To přilákalo myslivce Vojtu. Vstoupil do 

chaloupky. Vlk ho uviděl a řekl:“ A je po srandě.“ 

 

Matěj Kolář, IV. tř. 

 

 

Vybarvi si obrázek      (obrázek dostupný z: www.predskolaci.cz) 

 

 

 

 

 

http://www.predskolaci.cz/
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Zkuste si vyluštit. 
1. Prvosenka jarní /primula veris/                      

2. Sýr s velkými oky 

3. Potrava býložravců 

4. Hudební písmo 

5. První jarní měsíc 

6. V abecedě je po P 

7. Má to človíček i hrníček 

8. Opak ke slovu NOC 

                     

                    

                  

                 

                   

              

                

                
 

Co hrajeme my páťáci při tělocviku?      

   Víte, kde se vzal ten podivný pravopis ?   Ve Francii.   

Nejpopulárnější je pétanque právě ve Francii. Patří k tamějšímu stylu života stejně jako 

vynikající víno a proslulé sýry. První oficiální pravidla byla vydána už roku 1907. 

    Hrají proti sobě 2 družstva v počtu 1–3 hráčů. Jako hřiště poslouží rovný písčitý plácek, 

dlouhý alespoň 15 metrů. Dále jsou zapotřebí koule na pétanque, které se od sebe hezky 

odrážejí a jsou označeny zářezy, aby se od sebe daly rozeznat. A nakonec je zapotřebí 

košonek – malá dřevěná kulička asi 3 cm v průměru. 

   My jsme si na nově vybudované dráze před školou  pétanque zahráli už dvakrát a moc nás 

to bavilo. Ani  jsme se u hry nehádali tak jako Mikuláš, Vendelín, Jáchym, Viktorín a další 

v knížce, kterou právě čteme.  Jmenuje se Nové Mikulášovy průšvihy a máme ji ve školní 

knihovně.  Knížku doporučujeme všem, které baví číst příběhy ze života školáků. 

 

 

         Žáci 5. ročníku 
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Povltavskou stezkou… 

 

 
Dne 21.5.2014  jsme se sešli u autobusové zastávky u pošty v Netvořicích. Bylo to pro nás 

neobvyklé, protože v ten den jsme museli brzo vstávat. To nám ale nevadilo, protože jsme 

nemuseli jít do školy. V 6:20 jsme nasedli do autobusu a ujížděli směrem na Novou Rabyni. 

Na konečné stanici autobusu jsme vystoupili, popošli kousek dál a u přístaviště jsme 

posnídali. Na hrázi Slapské přehrady jsme se zastavili a prohlédli si panorama. Bylo pro nás 

zajímavé, že se většina stavebních materiálů dovážela lanovkou z našeho Teletínského lomu. 

Pod přehradou jsme objevili sochu svatého Jana Nepomuckého -  patrona vorařů. Tady jsme 

se  vyfotili. Potom už nás čekala cesta stezkou. Netušili jsme, že to pro nás bude tak obtížné. 

Stezkou, která byla velmi úzká a někdy dost nebezpečná, protože vedla podél srázu k řece. 

Cestou se nám poštěstilo uvidět některé z chráněných rostlin a živočichů. Také jsme viděli 

chatičky trempů a jejich osady - Ztracenka, Svatojánské proudy. Nejpříjemnější pro nás byl 

konec cesty a myšlenka na zmrzlinu. Domů jsme se vrátili v pořádku a těšíme se na další 

výlet.   

 

 

 

 

   

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Žáci 6. ročníku 
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VII. třída 

 

Červnové pranostiky… 
Když červen deštivý bývá, obilí to neprospívá. 

Když přijde červen deštivý, ještě není nic ztracený. 

Častá bouřka v červnu, přináší pošmourné léto. 

Červnové bouřky mají krátké trvání. 

Červen červený, jako růže květ. 

Měsíc červen voní deštěm. 

 

Prázdniny jsou za dveřmi… 

Všichni žáci se už jistě těší na prázdniny. Odpočinou si od školy a od učení. Jenže blížící se 

prázdniny s sebou nesou 2 zprávy. Dobrá je ta, že už konečně nemusí vstávat brzy a 

v takovém horku být zavřeni ve třídách… Ta špatná zpráva je ta, že přes celé druhé pololetí si 

žáci a žákyně nachytají nejen dobré známky a pak se to těžce opravuje. Přejeme Vám, abyste  

si známky všichni opravili a abyste byli spokojeni se svým vysvědčením…  Přejeme příjemné 

prázdniny.                                                                            

 

Také jsme se zúčastnili projektu TRIANGL.  
Naše VII.třída se zapojila do přírodovědného projektu Triangl. Dozvěděli jsme se o tom, 

z čeho v budoucnu máme postavit dům, jaký materiál by byl pro stavbu nejlepší a nejlevnější.   

Po různých pokusech jsme  dospěli  k názoru , že je nejlepší  beton . Projekt byl velmi 

zajímavý a přednášejícím moc děkujeme za příjemný den… 

        Za 7.ročník: Jan Březovják                                                         
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Co se to tady vlastně děje? 

 
 Co se to tady vlastně děje? Tuto otázku si právě v této době klade hodně dětí, co 

studují na naší překrásné škole! V této době se tady dělá spoustu věcí, např. zateplování celé 

školy, školní hřiště, na kterém žáci už spokojeně cvičí, hrají házenou, tenis, fotbálek a jiné 

hry. Dále se na školních pozemcích pokoušíme sázet květiny a plody a postupně vzniká 

dendrologická zahrada. Také se pro naše žáky natírá a opravuje skate park. Před školou máme 

bezvadný altánek na odpočinutí.Hned vedle je kladinka na trénování gymnastiky, tabule na 

kreslení a hmatová stezka. A také pétanque.  V budově školy se mění některá okna a 

prosklené prostory. Nadále se budou dělat změny i uvnitř školy. A mi se na to moc těšíme! 

Sice je tu někdy hluk a všude je lešení a práce! Máme radost, že pro nás paní ředitelka něco 

dělá, máme jí rádi a moc jí děkujeme, že budeme mít překrásnou školu.  

        Andrea Vrabcová, VII. třída 

 

 

 

 

… takto nám pan Petr Merhaut opravoval stávající stoly na stolní tenis … ještě natřít a pak to 

můžeme i někomu natřít … 
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VIII. třída 

 

Před prázdninami … 

 

  Je měsíc a něco do prázdnin a všichni se už těší, až se za nimi na dva měsíce 

zavřou dveře školy. Někdo pojede na dovolenou k moři a nebo někam jinam do 

ciziny, jiní budou prozkoumávat krásu své země a někdo bude jenom doma. Chci 

všechny chlapce a děvčata vyzvat k tomu, aby si s rodiči promysleli, kam pojedou. 

Nepromarněte zbytečně dva měsíce prázdnin. Je zbytečné sedět u počítače nebo u 

televize. Vezměte radši kamarádku, když nemáte kamarádku, tak vezměte kamaráda, 

když nemáte kamaráda, vezměte psa a vyražte třeba do lesa. Zbytečně nic netrhejte. 

Dejte si lesní jahody, maliny, borůvky a dejte si pozor na vraní oko, které se dá hravě 

splést s borůvkou. Můžete též sbírat houby ,ale u těch si dejte také velký pozor. Když 

tu houbu neznáte, radši ji nesbírejte. Žádné houby netrhejte zbytečně ,ty, které nejíte 

vy, jedí některá zvířata. Houby jsou si podobné, některé jsou jako dvojčata. Hřib má 

dvojče jedovatý hřib satan, také liška má své dvojče, které je též jedovaté. Hřib satan 

se pozná tak, že když se odřízne nožička, tak je rudě červená a klobouk taktéž. U té 

lišky se to pozná tak, že když se odřízne nožička, tak z ní začne vytékat žlutá voda.  

  Tak se těšte na prázdniny, ale ještě nezapomeňte na školu a ještě se učte. 

 

 

       Autor: Martin Sedláček, VIII. třída  

 

 

 

 

 

Hřib pravý       Hřib satan 
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IX. třída 

 

Výlet na Milešovku 
Dne 21. 5. 2014 se konal výlet na Milešovku. V 8:30 byl odjezd ze školy. Jeli jsme autobusem 

a cesta trvala asi hodinu a půl. V autobuse jsme poslouchali písničky, povídali si. Když jsme 

přijeli na parkoviště, tak už mě začali bolet nohy, jen co jsem se dozvěděla, že půjdeme 

2,5 km do kopce. Nejdřív jsme šli po silnici, pak jsme došli k lesu a uviděla jsem ten kopec, 

který jsme měli jít. Myslela jsem, že začnu simulovat, abych nikam nemusela. Zastavili jsme 

se u lesa a pán z CHKO České Středohoří nám říkal, kde se nacházíme a co tam dříve bylo. 

Pak jsme se pustili do toho velikého „krpálu“. 

V půlce kopce jsme už nemohli, ale stále jsme si drželi tempo. Občas jsme se zastavili, 

abychom se napili. Když jsme došli skoro nahoru, tak jsme zrychlili tempo, abychom si mohli 

sednout a odpočinout a počkat na paní učitelky a zbytek dětí. Jenže když jsme tam přišli, tak 

nás hned uvítal pán z projektu Triangl a odvedl nás do promítacího sálu. Ukázal nám tam 

prezentaci a povídal o historii meteorologických měření na Milešovce. Po té co nám ukázal 

prezentaci, jsme se šli kouknout na rozhlednu, kde byl nádherný výhled na Ústí nad Labem, 

Teplice atd. Když jsme to všechno prošli, tak jsme se šli najíst a čekali jsme na další skupinu. 

Také jsme si tam mohli něco koupit.  

Při cestě dolů jsme šli jinou cestu, tak jsme se museli kousek vracet, ale pak už to bylo dobrý 

a došli jsme k autobusu na parkoviště. V autobuse jsme skoro všichni usínali, protože jsme 

byli unavení.  

Myslím, že výlet stál za to a každý by se tam měl jet podívat. Mně to stačilo jednou, vícekrát 

už bych tam nejela kvůli tomu obrovskému kopci.  

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       Simona Froňková , IX. třída                                                                                                      


