
 

 1. března viděli 

žáci 1. A a 1. B 

pohádku O kob-

lížkovi 

 1. března pro-

běhla recitační 

soutěž ve Strako-

nicích 

 5.až 9. března 

jsme měli jarní 

prázdniny 

 20. března jsme 

viděli představe-

ní Faber—

Přemyslovci 

 28.března se 

konalo školní 

kolo Jihočeského 

zvonku 

 

 

 

 

   5.-8. dubna nás 

čekají velikonoč-

ní prázdniny 

Soutěž o nejlepší slogan!!  

 Vyhlašujeme soutěž o 

nejlepší slogan našeho 

časopisu. Zde uveřejňu-

jeme naše návrhy, vy 

můžete hlasovat, který 

se vám nejvíce líbí. 

Opište ho na lísteček a 

doneste do hlasovací 

truhličky do 8. B. Dě-

kujeme za vaši 

pomoc! 

1. Žárovka, která 

rozjasní všechny 

vaše otázky! 

2. Posviťte si na nás! 

3. Čti a rozsvítí se ti! 

4. Když čteš Blik, jsi 

v pohodě! 

5. Edison vynalezl 

žárovku a my jsme 

ji rozsvítili! 

6. Edison vynalezl 

žárovku a nám se 

rozsvítilo! 

7. Blik—posviťte si 

na život ve škole! 

8. Stačí klik a je tu 

Blik! 

9. Brilantní, 

laskavý, inteligent-

ní  klub-BL!K 

10. Blikej a blbni s 

Blikem! 

11. Blikni si do časá-

ku! 

12. Blik—rozsvítí náš 

svět! 

13. Blik-cvak-příjem!

Novinky přicháze-

jí. 

Pokud byste vymysleli 

ještě lepší slogany, napiš-

te a přineste do 8. B. Těší-

me se na spolupráci! 

 

 

 

Nejdůležitější bo-
dy: 

Úvahy nejstarších 
spolužáků 

Soutěž o nejlepší 
slogan 

Návštěva výstavy 

Maškarní karneval 

Ekoškola 

Básničky 

Recitace 
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Vážení čtenáři  

a příznivci Bliku! 

Jaro je již tady v pl-
né síle. My Vám pře-
jeme příjemné pro-
žití velikonočních 

svátků, bohatou po-
mlázku a příjemné 

chvíle s naším časo-
pisem. 

Redakce BLIKU 

http://skola.vmx.cz/ 

http://www.zsbvodnany.cz/


 Žáci 9. B se 

zamýšlejí nad uplynulý-

mi devíti roky, které 

strávili na základní ško-

le. Posuďte sami, jak 

tuto dobu hodnotí: 
 

Škola mi dala hodně ka-

marádů. Když jsem přišla 

poprvé do školy, šla jsem 

se podívat do své první 

třídy. Byla neuvěřitelně 

velká. Nebo se mi to jen 

zdálo? Tolik dětí v jedné 

třídě jsem viděla poprvé. 

Co mi škola vzala? Na 

konci školního roku mi 

škola vezme kamarády. 

Od páté třídy jsem s nimi 

byla, měli jsme tolik spo-

lečných zážitků a bylo to 

strašné krásné. Nejdřív 

v šesté třídě turisťák, sed-

má třída – lyžák, osmá 

třída – cyklák, a teď 

v devítce nás čeká vodák. 

Ale už se blíží konec roku 

a uteče to jako voda.                                                                                              

 Lucka 

 

Den 1. září 2003 se pro  

nás zapsal do dějin. Do 

školy nastoupili žáci do 1. 

třídy v poměrně velkém 

množství. Pamatuji si svůj 

první školní den jako by 

to bylo včera. Moc ráda 

na něj vzpomínám. Poma-

loučku jsme se začali po-

znávat. A jak plynula léta, 

všichni jsme se skamará-

dili. A teď, po těch letech 

strávených na ZŠ Bavo-

rovská, si kladu otázku: 

Co mi škola dala? A co 

mi vzala? Dala mi mnohé! 

Dala mi možnost najít 

nové kamarády, dala mi 

možnost se učit a dělat to, 

co mě baví. Také mi dala 

výchovu. Dala mi užiteč-

né rady a spoustu dalších 

věcí. A co mi vzala? Tak 

to je dost těžká otázka. 

Ani nevím…Vzala mi 

můj osobní čas, který 

jsem mohla strávit venku, 

když jsem musela psát 

úkoly. Ale nestěžuji si. 

Teď jsem v deváté třídě a 

za tři měsíce svou školu 

opustí třída, kterou mám 

ráda. Já osobně na tuto 

školu budu vzpomínat 

v dobrém.                                 

 Stáňa 

 

Škola nám vzala 9 let 

našeho života. Těchto 9 

let jsme strávili ve velmi 

dobrém kolektivu. Mnoho 

spolužáků odešlo v páté 

třídě na gymnázium, což 

nás, kteří jsme šli na dru-

hý stupeň, ještě více stme-

lilo. 

Škola nám dala mnoho 

přátel na celý život, 

k tomu základní vzdělání, 

které někdy využijeme, 

někdo víc, někdo méně. 

Škola se nás těch 9 let  

snažila připravit do života 

a dát nám vše potřebné. 

Také bychom chtěli říct, 

že těch devět let ve škole 

nebylo zbytečných.                                                                          

 Martin, Tomáš 

 

Škola mě naučila spoustu 

nových věcí. Jsem ráda, 

že jsem sem přišla, pozna-

la jsem i některé nové 

kamarády. Ale teď pro mě 

bude nejtěžší je od sebe 

pustit, hlavně moji třídu 

9.B. Umím spoustu věcí, 

které budu potřebovat do 

svého života. Jo...někdy 

nadávám na paní a pány 

učitele, že jsou na nás 

přísní a tak, ale na druhou 

stranu bychom jim měli 

být vděční za to, že nás 

toho tolik naučili. S mojí 

třídou jsem toho prožila 

moc, ani se na to všechno 

nedá zapomenout, už od 

první třídy, kdy jsme se 

poznali, jsme měli plno 

společných zážitků, ale 

nejlepší to bylo a je asi na 

2. stupni. V 6. třídě jsme 

jeli na turistický kurz, 

moc jsme si to tam 

užili. V 7. třídě 

jsme byli na lyžař-

ském kurzu, třída si 

to moc užila, já jsem 

nejela. Byla jsem 

nemocná. V 8. třídě jsme 

se vydali na cykloturistic-

ký kurz, bydleli jsme v 

Lenoře na Zámečku, jez-

dili jsme pěknou krajinou, 

seděli jsme u táboráku. A 

teď máme 9. třídu, čeká 

nás vodácký kurz a na ten 

se velice těším. Doufám, 

že nám bude přát počasí, 

bude to poslední výlet s 

mojí třídou. Mám vás 

všechny moc ráda. 

               Terka 

 

Myslíme si, že nám škola 

dala hlavně spoustu uži-

tečných věcí, hlavně z 

dějepisu, zeměpisu, čes-

kého jazyka a ostatních 

předmětů. Díky škole 

jsme poznali  spoustu 

přátel a učitelů. Někteří 

učitelé jsou sice trochu 

přísnější, ale myslíme si, 

že je to dobře. Také nám 

dali spoustu užitečných 

rad do života. Domnívá-

me se, že škola nám vzala 

také spoustu volného času 

díky každodenním písem-

kám a zkoušení. Škola 

nám také vzala spoustu 

ranního vyspávání, ale my 

si už zvykli. Přesto bude-

me z naší školy vycházet 

s dobrým pocitem a bude-

me na ni vzpomínat. 

       Aneta a Míša 
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Co mi škola dala a vzala? 

 

,,Když 

jsem 

přišla 

poprvé do 

školy, šla 

jsem se 

podívat do 

své první 

třídy. Byla 

neuvěřitel

ně velká.“ 

  

  



 Návštěva se 

mi moc líbila. Odnes-

la jsem si mnoho vě-

cí, které jsem nevědě-

la a seznámila se s 

novými poznatky. 

Překvapilo mě, že se 

celkem dost nálezů 

našlo blízko Vodňan. 

                 Sára 

 

 Dozvěděla 

jsem se, že se v době 

bronzové platilo hřiv-

nami. Hodně nálezů 

bylo kolem Milejovic 

a Strakonic, překvapi-

lo mě, že už měli kla-

dívko a dlátka, nosili 

hodně šperků. 

             Gabriela 

 

 Byla to pěkná 

výstava. Nejlepší by-

ly krátké filmy a jak 

nám p. Velková před-

nesla něco o té době 

bronzové. Nela 

 

  

 Bylo to zají-

mavé, pouštěli nám 

video a pak jsme si 

rozdali pracovní listy 

s otázkami.       

 Nikola 

Náš program 

Eko se teprve rozjíž-

dí. Máme různé 

schůzky, ve kterých 

diskutujeme o šetření 

energie v naší škole. 

Snažíme se i vymys-

let různé návrhy na 

projekty tak, aby-

chom každého sezná-

mili s naším cílem. 

Tím je, jak jste se do-

četli na začátku, šet-

ření. Chceme, aby 

Co se vám 

vybaví pod názvem 

Ekoškola? Mně se 

vybaví šetření energi-

emi, materiály a pří-

rody. 

škola nevydávala pří-

liš mnoho zbytečné 

energie – tepelné, 

elektrické atd. 

Snažíme se, aby si 

každý uvědomil, jak 

je pro nás důležité 

neplýtvat energií.  

Všechno, co se týká 

našeho programu, se 

budeme snažit podat 

ostatním zábavnou a 

zajímavou formou.  

          9. B 
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EKOŠKOLA 

DOBA BRONZOVÁ 

 

 
Program Ekoškola 

je mezinárodní 
vzdělávací program, 
jehož hlavním cílem 
je, aby žáci snižovali 

ekologický dopad 
školy a svého 

jednání na životní 
prostředí a zlepšili 

prostředí ve škole a 
jejím okolí.  

 

 

 
   

  

  Já a moji spo-

lužáci ze  4.A jsme 

byli v galerii na vý-

stavě o době bronzo-

vé. Paní Velková nám 

pustila film, kde jsme 

zjistili, že z archeolo-

gických nálezů může-

me alespoň tušit, jak 

se tenkrát žilo. Ve 

filmu jsme také vidě-

li, jak odlévali - tudíž 

vyráběli zbraně. Paní 

Velková nám pak 

rozdala pracovní listy 

a my jsme se mohli 

kouknout po galerii a 

odpovědět na veškeré 

otázky. Bylo to zají-

mavé. 

      Tereza Froydová 

                                   

               Na výstavě v 

galerii byly i další 

třídy, na fotografiích 

vidíte žáky 6. ročníku. 

Zachytili jsme i jejich 

postřehy: 

                                   

                                   
Foto: M. Vaněček 



Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana 
Vršecká, Mgr. Iva Vokatá, Mgr. Renata Čer-
nošková, Mgr. Daniela Soukupová,Tereza 
Froydová, Markéta Chmelíková, Veronika 
Šimánková, Václav Veselý, Jaroslav Hryzbyl, 
Petr Pospíšil, Vojtěch Brož, žáci 4. A, 5. B, 9. 

B, žáci 6. třídy 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vodňa-

ny, Bavorovská 1046. 

Pokud byste chtěli kdokoli přispět do dalšího 
čísla, můžete zaslat své příspěvky na adresu: 
ja.vrsecka@seznam.cz, nebo je přinést do 

kabinetu ČJ. 
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KYBERŠIKANA 

 Dne 26. 3. 

jsme měli přednášku 

o kyberšikaně. Bylo 

to zajímavé, dozvědě-

li jsme se toho hodně, 

např. že počítač může 

zabít a ani o tom ne-

víme. Děti, které ky-

beršikana postihne, 

můžou i spáchat sebe-

vraždu. Paní Šímová 

nám také říkala, že 

nemáme zveřejňovat 

informace o sobě. 

   Barbora, 6. tř. 

 Paní Šímová 

nám vysvětlila, co je 

to násilí, kde se s ním 

můžeme setkat atd. 

Asi po deseti minu-

tách nám pustila krát-

ké video ohledně ši-

kany ve škole, kde 

ostatní spolužáky str-

kali, shazovali na zem 

a posmívali se jim. 

Překvapilo mě, jak se 

lidi chovají k druhým  

a nemůžu pochopit, 

že s tím můžou vůbec 

začít. Důsledky šika-

ny jsou otřesné. 

 Eliška, 6. tř. 

 Takové téma 

mě vždy zaujme, tak-

že to bylo opravdu 

zajímavé. Pak nám 

říkali, abychom si 

dávali pozor, s kým si 

píšeme, ať  nedáváme 

své údaje na facebo-

ok.   

   Nikola, 6. tř. 

 Hlavně jsem 

se poučila o tom, že 

na facebook nemám 

dávat skoro žádné 

informace  a ani kde 

bydlíme. Ale to už 

jsem věděla. Když 

jsem viděla ty fotky, 

tak jsem měla husí 

kůži. A ještě se to sta-

lo v Českých Budějo-

vicích. 

     Markéta F., 6. tř. 

 Přednáška o 

kyberšikaně mě donu-

tila zamyslet se  nad 

sebou a nad tím, co 

vlastně na ten internet 

píšu. Sice jsme vědě-

li, že osobní informa-

ce se na facebook dá-

vat nemají, ale stejně 

nám to zopakovali. 

Počítač je anonymní 

zbraň, která ubližuje. 

Z někoho si děláme 

srandu a ani to tak 

třeba nemyslíme, ale 

dotyčného se to třeba 

dotkne a může to vést 

třeba i k sebevraždě. 

Na počítači se nedá 

nikomu věřit. 

      Martina, 6. tř. 

 

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA: 

 

158   Policie ČR 

156   Městská policie 

155   Rychlá záchranná pomoc 

112   Integrovaný záchranný 

          systém  

 

 Vojtěch a koblížek 

  

Vojtěch ,Vojtěch Vojtíšek, 

snědl jeden koblížek. 

Byl moc dobrý tvarohový 

a mně chutnal strašně moc, 

ale přispěl na nemoc. 

Teďka ležím v posteli, 

kvůli jedný neděli, 

kdy jsem snědl koblížek, 

já já Vojta, Vojtíšek. 

 Vojtěch Brož, 2.B 

http://www.zsbvodnany.cz/
mailto:pomoc@theia.cz


  John Lennon: 
Až ti bude v živo-
tě nejhůř, otoč se 
ke slunci a všech-
ny stíny padnou 
za tebe.  
Je to jeden 

z nejkrásnějších 

citátů, co jsem kdy 

četla…A když 

jsem si pročítala 

další citáty od Jo-

hna Lennona, zjis-

tila jsem, že to byl 

velmi moudrý, cit-

livý, vnímavý a 

milující člověk. 

Tenhle, ale i mno-

ho dalších citátů, 

je krásný, ale přes-

to má v sobě prav-

du. I když je nám 

nejhůř, vždy se 

najde okamžik, 

který stojí zato  

prožít. Je možné 

se bez přestání trá-

pit? Myslím že ne. 

I ten nejsmutnější 

člověk se přece 

jednou musí za-

smát. A i jeden je-

diný úsměv, jediné 

povzbudivé slovo, 

může být pro ne-

šťastného člověka, 

který už třeba neví 

jak dál, právě tím  

sluncem a najed-

nou jeho stíny a 

trápení padnou za 

něho... 

Až budu někdy 

v životě nešťastná, 

najdu TO slunce a 

postavím se 

k němu čelem… 

      Markéta, 8.B 

   
Kačka 

 

Jmenuji se Kačenka, 

říkají mi tlačenka. 

Že mě každý políbí, 

to se mi moc nelíbí. 

 

Křičí na mě traktůrku 

a jsem z toho v lavůrku. 

Upeču si brambůrku, 

Kačko, zatanči si mazur-

ku. 

Kateřina Buchtelová, 5.A 

Nakonec nám zatan-

covaly i trochu zazpí-

valy. No, ale ted´ na-

stalo to nejnapínavěj-

ší: vyhodnocení. 

Z první třídy byla 

vítězem moucha 

Adélka, z druhé mo-

týl Tomáš Caban a 

ze čtvrté Zdeněk 

Talafous jako vod-

ník. Myslíme si, že 

  Dne 21.2. na 

masopustní úterý po-

řádala 4. A pro 1. A a 

2. A maškarní bál. 

Seznámili jsme je s 

masopustními tradi-

cemi, maskami v Riu 

a v Benátkách. Při-

pravovali jsme různé 

soutěže, hry, diskoté-

ku a zábavu. Za kaž-

dou splněnou soutěž 

dostaly děti bonbon. 

se to všem líbilo.  

Markéta Tlapová - 

4.A Výstavní  
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MAŠKARNÍ BÁL 

Zamyšlení 

 

,,Až budu někdy 

v životě 

nešťastná, najdu 

TO slunce a 

postavím se 

k němu 

čelem…“ 

 



 V pátek 16. břez-

na se naše škola jako kaž-

dý rok zapojila do mate-

matické soutěže KLO-

KAN. 

Soutěže se zúčastnil kaž-

dý žák prvního stupně od 

druhé třídy, který přišel 

do školy. Na druhém stup-

ni se zúčastnili pouze dob-

rovolníci. I tak se v devět 

hodin ráno zaplnila jídel-

na nadšenci, kteří si chtěli 

ověřit, jak jsou na tom 

s matematickými znalost-

mi. 

A jak to vše dopadlo? 

 

vý cviku zdokonalu-

jeme plavecke  stýlý 

a skoký, ale zaz ije-

me i hodne  legrace 

pr i lovení  krouz ku , 

be hu po deska ch a 

klouza ní    po skluza-

vce. V poslední  de-

sa te  lekci na s budou 

c ekat za vodý, na 

     Od 9.2. jezdí me, 

spolec ne  se spoluz a -

ký ze 3.B,  kaz dý  

c tvrtek do Prachatic 

na plavecký  vý cvik . 

Č eka  na s celkem  

deset lekcí .  Jsme 

rozde leni do skupin 

podle toho, jaký  

jsme kdo plavec. Pr i 

ktere  se jiste  vs ichni 

te s í . Stejne  tak jako 

se te s í me kaz dý  

c tvrtek do bufetu, 

kde se vz dý po vý-

c erpa vají cí  lekci ob-

c erství me. 

Martina S a chova  

zábavnější. Každý 
den se na sebe 
těšíme a vymýšlí-
me si nové a nové 
hry… 

                           
Jaroslav Hryzbil a 
Petr Pospíšil, 3. A 

     Naše nová tabu-
le je chytrá a tak se 
i my musíme sna-
žit… Je to báječná 
kamarádka, se   
kterou nás baví si 
hrát. Zkrátka škola 
hrou. Asi nejvíce si 
užíváme v hodinách 
angličtiny. Naučit se 
nová slovíčka je teď 
pro nás mnohem  
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Foto: Růžena Majerová 

Matematický klokan 2012  

 

CVRČEK: 1.místo:  Richard Fleishman, 3.A     KLOKÁNEK:  1.místo: Jan Šťástka, 5.A 

                  2.místo:   Viktorie Blacká, 3.B                                    2.místo: Daniela Průchová, 5.A 

                  3.místo:   Anemarie Veselá, 3.B                                  3.místo: Eliška Holá, 4.B 

 

BENJAMÍN: 1.místo: T. Staněk, 7.B                  KADET: 1.místo: J. Troblová, 9. A a D. Hojková,8.A 

                      2.místo:  M. Vondrášek, 7.B                          2.místo: M. Křížek, 9. B 

                      3.místo:  N. Maroušková, 7.B                        3.místo: A. Hromádková, 9.B 

Blahopřeji všem úspěšným řešitelům.  

A vám, kdo nejste se svým výsledkem 

spokojeni, přeji, abyste to příští rok 

zvládli lépe.    

                  Iva Vokatá 

MÁME NOVOU TABULI 

PLAVEČÁK 

 



CVRČEK: 1.místo:  Richard Fleishman, 3.A     KLOKÁNEK:  1.místo: Jan Šťástka, 5.A 

                  2.místo:   Viktorie Blacká, 3.B                                    2.místo: Daniela Průchová, 5.A 

                  3.místo:   Anemarie Veselá, 3.B                                  3.místo: Eliška Holá, 4.B 

 

BENJAMÍN: 1.místo: T. Staněk, 7.B                  KADET: 1.místo: J. Troblová, 9. A a D. Hojková,8.A 

                      2.místo:  M. Vondrášek, 7.B                          2.místo: M. Křížek, 9. B 

                      3.místo:  N. Maroušková, 7.B                        3.místo: A. Hromádková, 9.B 

 Nejdříve jsme se dí-

vali na krátký film o přírodě a 

vysvětlili si pojem ekosystém. 

Potom jsme poslouchali různé 

lesní zvuky a představovali si, 

že jsme v lese. Zacvičili jsme 

si na čerstvém vzduchu na 

terase, malovali jsme lesní 

zvířátka a rostlinky, psali jsme 

vlastní příběhy o lese. Zkrátka 

celé dopoledne jsme si povída-

li a získávali nové znalosti. 

Hráli jsme si na detektivy a 

Projekt Ekosystém 
pátrali  po tom, co náš les trápí 

a jak tomu můžeme zabránit. 

 Nakonec jsme na 

velké papíry napsali lesní řád, 

který jsme vytvořili. Všechna 

pravidla, obrázky i příběhy 

jsme umístili  na nástěnky 

v prostorách školy, aby se 

mohli poučit i ostatní. 

    Všem se projektové 

vyučování líbilo.   
           Václav Veselý, 3. A 

 

 

                V pátek 23.  března jsem se moc těšila do 

školy. Naše paní učitelka vyhlásila projektový den. 

To znamená, že jsme se celý den zabývali  jedním 

tématem. Tentokrát to byla příroda a ekosystém. 

   Každý si do školy přinesl obrázky zvířat, o kte-

rých jsme si povídali a nalepovali je na čtvrtky. 

Vymysleli jsme vlastní pravidla, jak se máme cho-

vat v přírodě. Také jsme si pouštěli na interaktivní 

tabuli film o přírodě a zvířatech. 

   Celý  projekt jsme ukončili v dalším týdnu, když 

jsme náš „ Lesní řád “  umístili  na nástěnky, kde se 

s ním mohli seznámit i ostatní žáci. 

    Příště až půjdu do lesa, budu se lépe dívat kolem 

sebe a pozorovat život rostlin i živočichů a dávat 

pozor, abych jim neublížila. 

                             Veronika Šimánková, 3. A  
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Foto: R. Majerová 

Recitační soutěž 
 22.2.2012 proběhla na 

naší škole recitační soutěž. 

V letošním roce se této soutěže 

zúčastnilo 40 žáků z 1.stupně. 

Do okresního kola postoupili: 

Johanka Sádlová z 2.A, Vojtěch 

Brož z 2.B, Jakub Protiva ze 

4.B, Sára  Vavrušková z 5.B a 

Karel Leskovec z 5.A. 

 

 Dne 1.3. 2012 pro-

běhlo ve Strakonicích okresní 

kolo recitační soutěže Dětská 

scéna. 

Žáci z naší školy byli i letos 

velmi úspěšní. Sára Vavruško-

vá a Karel Leskovec z pátých 

tříd postoupili do krajského 

kola a ostatní žáci Jakub Proti-

va, Johanka Sádlová a Vojtěch  

Brož získali diplom 

s oceněním. 

Všem moc blahopřejeme a 

držíme palce do další soutěže. 

Foto: Renata Černošková 



ještě zůstal venku a pozo-

roval hvězdy. Najednou 

mu někdo zaklepal na 

rameno. Matyáš se ohlédl, 

ale nikde nikdo. Pomyslel 

si, že to mohl být jen vítr, 

takže na první zaklepání 

dále nereagoval, ale při 

druhém už dostal strach. 

Srdce mu bušilo a on ze 

sebe nebyl schopný vydat 

ani hlásku. Najednou se 

před ním objevil malý 

skřítek, v ruce držel mod-

ře svíticí hůlku a předsta-

vil se mu jako Bonifác. 

Podrobně mu vysvětlit, 

  Jednoho dne se 

v jedné malé vesničce 

narodil úplně obyčejným 

chudým lidem syn a dali 

mu jméno Matyáš. A pro-

tože čas plynul rychle 

jako voda, synáček rostl a 

rostl, a když vyrostl, na-

stal den, kdy se rozhodl 

opustit svou rodnou ves-

ničku a vydat se do světa. 

Přátelé z vesnice pro něj 

připravili pohoštění. Pilo 

se, jedlo se, a když už 

bylo pozdě večer, vesni-

čané se s Matyášem roz-

loučili a šli spát.  Matyáš 

proč se ve vesnici objevil 

a co je vlastně zač. Maty-

áš nemohl uvěřit vlastním 

uším, když se dozvěděl, 

že při narození dostal 

zvláštní kouzelnou moc, 

kterou nikdo na světě 

nemá a právě Bonifác je 

skřítek, který s ním půjde 

do světa a bude mu se 

vším pomáhat. A aby 

cesta do světa nebyla zce-

la bez účelu, Bonifác do-

stal za úkol přivést Maty-

áše do Růžového králov-

ství. A i když Matyáš moc 

dobře věděl, že cesta bude 
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dlouhá, mnohdy nesnesi-

telná a pro oba častokrát 

nebezpečná, souhlasil 

s Bonifácem a brzo ráno 

se vydali na cestu… 

       Ni 

kky 
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Foto: Daniela Soukupová 

 

 

Karel 

Jmenuji se Kájíček, 

voním jako trávníček. 

Když si s tátou hraju, 

tak se hodně směju. 

 

Vyskočím mu na záda, 

lidi, to je paráda. 

Pak se táta loučí, 

Kájo, už to končí. 

 

Karel Kolafa, 5.A 

 

Aneta 

Anetka má vysvědčení, 

žádná pětka na něm není. 

Děda říká, jen se uč, 

než to bude všechno fuč. 

 

Za pěkné, Anetko, známky 

máš ode mne dárky. 

Raduje se babička: 

Anet, je to samá jednička. 

 

Áňa to je kočička, 

dodá ještě babička, 

pak pochválí mě mamka 

a bude doma ňamka. 

Aneta Nováková, 5.A 

 

Čepice 

Klára běží po ulici, 

prý cestou ze školy ztratila čepici. 

Pokus se jí najít, Kláro, 

víš, kolik to stálo? 

 

V tom Klára zapomene na hledání, 

když kamarádky potká znenadání. 

N azmrzlinu prý vypravily se, 

přemlouvají Kláru, aby přidala se. 

 

Rázem zapomněla Klára na čepici, 

to jistě dostane od mamky přes líci. 

Nakonec dostala po líci i po zádech, 

Ubohá Klárko, no, nemáš ty to pech? 

Klára Pechová, 5.A 


