
 8., 15., 22. a 29. 

ledna jezdili žáci 

2. ročníku na pla-

vecký výcvik 

 8. ledna se žáci 9. 

ročníku zúčastnili 

besedy s cestova-

telem  

 13. ledna proběhl 

ve škole Den ote-

vřených dveří 

 16. a 17. ledna 

přišli k zápisu 

budoucí prvňáčci 

 18. - 23. ledna 

lyžovali sedmáci 

na Zadově 

 20. ledna proběhlo 

okresní kolo 

olympiády z děje-

pisu 

 21. ledna se kona-

lo okresní kolo 

olympiády z ma-

tematiky pro 5. a 

9. ročník 

 27. ledna jsme 

navštívili předsta-

vení ZUŠ Malý 

princ 

 29. ledna jsme 

převzali pololetní 

vysvědčení 

 30. ledna jsme 

měli pololetní 

prázdniny 

Zápis do 1. tříd 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

  

Milí čtenáři Bliku,  
pololetí letošního 
školního roku je u 

konce, čeká nás vy-
svědčení, krátké 

prázdniny a v úno-
ru školní práce bude 
pokračovat. Přejeme 

všem hodně sil a 
chuť do práce.  
Jana Vršecká 

  

Foto: L. Filip 



 Na pátek 28. listopadu 

2014 připravil 8. ročník pro žáky 

prvního stupně a děti mateřských 

škol společenské odpoledne na-

zvané Rej strašidel. 

 Celé akci předcházely 

dlouhé přípravy. Bylo třeba sesta-

vit a nacvičit program, navrhnout 

a doručit plakáty a pozvánky, vy-

robit výzdobu a dárky pro děti a 

také zajistit technické zázemí. 

 Potom přišel pátek 28. lis-

topadu. Pro nás to byl dlouhý, ale 

hezký den. 

Dopoledne jsme vyzdobili tělo-

cvičnu, hoši z 9. třídy, kteří nám 

pomohli s hudbou, vyladili techni-

ku a vyzkoušeli jsme si program. 

Než jsme se nadáli, bylo odpoled-

Stránka 2  

￼ 

Rej strašidel 

ne. To už byl čas převléknout se 

do kostýmů a očekávat hosty.  

 Ve tři hodiny vše vy-

puklo. Hned u vstupu čekalo na 

naše malé návštěvníky milé pře-

kvapení – výborné perníčky a 

malý dárek na památku.  

Na úvod odpoledne se 

představila strašidla z 8. ročníku a 

zahájila tak připravený program. 

Ten obsahoval taneční a soutěžní 

bloky a také několik tanečních a 

pěveckých vystoupení a scének. 

Za soutěže byly děti odměněny 

koláčky nebo sladkostmi. Nechy-

běla ani tradiční volba nejlepšího 

kostýmu. Hlavní cenou pro vítěze 

v této soutěži byl krásný dort. 

 Protože jsme se dobře ba-

Ročník IX. Číslo 3 

vili, uběhlo odpoledne jako voda a 

pomalu byl čas končit. Nezbývalo 

než poděkovat hostům, že přišli 

v tak hojném počtu a rozloučit se. 

 Potom jsme se pustili do 

úklidu. Trochu nám bylo líto, že 

to všechno skončilo. Domů jsme 

ale odcházeli s dobrým pocitem. 

Opravdu jsme se snažili, tak snad 

se u nás hostům líbilo. 

  Na závěr ještě jednou dě-

kuji za spolupráci všem, kteří se 

na přípravě a realizaci Reje straši-

del podíleli. 

 

Za 8. ročník Mgr. Daniela Souku-

pová 

 

 

  

    

Foto: D. Soukupová 
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Rej strašidel 

 

 

 

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a 

říká: ,,To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi 

ještě malý. Ale že jsi propadl z dějepisu, 

který má jen dvě strany, to je hanba!"  

Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá 

se podřimujícího Petra co je to za vzorec? 

-Petr koktá: ,,Pane učiteli, mám to na jazy-

ku". ,,Tak to honem vyplivni ,protože to je 

kyselina.“ 

Zahráli jsme scén-

ku o vodníkovi 

Zatančily rusalky 

Vyhrála nejlepší 

maska 
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1. matematika 

2. hornické město 

3. jehličnatý strom 

4. štíhlý listnatý strom 

5. části těla 

6. dopravní prostředek 

7. klenoty 

8. eskymácký příbytek 

9. opečený krajíc chleba 

10. jitro 

11. polední jídlo 

12. otvor 

13. jihoevropský stát 

14. zimní pokrývka hlavy 

15. severoafrický stát 

Oprav popletená přísloví a rčení 

„Kde máš vysvědčení?“ ptá se otec syna. 

„Ale, já jsem ho půjčil Karlovi, on chtěl (dokončení v tajence).“ 

Stránku připravili: Karel a asistentka Eva 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až se 

ucho utrhne. 

Kdo jinému jámu kopá, nic do ní nedá. 

Vrána v bráně sedá, křivý rovného si hledá. 

Není všechno vzato, co se třpytí. 

Koho chleba jíš, na toho se dívej. 

Kdo se holí, nesmí do lesa. 

Jak si kdo ustele, tak se nehne. 

Komu se nelení, ten se nežení. 

Kam čert nemůže, strčí žábu. 

Když se kácí les, jíme řízky. 

                 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

                  

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

                 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se 

ucho utrhne. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 

Není všechno zlato, co se třpytí. 

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 

Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

Jak si kdo ustele, tak si lehne. 

Komu se nelení, tomu se zelení. 

Kam čert nemůže, strčí bábu. 

Když se kácí les, lítají třísky. 
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Kontrasty zimy 

  

 

Foto: D. Soukupová 

 

,,Je zima, ale poupata tomu nevěří.“ 

                                        Neznámý autor 
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 V neděli 18. ledna za-

čal lyžařský výcvik srazem 

na školním dvoře. V devět 

hodin přijel autobus, rozlou-

čili jsme se s rodiči a vyjeli 

směr Zadov. 

 Po příjezdu k hotelu 

byl plán jasný, vynosit zava-

zadla a lyže, ubytovat se, 

vybalit věci a zasytit své ža-

ludky v hotelové jídelně.  

 Seznámili jsme se s 

prostředím hotelu a po po-

ledním klidu jsme vyrazili 

na kopec. Tam jsme se roz-

dělili do skupin a začali s 

lyžováním. Někomu to šlo 

lépe, někomu hůře, ale proto 

tu s námi byli zkušení učite-

Lyžařský kurz 7. ročníku 

  

lé, aby nás tu správnou tech-

niku naučili. Příjemně unave-

ní a vyčerpaní jsme si po-

chutnali na chutné svačině a 

zbytek dne jsme strávili ná-

vštěvami na pokojích ostat-

ních spolužáků. Ve 21 hodin 

musel být každý ve svém po-

koji a připravovat se ke spán-

ku. 

 Zbylé dny lyžařského 

výcviku probíhaly přibližně 

stejně. Každý den v sedm rá-

no byl budíček, ranní hygie-

na a následovala snídaně. Ty 

byly formou švédských stolů, 

kde si každý přišel na své. 

Společně jsme si rozvrhli 

program na celý den, někteří 

Foto: L. Šťástková 

se odebrali na běžky a jiní na 

sjezdovku. Během pobytu si 

každý zažil rychlé okamžiky 

na sjezdových lyžích, ale také 

každý pocítil vysílení na trase 

a zjistil svou fyzickou kondici 

při zdolávání bílé stopy 

Churáňov - Pláně. 

 Během celého pobytu 

jsme si užili mnoho legrace. 

Domů jsme se vrátili jako 

zkušení lyžaři, jen nám bylo 

líto, že výcvik tak rychle ute-

kl. 

 Dominik, 7. A 
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Rozinka 

 Celý adventní čas jsme 

se těšili na vánoční prázdniny, 

zda najdeme pod stromečkem 

dárky, po kterých jsme nejvíce 

toužili a které jsme si nejvíc přá-

li.  

 Nadešel den D – posled-

ní předprázdninový den a besíd-

ka s dalšími staršími spolužáky.  

Přesto jsme i my mysleli na ty, 

kteří tyto svátky nijak neslaví.  

 Z domova jsme přinesli 

tvrdý chléb a rohlíky, mrkev, 

zrní, žaludy a kaštany a odnesli 

 Možná si říkáte, jak asi 

budu popisovat Rozinku? Ale ta-

hle rozinka není k jídlu byl to můj 

králíček. 

 Králíčka jsem si přála k 

svátku, jenže rodiče byli proti. 

,,Už máme kočku, psa a činčily!“ 

říkal vždycky taťka. Ale stejně 

jsem je přemluvila. 

 Jela jsem si pro Rozinku o 

prázdninách v  srpnu v roce 2012. 

Bydlela v Bavorově  se svými 

sourozenci a bylo těžké si mezi 

nimi vybrat. Měla oranžovo-bílou 

barvu a na hlavě oranžové 

chloupky ve tvaru kříže. Nejraději 

jedla jablka a vždycky mi je brala 

z pusy. Když byla Róza šťastná, 

skákala radostí nebo mě olizova-

la. Má kamarádka měla také krá-

líčka, Bublajze, a tak nás napadlo, 

že by se mohli „skamarádit“.  

Jednoho dne přišla mamka 

z práce a začala Rozince čistit 

klec a chtěla, abych jí šla pomoc. 

Nadílka pro zvířátka 

Foto: J.Kalianková 

Než jsem však došla ke kleci, 

mamka zvolala: ,,Markétko, ona 

má králíky!“. Ano, Rozinka měla 

5 malých králíčků. Jedno bohužel 

umřelo hned po narození. Měla je 

moc ráda a dobře se o ně starala. 

A když šli králíčci do světa, byly 

jsme s Rozinkou zase samy. 

 Samozřejmě žádné zvířát-

ko není dokonalé a ani Rozinka 

nebyla, někdy mě kousla nebo 

prskala a já ze vzteku pochybova-

lo o tom, jestli jsem 

si vybrala toho 

správného králíčka. 

Ale ani já nejsem 

dokonalá, nebavilo 

mě jí čistit klec a 

málo jsem ji pouš-

těla na procházky. 

 Rozinka 

umřela 7. 10. 2014. 

Byly jí teprve 2 ro-

ky!, ale mně to při-

padá, jako kdybych 

byla s Rozinkou celý život. Ni-

kdy na ni nezapomenu, protože 

byla úžasná a já neměla nikdy 

pochybovat. Mám pocit, jako by 

tu byla pořád se mnou. 

 SBOHEM, ROZI. 

 

          Markéta. 7. A 

jsme je do nedalekého krmelce, aby 

i zvířata žijící ve volné přírodě si 

tento čas zpříjemnila. A pak už jen 

hurá na vánoční prázdniny. 

              Žáci 1.B 

 

Foto: M.  Tlapová 
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Hrátky s čertem ve školní družině 

Foto: E. Čížková 

 Ve středu 3. prosince ve školní družině 

jsme si hráli s čerty. Měli jsme dvě družstva. Vy-

hrálo družstvo pod vedením luciferky Martiny 

Kopencové. 

 Druhé družstvo vedla Bára Janáková. Zá-

vodili jsme v pojídání piškotů, lezli jsme tunelem 

do pekla, házeli jsme bramboru do kotle, sfouká-

vali jsme oheň. 

 Na konci jsme hledali poklad a dostali 

jsme diplomy. 

 

 Martina Kopencová a Bára Janáková 

 To si takhle jednou opra-

vuji úplně běžný domácí úkol – 

šlo o převádění vět do množného 

čísla -  a nevěřím svým očím! 

Kdo ty nebohé děti učil češtinu 

na druhém stupni? Posuďte sami: 

 

Hezký muž – heští muži /Honza/ 

 

Přijede na návštěvu ašský bratra-

vezli /Nela/ 

                                                             

otcůvi liberečtí kolegové mi při-

vezli /Nikča/ 

Drahý příbuzný – druhý příbuz-

ní /Filip/ 

 

Že by byli všichni zamilovaní ??? 

                                                            

D. Šmídová, učitelka čj 

nec – přijedou ašských bratranci /

Kája/ 

                                                              

přijedou ašskými bratranci /

Magda/ 

Otcův liberecký kolega mi přivezl 

– otcových libereckých kolegů mi 

přivezli /Kája/ 

                                                                

otcův liberečtí kolegové mi při-

Naši deváťák jsou dobrá češťin 
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Roháček 

Otec nad vysvědčením: „Tedy, něco 

tak hrozného jsem v životě neviděl!“ 

Syn odpovídá: „Já taky ne, tati, 

ale našel jsem to v tvém ………“  

Vyluštění křížovky 

Červená stužka 
 V prosinci proběhla na naší škole sbírka na 

boj proti AIDS prodáváním červených stužek. Někte-

ří studenti této školy se také sbírky zúčastnili. Vybra-

lo se 1 600 Kč. Tímto všem děkujeme za příspěvky 

do sbírky.  

Eliška Cinádrová  

Obrázek nakreslila Daniela Bílá  

                 

1 P O Č T Y       

2 O S T R A V A   

3 S M R K         

4 T O P O L       

5 R A M E N A     

6 A U T O B U S   

7 Š P E R K Y     

8 I G L Ú         

9 T O P I N K A   

                  

10 R Á N O         

11 O B Ě D         

12 D Í R A         

13 I T Á L I E     

14 Č E P I C E     

15 E G Y P T       

                 

  1 2 3 4 5 6 

1             

2             

3           

4         

5       

6     
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Rej strašidel 

 Žáci osmého ročníku pořá-

dali v pátek 28. listopadu Rej stra-

šidel. Přišlo mnohem více lidí, než 

jsem čekala, a to je dobře.  

 Na zahájení jim zatancovali 

Dominik, Pepa a ostatní, kdo se 

přihlásili do tanečního kroužku. 

Potom jsme tancovali na písničky, 

které pouštěli kluci z devátého roč-

níku. Potom bylo další taneční vy-

stoupení. Choreografii vymyslela 

paní učitelka Soukupová, byly to 

rusalky. Pak zazpívali někteří žáci 

Vodníka. Dětem se vše moc líbilo.

    

 Následovaly další písničky, 

tanec a hry. Potom jsme nastoupily 

my - já, Sára a Kačka. Pokračovalo 

vyhlášení soutěže o nejlepší mas-

ku. Výherce vyhrál dort. Byla to 

malá čertice, byly jí tak čtyři roky. 

Byla moc nadšená. Nakonec 

jsme se museli s dětmi rozloučit. 

Moc jsme si to užili! 

Klára, 8. A   

 Na rej strašidel jsme se při-

pravovali asi dva měsíce. Měli 

jsme pro děti připraveny soutě-

že, odměny, zábavná představe-

ní. Ráno jsme začali připravovat 

tělocvičnu a nacvičovali jsme 

svá vystoupení. Měli jsme per-

níčky pro každého návštěvníka a 

dort pro nejlepší masku. Když 

nastalo odpoledne, velmi jsme se 

těšili, přišlo první dítě a najed-

nou byla plná tělocvična. Tanco-

vali jsme, soutěžili, prostě jsme 

si to moc užili a asi i děti, které 

přišly. Myslím, že na to budeme 

dlouho vzpomínat.                     

Vanda, 8. A 

 Pro mě to byl nejlepší 

den. Přípravy proběhly dobře, 

nakonec se vše povedlo a vzpo-

mínáme na to odpoledne v dob-

rém. Poděkovat bych chtěla pře-

devším učitelům a učitelkám, 

jsem moc ráda, že se na nás při-

šli podívat. Masky a strašidla, 

přípravy a program, různá vy-

stoupení a soutěže, to vše bylo 

moc fajn.  

Žákyně 8. A 

 V pátek jsme pořádali Rej 

strašidel. Již od osmi hodin se při-

pravovala tělocvična. Polovina 

třídy pomáhala s výzdobou paní 

učitelce Soukupové a panu Kubel-

kovi, druhá polovina byla s panem 

učitelem Grillem v informatice, 

kde vyráběli informační plakáty, 

kudy se mají hosté dát. Okolo   

11. hodiny jsme měli hotovo a 

začali jsme generální zkoušku ta-

nečního a pěveckého vystoupení.  

Aneta, 8. A 

 Já jsem moderoval celé 

odpoledne společně s Kačkou 

Fučíkovou. Úvod se nám vydařil a 

pak následovala scénka se zombí-

ky, kde jsem také účinkoval. Vy-

stoupení se povedlo, ale nejlepší 

bylo, když jsem  upadl a pak mě 

odtáhli do nářaďovny.   

Pepa, 8. A 

 

  V prosinci proběhla školní 

kola olympiád z dějepisu, z české-

ho jazyka, z anglického jazyka a z 

matematiky.  

 Do okresního kola olympi-

ády z dějepisu postoupili David 

Valenta, Jakub Protiva a Jitka 

Fousková. Soutěž proběhla 20. 

ledna v DDM Strakonice.  Ve vel-

ké konkurenci se nejlépe umístil 

David, byl na 15.místě.  Gratulu-

jeme! 

 Do okresního kola z čes-

kého jazyka , které se uskuteční 5. 

února, postoupily Klára Vydláko-

vá, Aneta Nachlingerová, jako 

náhradnice postupuje Sára Va-

vrušková. Držíme palce! 

Olympiády 
   1 2 3 4 5 6 

1 P O K O J I 

2 O K O L Í   

3 K O P A   

4 O L A   

5 J Í   

6 I   

Roháček - řešení 
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Vyrazili jsme za hranice 

 Před Vánocemi 18. pro-

since se vydala devátá třída spolu 

s několika žáky osmých a sed-

mých tříd za hranice. Naším cí-

lem byla Vídeň, naším průvod-

cem pan Jan Bísek z CK Floria, 

s dozorem mi zdatně pomáhala 

paní zástupkyně a  pan kolega 

Straka. Absolvovali jsme klasic-

kou prohlídku – Hundertwasser-

haus, Schönbrunn, historický 

střed města – Hofburg, katedrála 

sv. Štěpána – ale hlavně jsme si 

užívali adventní atmosféru. A co 

na to naši žáci? 

    Museli vstávat opravdu 

brzo, takže co prožíval Honza: 

„Plánoval jsem, že to dospím 

v autobuse. Tam jsem ale nemohl 

usnout, protože pan Bísek pořád 

povídal zajímavosti do mikrofonu 

a mě to rušilo.“ 

     Přišlo překvapivé 

zjištění, že bychom  měli v praxi 

použít znalosti získané 

v hodinách němčiny! Jak píše Ne-

la: „Cítila jsem se mezi těmi jinak 

mluvícími lidmi celkem špatně. 

Nemám ráda, když někomu nero-

zumím. Bylo tam ale i dost Če-

chů...a to se poznalo na první po-

hled.“ Doufejme, že to Nela mys-

  

lela v dobrém, že se Češi poznali 

podle vybraného oblečení a vytří-

beného chování. Někdo měl také 

opačné zážitky: „Je vidět, že Ra-

kušané milují Vánoce. Díky turis-

tům umějí někteří trošku česky.“         

– Bára Z. 

    Na adventních  trzích byli 

někteří překvapeni vysokými ce-

nami a pak litovali, že si něco ne-

koupili. Nikča: „Strašně mě mrzí, 

že jsem si nekoupila vánoční hrní-

ček.“ Mimochodem, můžete si 

založit celou sbírku těchto suve-

nýrů, neboť motivy se každým 

rokem mění. 

    Ne všichni tolik šetřili. 

Magda: „V katedrále sv.Štěpána 

jsem za euro zapálila svíčku. Na 

trzích jsem koupila jablko 

v karamelu a trdelník.“ Dalšími 

častými nákupy na trzích byly tře-

ba velikánské preclíky rozmani-

tých chutí. Ani o vůně a barvy 

nebyla nouze: „Mně osobně se 

líbily i stánky. Jak svítily ve tmě, 

a ty vůně svařáků, punčů a růz-

ných jídel.“ – Aleš. 

    Jako ve zprávách na Nově, 

ani ve Vídni nechyběla zvířátka. 

Jak píše Eliška: „Úplně mě pře-

kvapily veverky, které se nebály 

lidí.“ 

   Anežka se zabývá  základními 

lidskými  potřebami. Je to rovněž 

rada pro další cestovatele: „Na 

radnici byly záchodky zadarmo!“ 

Ale všímá si i širších souvislostí: 

„ Když jsme stáli nahoře na Glo-

rietu, celá Vídeň se mi ani neve-

šla do objektivu foťáku.“ 

    Nejhezčí atmosféra byla 

večer. Markéta F.: „Nejlepší a 

nejkrásnější byly veliké ozdobe-

né stromy, ze kterých jsem byla 

nadšená.“ 

    A pak už návrat domů. 

Zrovna začalo po pěkném dnu 

pršet, takže jsme už o nic nepři-

šli. Bára V.: „Bylo hezké, jak 

byla Vídeň osvícená a jak bylo 

osvíceno Vídeňské kolo.“ 

    Po cestě domů došlo i na 

zpěv koled, kterým byl nadšen 

zejména pan Bísek. Hlavní zpě-

vačky byly pak odměněny po-

chvalou.  

    Po každé správné akci se 

vracíme pořádně unaveni. Jako 

Adina: „Rodiče se mě ptali, jaké 

to bylo, ale já byla už tak vyčer-

paná, že jsem jim nic neřekla, 

hned jsem sebou plácla do poste-

le a spala až do deseti  hodin dru-

hého dne.“     

 Z toho všeho je doufám 

vidět, že se akce povedla. Mrzí 

mě, že se svou současnou třídou 

se nejspíš už nikam za hranice 

nepodívám, neboť čas jejich stu-

dia na naší škole se neúprosně 

krátí. 

                                                            

 Dagmar Šmídová 

 

 

Foto: A. Malá 
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Malý Pepíček přijde za tatínkem: „Tati, 

umíš psát potmě?“ „Myslím, že ano,“ povídá 

tatínek, „co chceš, abych napsal?“ „No,“ po-

vídá Pepíček, „jen mi podepiš vysvědčení.  

 
Komiks připravil Karel Sádlo ze 7. A 

Učitel říká dětem: „Ten, kdo odpoví na mou 

další otázku, může jít domů.“ Pepíček vyho-

dí svou aktovku z okna.“ „Kdo hodil teď tu 

aktovku?“ ptá se rozzlobený učitel. „Já,“ 

odpoví Pepíček, „jdu domů.“  

,,Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?" 

chce vědět maminka. 

,,To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme 

zdraví.“ 

Při hodině tělocviku si žáci 

lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 

"Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?" 

"Zrovna jedu z kopce."  
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Rozhovor s panem učitelem Zahradníčkem 

Hrajete v nějaké kapele a jak 

dlouho? 

Ano, hraji ve více kapelách od 

13 let.(např.: Double Decker) 

 

Na jaké hudební nástroje hra-

jete nebo jste hrál? 

Bicí, baskytara, elektrická kyta-

ra. 

 

Jaký je váš oblíbený hudební 

žánr? 

Metal. Poslouchám hlavně me-

tal. 

 

Jaké jsou vaše oblíbené skupi-

ny? 

Meshuggha, After the Burial. 

Učíte ve škole i hudební výcho-

vu? 

Ano, a baví mě to. 

 

Setkal jste se někdy s nějakým 

vaším oblíbeným zpěvákem, zpě-

vačkou, hudebníkem a s jakým? 

Ano, se skupinou Meshuggha. A 

byl to pro mě zážitek. 

 

Jaká je vaše oblíbená stanice rá-

dia? 

K smrti nenávidím všechny stanice 

rádia. 

 

Máte nějaký sen, který se týká 

hudby, a jaký? 

Chtěl bych uskutečnit evropské 

 

     

turné. 

 

Chystáte se na nějaký koncert? 

Ano, chystáme se na vystoupení 

skupiny After the Burial. 

 

Líbí se vám nějaká česká kape-

la? 

Ano, líbí se mi více českých sku-

pin.  Za všechny lze uvést např. 

The truth is out there. 

Děkujeme za rozhovor! 

Ptaly se Pavlína a Vanda 

 

  

Foto: J. Vršecká 
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 V úterý 16. prosince se 

v odpoledních hodinách sešli ve 

třídě 4.B naši rodiče, prarodiče a 

sourozenci, aby se podívali na vá-

noční představení, které jsme si 

pro ně připravili. V programu ne-

chyběly básničky, koledy, vánoční 

písničky ani pohádka.  

 Rodičům se nejvíce líbila 

pohádka Čert a Káča, také je však 

zaujaly anglické písničky, na které 

jsme si secvičili různé tanečky. 

Kromě nabitého programu jsme 

připravili i bohaté občerstvení.  

 Na závěr jsme zazpívali 

písničku Chválím tě země má, po 

které jsme rodičům předali dárek 

v podobě malého Ježíška vyrobe-

ného z červeného ubrousku. 

V něm se ukrývalo tajné přání. 

 K domovům jsme všichni 

zamířili o dvě hodiny později 

s dobrou sváteční náladou. 

     

Projekt Pravěk 

     

 Sára Kopencová, 4. B 

 Z žáků 6.A a 6.B  se při hodině výtvarné výcho-

vy stali pravěcí umělci. S chutí a odhodláním dávných 

lovců vytvářeli obrazy, které rázem proměnily učebnu 

6.A v tajemnou pravěkou jeskyni.  

Foto: R. Chloupková 

Foto a text: I. Kubičková 



Ročník IX. Číslo 3 
Stránka 15 

Jazykový koutek 

 

In der Schule 

 

Ich lese in Tschechisch. 

Du schreibst Teste in Ges-

chichte. 

Er spricht in Deutsch. 

 

Wir rechnen in Mathematik. 

Ihr turnt in Sport. 

Sie singen in Musik. 

 

Unsere Schule ist die beste. 

 

(Sára, 9.) 

 

Der Sport 

 

In dem Tennisklub  spiele ich 

Tennis. 

In den Alpen läufst du Ski. 

Im Gebirge fährt er Rad. 

 

In dem Tanzklub tanzen wir. 

In der Turnhalle spielt ihr Bas-

ketball. 

In dem Wald wandern sie. 

 

Sport macht Spaß. 

(Nela, 9.) 

 

       

 

 

  Have a nice 

day. See you 

soon … 

GOODBYE! 

Hello. 

  What’s your 

name?      

Can you describe this face? 
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