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Ahoj kamarádi! 

   i když tomu počasí venku příliš nenasvědčuje, blíží se léto 
a prázdniny……. Huráááá! k prázdninám patří odpočinek, válení 
se někde u vody a také poznávání nového – přírody, cizích 
měst, putování po hradech a zámcích. v tomto čísle si můžete 
přečíst, kam by se žáci naší školy chtěli nejraději o prázdninách 
podívat. 

   Přeji všem pěkný konec školního roku, pěkné vysvědčení 
a skvělé prázdniny.                   

Vaše Tužka-Klávesa 

 

Pranostiky na červen 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Jaký červen, takový i prosinec. 

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

8. 6. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 

12. 6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13. 6. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

15. 6. Déšť na Víta - špatná budou žita. 

29. 6. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí 
se hodně hub. 

29. 6. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel (16.10.). 

 

 



BESEDA s OLYMPIONIKEM  

20. 3. 2013   

   Besedy s olympioniky v rámci plnění odznaku OVOV se staly 
v naší škole již tradicí. Byli jsme rádi, že můžeme v letošním 
školním roce přivítat Dalibora Motejlka, který reprezentoval naši 
zemi ve skoku na lyžích. 

   v tomto sportu se od dob D. Motejlka mnoho změnilo – výstroj 
i výzbroj. v roce 1964 skočil pan Motejlek v Planici světový rekord 
145 m. Dnešní skokani a letci na lyžích mají lyže mnohem lehčí 
a výroba skokanské kombinézy se rovná přímo alchymii. 
Současný světový rekord v letech na lyžích drží Nor Johan Remen 
Evensen 246, 5 m z r. 2011 z můstku v norském Vikersundu. 

 



TURNAJ DÍVEK VE VYBÍJENÉ 

20. 3. 2013  

 

Pořadí: 

1. Mandarinky (8.tř.) 

2. Ňufíci (7. tř.) 

3. Bezinky (9. tř.) 

4. Kexíci (6.+ 2.sp.) 

 

 

 

 



 

Turnaj chlapců v BASKETBALE 

21. 3. 2013  

 

Pořadí: 

1. Kindergang (8.tř.) 

2. Banání (8.tř.) 

3. Ťamani (9.tř.) 

4. Japoncí (2.sp.) 

5. Fufíci (7.tř.) 

6. Pouové (6.tř.) 

Nejlepší střelec: Tomáš Hanzlík (8.tř.) 

 



APRÍLOVÝ TÝDEN    22. 4. – 26. 4. 2013  

 

TŘÍDA BODY POŘADÍ 

1.  9  2. 

2.  6  5. 

3.  3  8. 

4.  7  4. 

5.  8  3. 

6. 10  1. 

7.  4  7. 

8.  1 10. 

9.  2  9. 

1. a 2. S  5  6. 

           

 Bačkorový den – 1. třída    



BESIP 

Dne 13. 5. 2013 se zúčastnili žáci naší školy dopravní soutěže 

mladých cyklistů BESIP ve Vejprnicích. Soutěžilo se ve  

znalostech pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdě  

zručnosti na kole a zásadách poskytování první pomoci. 

Děti obsadily v I. kategorii druhé místo, v II. kategorii třetí  

místo. Sylvie Krystlová získala v II. kategorii-jednotlivci první  

místo. Všem gratulujeme. Pochvalu si zaslouží i paní  

vychovatelka Jindra Žílová, která všechny na soutěž perfektně 

připravila. 

 

 

 



BESIP 

 
 

 



 TURNAJ DÍVEK v PŘEHAZOVANÉ 

 15. 5. 2013 

 
 

Pořadí: 

1. Mandarinky (8.tř.) 

2. Zagrošky (9.tř.) 

3. Viktoriáni (7.tř.) 

4. Červíci (6. tř.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnaj chlapců ve FOTBALE 

16. 5. 2013 

 

  

Pořadí: 

1. FC NIKDO NÁS NECHCE (2.sp.) 

2. KINDERGANG (8.tř.) 

3. BANÁNÍ (8.tř.) 

4. TÝM MILUŠKY PRITZLOVÉ (9.tř.) 

5. PATRICIOVÉ (6.tř.) 

6. BEANS (7.tř.) 

 

 

Nejlepší střelci: Ondřej Lalo (8.tř.), Filip Nenadovič 

(8.tř.), Martin Vyskoč (9.tř.) 

 

 

 

 



HAIKU 

Haiku je specifická japonská sedmnáctislabičná báseň, která vznikla 

koncem 17. století. Žákyně 9. třídy vám je přiblíží. 

 
Sylva 
Ráno 

Paprsky slunce 

se dotkly mého čela 
a přišlo ráno. 

 
Ju 
Jaro 
Ptáci jsou zpátky 

sněženky venku kvetou 
jaro za dveřmi. 

 
Jitka 
Sníh 
Padá chladný sníh 

padá rychle a hustě 
padá do ulic. 

 
Eliška 
Haiku 
Haiku je báseň 

co málo slovíček má 
přesto dost řekne. 

 
Myšlenky 

Myšlenky plynou 
krásné chvíle vzpomenou 

potom odejdou. 
 

Smutek 

Nech smutek plynout 
pevné hranice mu dej 

přitom neplakej. 
 

Léto  
Sluníčko pálí 

vzduch se horkem tetelí 
léto nás vítá. 

 
Růže 

Krásné květy má 
všech květin je královna 

růže trnitá. 
 



ANKETA  

KAM BYCH SE CHTĚL o PRÁZDNINÁCH PODÍVAT 

Anketa byla prováděna v 6., 8. a 9. třídě (cca 55 osob). 
 
1. místo: Amerika – 17 hlasů 
       Píšu Amerika, protože někteří uvedli USA, někteří     
       Amerika (někteří Ameryka), další napsali různá města   
       Severní i Jižní Ameriky. 
 
2. místo: Španělsko – 6 hlasů  

3. místo: Francie – 5 hlasů 
4. místo: Řecko a Morava – 3 hlasy 
5. místo: Egypt – 2 hlasy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 



VTIPY 

 
- V čekárně u zubaře říká jedna žena druhé: „Tedy slečno, vy 
máte ale krásné zuby.“ 
„Opravdu?“ usměje se polichoceně mladší z nich. „Ty jsem 
zdědila po mamince.“ 
„Ale sedí vám opravdu nádherně.“ 
 
- Žena s velkou nadváhou jde po ulici, když ji osloví 
bezdomovec: „Paní, dejte mi nějaké drobné. Už týden jsem 

nejedl.“ 
Žena uznale zdvihne palec. „Tak to jste dobrý, obdivuji vaši 
vůli.“ 
 
- Pán potká na ulici plačícího chlapečka. „Co se ti stalo? Proč 
pláčeš?“ptá se. 
„Ale já jsem se ztratil a netrefím domů,“ vzlyká kluk. 
„A svou adresu znáš?“ snaží se ho uklidnit pán. 

Pepicek.novak@seznam.cz 
 
- Žák píše domácí úkol z češtiny a po chvíli se ptá otce: „Tati, 
jaké i se píše ve slově automobil? Měkké nebo tvrdé.“ Otec se 
zamyslí: „Napiš auto.“ 
 
- Mohutná žena vejde do obchodu s textilem a dlouho se 
rozhlíží po regálech s plavkami. 
„Co si račte přát?“ ptá se prodavač. 
„Ale ráda bych viděla nějaké plavky, které by mi seděly,“odpoví 
žena. 

Prodavač zamyšleně pokývne hlavou. 
„Tak to já taky.“ 

 
 
 
 
 
Foto: Lenka Polívková 
 Vladěna Šiková 
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