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Ahoj kamarádi ! 
     Zdravím všechny příznivce našeho čtvrtletníku Chotíkováček 

v novém školním roce. Jak jste si jistě všimli, časopis je ve zcela 

novém „kabátě“. To proto, abyste si ho mohli přečíst i na stránkách 

naší školy (www.zs-chotikov.cz) a abychom získali více čtenářů.  

     Uvítám také každý zajímavý příspěvek (vladena.sikova@zs-

chotikov.cz). Děkuji všem, kteří přispěli do tohoto čísla nějakým 

článkem, obrázkem nebo fotografií. 

     Přeji všem žákům, učitelům a pracovníkům školy úspěšný školní rok. 

 

                                                        Vaše Tužka – Klávesa 

 

 

 

 

Škola a podzim 

 

Už je to tu zpátky,  

naše školní hrátky. 

Počítání, psaní, čtení,  

ve škole, tam nuda není. 

 

To, co ještě neumíme,  

ve škole se naučíme.  

A po škole můžem  

taky s kamarádem pouštět draky. 

 

Je tu totiž období, 

co nám stromy ozdobí. 

Potvrdí to báseň mojí,  

za dveřmi už podzim stojí! 
(Dominik Zakl, 8.tř.) 
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Vzpomínka na školní rok 2011/2012 

     Konec školního roku patří školním výletům a společným třídním 

akcím. Poslední školní den bylo dojemné rozloučení s 9. třídou a pak 

následovaly prázdniny. Pojďte si tedy zavzpomínat na tyto dny. 
 

Poznávání okolí Plzně 

     Dne 19. 6. 2012 se šestá třída pod vedením paní učitelky 

Mgr. Renaty Štěrbové zúčastnila exkurze za účelem poznávání 

plzeňského okolí. Cílem se stal blízký zámek Kozel, ležící východně 

od obce Šťáhlavy.  

     Cesta vlakem probíhala za deštivého počasí, proto to vypadalo, 

že exkurze se příliš nepodaří. Interiéry klasicistního zámku však stály 

za navštívení a žáci obdivovali především rozličná kamna v každém 

z pokojů. 

     Zámek vyniká zejména svým parkem, kde zúčastnění mohli 

zhlédnout například letité stromy, citlivě zakomponované 

do celistvého zahradního díla – jejich pozornost upoutal také cenný 

liliovník tulipánokvětý. Při venkovní procházce déšť ustal, a tak se 

z exkurze stal příjemně strávený den. 

     Žáci šesté třídy se lépe seznámili s jednou z kulturních památek 

v místě svého bydliště a na závěr si vychutnali také lahůdky v místní 

cukrárně. 

(Mgr. R. Štěrbová) 
 
 

 

 

 



Výlet s folklórem? Proč ne! 
     V hudební výchově jsme se učili zpívat písně z Domažlicka a učili 

se o Chodsku. O to větší bylo naše překvapení, když jsme měli 

možnost podniknout výlet do kraje Psohlavců. 

     V Klenčí pod Čechovem nás přivítala dudácká muzika, pravé 

chodské koláče a ukázka lidových řemesel. Měli jsme možnost vidět 

výrobu krojů, paličkování, malování keramiky, při hudbě a zpěvu si 

zatančit chodský tanec a vše završilo připravené občerstvení s nápoji 

a chodskými sladkostmi. 

     Neméně zajímavá byla i návštěva Muzea J. Š. Baara a místního 

kostelíka, kde je pochován pověstný Lomikar. Na závěr jsme vyjeli 

na Výhledy, odkud bylo od Baarova pomníku možno vidět Trhanou, 

Domažlice a celé Chodsko.  

Žáci 1.S a 2.S., 3. a 6. tř.- červen 2012  
Mgr. M. Všahová 

 

 

Září 
Haló, děti, je tu škola, 

září na nás zase volá. 

Prázdniny jsou pryč,  

k podzimu mám klíč. 

 

Odemkne nám k barvám brány,  

pustí z lesa černé vrány. 

Drakům cestu ukáže,  

větru, dešťům pomůže.          
Kateřina Tremlová, 4.tř.                                  
 

 

 

 



Výlet do zoologické zahrady 
     V červnu loňského školního roku jsme byli s 1. třídou a s naší 

2. třídou v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.  

     Nejdříve jsme se šli kouknout na venkovní výběh lvů. Lvi tam, 

bohužel, nebyli, takže nám nezbývalo nic jiného, než se jít kouknout 

na klokany a do pavilonu opic. Ale nelitovali jsme. Opice byly vážně 

super. A tak jsme tam byli pěkně dlouhou dobu.  

     Nakonec jsme se šli podívat na statek.  
(Šárka Křikavová, Adéla Zemanová, 3. tř.) 

 

 
 

 

 

Hasiči 
1. a 2. třída byla v červnu na návštěvě u hasičů. Hasiči nám ukazovali 

celou garáž. Bylo i pár skutečných poplachů. Ale líbilo se nám tam. 

Nechtěli jsme odtud. 

Pak jsme šli na nanuka a vrátili se do školy na oběd. 
(Filip Šípek, Tomáš Chvojka, 3. třída) 

 

 



 

Knížka pro prvňáčka 

     Třiadvacet chotíkovských prvňáčků se vloni přihlásilo do projektu 

„Knížka pro prvňáčka“. Od ledna do konce dubna se na společných 

čteních seznamovali s nejkrásnějšími pohádkovými příběhy. 

Pohádkové postavičky malovali, modelovali, vyráběli z vlny…. Byly ale 

i složitější úkoly jako křížovky, hlavolamy, puzzle, hádanky…. Četli 

i doma s rodiči, vzájemně se známkovali a vše si pečlivě zaznamenávali 

do deníčků - „žákovské knížky naruby“. Účastnili se kulturních 

představení. 

     Nejvíce se žákům líbila návštěva Knihovny města Plzně – dětského 

oddělení a také beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Její kniha 

„Rošťák Oliver“ všechny nadchla možná i proto, že se mnozí v hlavním 

hrdinovi našli. Všetečné dotazy našich prvňáčků vyloudily na tváři paní 

Braunové nejeden úsměv. Nejvíce byla překvapená, když po ukončení 

besedy malí čtenáři vytáhli své památníčky, nastoupili do zástupu 

a trpělivě čekali na autogram. 

     Pak už jen zbývalo držet palce, aby naši nejmenší školáčci byli 

mezi vybranými a získali svoji „knížku pro prvňáčka“. A povedlo se! 

V červnu proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Nejprve zástupce 

malých čtenářů – Matěj Laub- přečetl čtenářský slib a poté všechny 

rytíř Daniel pasoval do stavu čtenářského slovy: “Ve jménu pověstí, 

bájí a pohádkových příběhů Tě pasuji na čtenáře.“ Mnozí měli 

opravdovou trému, ale odměna v podobě knihy a stužky s nápisem 

„ABECEDA NENÍ VĚDA“ jim rozzářila oči. Přejme jim, aby to 

čtenářské nadšení vydrželo. 
Mgr. P. Langová 

 

 

 

 

 

 



 

„A tak nám pohádka končí a život začíná …“  

ROZLOUČENÍ S DEVÍTKOU – červen 2012 

Naše pohádka začala před devíti lety, tenkrát jsme byli ještě malé děti. 

Půl roku nás vedla ta, Vacíková Renata.  

Pak přišla Kučerová Silvička, až do 5.třídy byla naše jednička.  

Čtení, psaní matika, čas nám rychle utíká. 

Ač se zdá, že škola jsou jen povinnosti, užili jsme si i spoustu radosti, 

kina, plavání, školy v přírodě, dokázali jsme přežít v pohodě. 

Připojila se k nám super dvojka hajný Dennis a vodník Jirka. 

Plyšák Ajax od té doby hlídá všechny naše spory. 

Šípková Andrea nás měla šestý rok a vůbec to nebyl snadný krok. 

Ježibaba Andrea a princezna Lucie se k nám přidaly a rádi jsme je mezi sebe 

přijali. 

A pak k nám rychle utíká Dominika Dlouhá punčocha. 

Poslední je Pan Tau Jarda, tím je komplet naše banda. 

Kouzelnice Pavlína v sedmičce nás přijímá, 

zkrotit nás je těžká věc, zvládla to však nakonec. 

Naši čerti hrůzu pouští a strach v celé škole spouští. 

Jakubovy blbé kecy nebyly však špatné přeci. 

Nezlomí nás vyražené zuby ani černý kašel, přesto si nás na konci devítky našel. 

Ani obtížnost některých předmětů, nezabránila krásným výletům. 

Aby nám nedocházely síly, kuchařky tu pro nás vždycky byly, 



a dobrým jídlem nakrmily. 

I nervy rodičů vydržely, i když těžce zkoušeny byly. 

Učitelkám velký dík, vezměte si kapesník, 

loučení je vždycky smutné, 

u nás je, bohužel, nutné. „A TAK NÁM POHÁDKA KONČÍ A ŽIVOT ZAČÍNÁ.“ 

      Ústřední pohádkovou myšlenku zachovala i třídní učitelka, která 

při závěrečném představování své třídy přidala ke každé pohádkové postavě 

i budoucí povolání každého žáka. Rozloučení bylo velmi netradiční a deváťáci 

sklízeli potlesk už v průběhu svého vystoupení.  

 

 
 

 



Víte, co jsme dělali o prázdninách? 

 

Dovolená na Lipně 

     Vyrazili jsme s rodinou na Lipno. Po cestě jsme si udělali zastávku na zámku 

Hluboká.  

     Po příjezdu jsme se ubytovali a hned jsme šli na lanovku, ze které jsme 

podnikli túru korunami stromů. Další den jsme šli na bobovou dráhu. Po obědě 

jsme šli na dlouhou procházku, při které jsme byli na prezentaci v elektrárně.  

Projeli jsme se i na šlapadle a dojeli jsme až ke Králičímu ostrovu i s králíky. 

                                                                                    Zuzka Šůsová, 6. tř. 

 

Vranovská přehrada 

     V srpnu jsem byl s rodiči na Vranovské přehradě. Byli jsme ubytováni 

v penzionu Relax. Jednoho dne jsme se šli vykoupat. Brácha šel na vodní 

skluzavku, já na tobogán. Táta si šel zaplavat a máma se opalovala. 

                                                                                   Vláďa Kraus, 6. tř. 

 

Lipno 

     O prázdninách jsme byli na Lipně. Bydleli jsme v chatce. Bylo tam příjemně 

a byl tam klid.  

     Byla tam bobová dráha, na kterou jsme šli hned první den. Druhý den jsme šli 

stezkou korunami stromů. Byl tam pěkný rozhled, ale trochu se to hýbalo.  

     Pak jsme se koupali v Lipně. Třetí den jsme jeli parníkem. Bylo hrozné vedro. 

Seděli jsme nahoře, ale bylo tam hrozné horko, tak jsme šli dolů. Tam byl 

chládek.                                                                     Ondra Würtherle, 6. tř. 

 

 

U babičky 

     Když jsme byli s kamarádem u babičky na chatě, chtěli jsme si vyjet na lodi. 

Jeli jsme do kempu a pak na Radost. Když jsme byli na Radosti a chtěli jet už 

zpátky, tak se nám uprostřed přehrady zlomilo pádlo. Museli jsme skočit do vody 

a 100m loď táhnout.  Nakonec jsme loď dotáhli a vrátili se ve zdraví. 

                                                                                         Dominik Salák, 6. tř. 

 

 

 

 

 

 



Slavnostní zahájení školního roku 

     3. září 2012 byl v naší ZŠ a MŠ Chotíkov slavnostně zahájen nový školní rok. 

Zahájení proběhlo tradičně venku u školního hřiště, kde nám starosta obce 

Chotíkov, p. Blažek, představil novou paní ředitelku, Mgr. Zuzanu Houdkovou.  

     Paní ředitelka přivítala všechny žáky, učitele, rodiče a zástupce obecních 

úřadů obcí, ze kterých dojíždějí naši žáci. Zvlášť pozdravila naše malé prvňáčky, 

kterých se v letošním roce sešlo opravdu hodně (29). Všichni žáci 1. třídy dostali 

šerpu a sponzorský dárek. 

 

 
 

 

 
 



Vývoj rocku 

     13. září 2012 se konal v tělocvičně naší školy hudební pořad „Vývoj 

rocku“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého od doby Elvise Presleyho 

do současnosti. 
 

 
 

 

 
 



Věda a technika na ulici 
     V pátek 14. září 2012 byla 8. a 9. třída a 2. speciální třída na akci Věda 

a technika na ulici v Plzni.  

     Dny vědy a techniky je interaktivní výstava. Bylo tam hodně zajímavých věcí. 

Byly tam solární ohřívače vody, různé věcičky z Lega, autíčka z Lega na dálková 

ovládání, robotická třídička. To vše se dalo ovládat dálkovým ovladačem.  

     Také se tam konala spousta soutěží- kdo vyrobí více energie na rotopedu, kdo 

dostřelí dál raketou z plastové lahve.     

                                                                           Matěj Řípa, 8. tř. 

 
 

 
 

 



Na závěr – VTIPY 

 

Babička se ptá rozzlobeně vnoučka: 

„ Pepíčku, můžeš mi vysvětlit, proč krmíš slepice čokoládou?“ 

„ Aby snášely Kinder vajíčka,“ odpoví chlapec. 

 

Učitel hudby varuje žáka: 

 „Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš 

velký talent." 

 

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale jen pro užší kroužek," 

povídá syn otci. Táta na to: „Tomu nerozumím." Mazaný synáček tedy 

vysvětluje: „Bude tam učitelka a ty..." 

 

Letí dva balonky pouští a jeden povídá druhému: „Hele 

kaktusssssss..." 

Druhý na to: „Kde ho vidíššššššššš?" 

 

Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn mívá 

originální nápady?" 

„Ano, zejména v pravopise!" přisvědčuje učitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lenka Polívková 

         Vladěna Šiková 


