
Chotíkováček 

 

 

 

 

Léto 2014 



Ahoj kamarádi! 

     Nastává jedno – pro školáka a učitele- z nejhezčích období roku. 

Je červen a těšíme se na prázdniny! Někteří pojedou k moři, někdo 

k babičce a dědovi a někdo bude doma jen tak odpočívat. Přeji všem 

pěkné počasí, hodně sluníčka a abyste načerpali do nového školního 

roku mnoho sil.                                                  V. Šiková   

Pranostiky na červen:                                                
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

 

Jednotlivé dny 

 1.6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 

 8.6. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda 

namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku 

houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc 

neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. 

12.6.  Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13.6.  Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

15.6. Déšť na Víta - špatná budou žita. 

21.6. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se. 

 

 
 



Květen - ve znamení dopravní výchovy 
 

Soutěž BESIP 
Pravidla silničního provozu si testovali i žáci Základní školy Chotíkov v okresním 

kole soutěže mladých cyklistů ve Vejprnicích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a 

čtyřech disciplinách - teoretického testu, testu jízdy zručnosti, praktické jízdy 

na pozemní komunikaci a poskytnutí první pomoci.  

 

V kategorii mladších žáků soutěžili Jan Drábek, Filip Pešek, Kateřina Tremlová a 

Aneta Tůmová. Celkově družstvo obsadilo 2. místo. 

V jednotlivcích mladších žákyň skončila Kateřina Tremlová na 1. místě a 

v kategorii mladších žáků Jan Drábek také na 1. místě.  

Na 6. místě celkově skončilo družstvo starších žáků, ve kterém nás 

reprezentovali Jakub Osoba, Ondřej Würtherle, Michaela Krepindlová a Zuzana 

Šůsová. V kategorii starších žákyň obsadila Michaela Krepindlová 1. místo.  

 

Soutěž Malý záchranář   
4. místo - Eva Hanzlíková, Aneta Tůmová (5.tř) , Šárka Křikavová, Filip Šípek 

(4.tř)  

  

21.5. 2014 -  dopravní hřiště ve Třemošné   
Děti prošly jízdami na dopravním hřišti  a znalostními testy. Všichni žáci 5. třídy 

a někteří ze 4. třídy získali  průkaz cyklisty. 

 
Malý záchranář 

 



Jaro patří sportu 
     Všichni jsme se těšili na školní turnaje na školním hřišti. Počasí nám však 

nepřálo. Turnaj v kopané I. stupeň nestačil do uzávěrky pro déšť dohrát, turnaj 

v přehazované dívek (13. 5. 2014) se nakonec konal v tělocvičně a fotbal chlapců 

II. stupně byl sice venku, ale počasí jako v květnu (15. 5. 2014) nebylo. 

Výsledky: 

PŘEHAZOVANÁ – dívky 

1. místo: 9. třída (12 bodů) 

2. místo: 7. třída ( 7 bodů) 

3. místo: 8. třída (6 bodů) 

 

FOTBAL – chlapci 

1. místo: 9. třída (10 bodů) 

2. místo: 7. třída (9 bodů) 

3. místo: 8. třída (7 bodů) 

 

Je vidět, že 9. třída, která byla ve sportovních turnajích poražena pouze loni ve 

fotbale speciální třídou, má ve sportu své nástupce! 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



DUHOVÁ  CESTA 
     Již druhým rokem se 8. května 2014 vypravila školní družina v rámci putování 

za poznáním plnit úkoly na Duhovou cestu. Začátek i konec tratě dlouhé 4 km byl 

na ranči Šídlovák v Plzni. Po splnění úkolů jsme si opekli vuřty a vydali se lesem 

zpět do Chotíkova. 

 

 
 

 
 



POHÁDKOVÉ ČTENÍ – NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 
     Ve čtvrtek 29. května 2014 navštívily děti ze školní družiny knihovnu v 

Chotíkově. Uvítal nás Mgr. Miloslav Fait, který dětem nejprve pověděl, jakým 

způsobem knihovna funguje a jaké knihy si mohou děti, ale i dospělí půjčit. Děti 

měly možnost si knihy, které je zaujaly, prohlédnout. Poté pan Fait poutavě 

vyprávěl o spisovateli Karlu Čapkovi a jeho nejznámější knížce pro děti Dášenka, 

čili živit štěněte. A co teprve, když začal z knihy číst...., to děti poslouchaly, ani 

nedutaly. Návštěva v knihovně se všem moc líbila a děti slíbily, že se do ní určitě 

vypraví i s rodiči a některou z knížek si zapůjčí. 

 
 

 



DĚTSKÝ DEN 
    30. května 2014 se konal v naší škole Dětský den. Žáci 6. – 8. třídy měli 

program se svými třídními učiteli a pro žáky I. stupně si deváťáci připravili 

zábavný program, který se konal pro nepřízeň počasí v budově školy. 

     Děti byly rozděleny do skupin po pěti a plnily společně těžší i lehčí úkoly – 

poznávání dopravních značek, hod kriketovým míčkem na cíl, kop na bránu, atd. 

 

 
Navigace 

 
Vyhlášení vítězů v tělocvičně 

 

 



Již od září sledujeme s pomocí 4. třídy pravěkou rodinku. Dnes se dozvíme: 

 

         Jak jeli pravěcí lidé na dovolenou 
     Byla jedna pravěká rodina. To už ale samozřejmě znáte. 

     Jedné letní noci se Kůstce zdál sen. Byl o tom, jak jí panenka z lýka, kterou 

dostala o Vánocích, vyprávěla o tom, jak byla na dovolené u oceánu. V tu chvíli se 

Kůstka probudila a zavolala: „Mami, pojedeme k oceánu!“  

„No, já nevím. Zeptej se tatínka.“ 

„Tati, pojedeme k oceánu!“ 

„Asi ne. A co ještěrky?“ 

„Já mám nápad. Ještěrky pojedou s námi.“ 

„Tak dobře, Kůstko. Rodino, balíme!“ zvolal tatínek. 

     Všichni začali rychle balit a za chvíli už byli v kamenném autě na veverčí 

pohon. Za hodinu byli na místě. Kůstka vyběhla z kamenného auta, uviděla oceán  a 

začala jásat. Potom vystoupila celá rodina. „To je ale krása,“ řekli si. 

      Kančinec a Kůstka běželi do vody. Ve vodě našli mušle. Moc se jim u oceánu 

líbilo a ještěrkám taky. Sluníčko krásně svítilo a ještěrky se vyhřívaly na kameni. 

Maminka se opalovala také a tatínek se koupal s dětmi v oceánu. 

     Všem se tam moc líbilo a za týden jeli domů. Když se vrátili, vybalili a začali 

odpočítávat dny do konce léta. Jak se říká: „Všude dobře, doma nejlíp!“ 

 

 
 

 

 



VTIPY 

 
"Tatínku, chci, aby slůňata běžela", žadoní děvčátko. 

"Už to nejde, slůňátka jsou moc unavená." 

"Tatínku, alespoň chvilinku." 

Plukovník se vykloní z auta: "Roto, na můj povel, masky nasadit, poklusem klus!" 

 

 

Jdou dvě rajčata po silnici, jedno přejede auto a volá na to první... to se otočí a 

řekne: "S kečupem se nebavím!" 

 

 

Mravenec a slon se jdou koupat, slon už je ve vodě a mravenec na něj volá: 

"Slone vylez!" 

"Proč?" 

"No vylez!" 

Slon se vyhrabe na břeh: 

"Co je?" 

"Ale nic, chtěl jsem jen vidět, jestli nemáš moje plavky." 

 

 

Ptá se Anička maminky: "Maminko, kdy jsem se narodila?" 

Maminka povídá: "20. července, Aničko." 

Anička: "Jé, to je ale náhoda. Zrovna na moje narozeniny!" 

 

 

"Pane doktore, nevím, co mi je, pokaždý, když se napiju kafe, tak mě začne trápit 

pichlavá bolest v oku." 

"A zkusila jste už vyndat ze šálku lžičku?" 

 

 

Učitel říká žákovi: 

"Ty se věnuj běhu na dlouhé tratě." 

"Proč myslíte, že bych měl?" 

"Říká se, že co není v hlavě, musí být v nohách." 

 

 

Po tréninku se ptá tatínek syna, jaký byla dneska hra? „Docela to ušlo, dal jsem 

dva góly.“ „A jaké bylo skóre?“ je stále zvědavý tatínek. „1:1“ 

 

 



FOTBALOVÝ TURNAJ – I. STUPEŇ 
Bude dohrán v červnu. 

 
 

 
 



Na tomto čísle Chotíkováčku spolupracovala: 

4. třída, Jindra Žílová, Alena Poppová, Marcela Všahová. 

Foto: Vladěna Šiková a archiv školy 


