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Ahoj kamarádi! 

     Nový školní rok začal, letní prázdniny zmizely v nenávratnu a my 

se vrátili se školních škamen – s menší nebo s větší radostí.  

        V naší škole, kde během prázdnin došlo k mnoha stavebním 

úpravám, jsme letos přivítali 23 nových prvňáčků, kteří se svou paní 

učitelkou Silvií Kučerovou pilně pustili do práce. 

 

Září v 1. třídě 

    Školní rok začal i pro žáky 9. třídy, kteří se za nedlouho budou 

rozhodovat, kam po ukončení základní školy. Devítka má v současné 

době jen 9 žáků. 

        Přeji všem úspěšný školní rok 2014 – 2015, hodně pracovního úsilí 

a trpělivosti.  

                                                                                             V. Šiková 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Červnový výlet do Horšovského Týna 

    V školním roce 2013/14 podnikl turistický kroužek při školní družině poslední 

výpravu za poznáním. Vypravili jsme se na zámek do města Horšovský Týn. Slečna 

průvodkyně nás provedla purkrabstvím. Děti se dozvěděly spoustu nových 

poznatků, jak dříve lidé žili, jak hospodařili nebo jak si děti hrály. Obdivovaly 

například koňská spřežení, sáňky, ale i chodský kroj. Z purkrabství jsme se 

přesunuli na výstavu "S čerty nejsou žerty".Děti si prohlížely kostýmy, zkoušely 

klobouky, skládaly puzzle a vybarvovaly omalovánky, které pro ně byly připraveny. 

Atmosféru celé výstavy doplňovalo promítání stejnojmenného filmu. Nakonec 

jsme si prošli naučnou stezku kolem zámku  a příjemně unaveni se vydali zpět 

domů. 

 

 

 

 



 

POHÁDKOVÝ LES  

V sobotu 20. září 2014 uspořádal turistický kroužek při školní družině 

první výpravu za poznáním. Vypravili jsme se do Dobřan do Pohádkového lesa. 

Na trase čekala na děti Karkulka s vlkem, Maková panenka, loupežníci, 

Simpsonovi, vodník s čertem a další pohádkové bytosti. U každé z pohádkových 

postav musely děti splnit úkol. Odměnou v cíli jim byl pamětní list a sladkosti. 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

V letošním školním roce je do školní družiny zapsáno 120 dětí a pracují pod 

vedením čtyř vychovatelek: Jindra Žílová, Alena Poppová, Eliška Urbanová a Anna 

Staňková. 

 



Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin - 4. tř. 

 Byli jsme s rodiči na rozhledně. Matěj Šíp 

 V Itálii jsme byly se sestrou v lunaparku na horské dráze. Hrozně jsme 

křičely, i když jízda už skončila. Bára Tomášková 

 Byl jsem u moře v Chorvatsku a našel jsem tam krabí klepeto. Lukáš 

Chvojka 

 Šli jsme do moře a byly zrovna hodně velké vlny. Ty vlny nás málem zavalily 

a my jsme se i někdy nalokali slané vody. Jaroslav Kula 

 Najednou slyším. Píp, píp…. Běželi jsme k prutům a já tahal a tahal až do té 

doby, než jsem ho vytáhl. Kapr měl 10 kg a 82 cm. Martin Plic 

 O prázdninách jsme jeli s mámou a tátou do Strakonic na dudácké 

slavnosti. Spali jsme ve stanu v kempu. Já měla oči jako „Číňan“. Ty mám 

vždycky, když spím ve stanu. Regina Dolhofová 

 Z moře jsem byl nadšený. Měl jsem červené oči, ale v moři nebyla ani jedna 

řasa. Mušle taky nic moc. Josef Hanzlík 

 Můj nejlepší zážitek byla bobová dráha. Jel jsem třikrát a jednou 

zadarmo. Bylo to prima. Adam Frankovic 

 Byla jsem s Kubou na hokejovém kempu. Byla to paráda! Konečně jsem měla 

trénink, který potřebuji. Myslím, že budu nejlepší z týmu. Tereza 

Korčáková 

 Jeli jsme s tátou na Mistrovství světa v motokrosu do Lokte. Šli jsme na 

měřené tréninky a do depa a tam byl osminásobný mistr světa Cairolli, 

se kterým jsem se vyfotil. Jan Zikmund 

 Byla jsem v Chorvatsku. Poslední den jsme jeli ponorkou. Taky jsem viděla 

žraloka. Kristýna Wiltová 

 Byla jsem v planetáriu v Praze. Už když jsme tam vstoupili, bylo vidět, že 

to bude úžasné. Ohromilo nás převeliké Slunce a nad ním zavěšené 

planetky. Iveta Šůsová 

 Byl jsem u babi na chatě. Tam jsme blbli v bazénu, hráli si, chodili na houby 

a dováděli s kamarádem v bunkru. Vojtěch Plic 

 



NEJVĚTŠÍ  PRÁZDNINOVÉ  ZÁŽITKY – 8. a 9. třída 

 
- Nejvíce se mi z prázdnin líbilo na táboře.  Na táboře jsou různé hry a 

soutěže. Super je i povyšování.Jako každý rok tam byla i Talentmánie, 

kterou jsme vyhráli. Martina 

- Své prázdniny jsem prožil na Hracholuskách. Houbařili jsme, chodili ven, 

hráli hry a jezdili na motorkách.Jednou jsem neměl co dělat, a tak jsem se 

rozhodl, že si udělám palačinky. No, moc se mi nepovedly, maminka musela 

uklízet celou kuchyni. Ale nakonec se mi dvě povedly. Dominik 

- Naše rodina letí letadlem asi půl hodiny.Měli jsme dostat jídlo. Najednou 

se letadlo začalo třást. A pořád. Myslel  jsem si, že spadne, ale byla to 

zvýšená turbulence. Nakonec jsme přistáli a bylo to dobré. Filip 

- Vypravili jsme se do Chorvatska. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a pak 

se šli vykoupat. Pak jsme šli na šlapadlo. Další den byla bouřka a pršelo. Byly 

veliké vlny. Kousek od břehu byl potopený člun. Nakonec ho vytáhli, ale 

trvalo to hrozně dlouho. Zuzana 

- 20. 7. jsme šli s bratrem a kamarádkou na Kečup na Hracholusky. Čekali 

jsme půl hodiny a pak začali hrát.“WOW,WOW!“ křičela kamarádka. Zpět 

jsme šli lesem.Vyšli jsme příšerný kopec a najednou jsme uslyšeli divoké 

prase. Začali jsme utíkat a křičet. Báli jsme se. Domů jsme došli v pořádku 

a šli jsme hned spát. Renata 

- Byli jsme na rybách. Každý den jsme chytali od šesti od rána do jedné 

v noci. Výsledek: 6 kaprů a 1 cejn. Martin 

- 29. 8. jsem si jela s dědou do Nadryb pro kobylu. Když jsem Kari uviděla, 

byla to láska na první pohled. Nyní už se nás tolik nebojí a už jsem na ní 

také poprvé jezdila. Veronika 

- V sobotu 30. 8. jsem měla svoji narozeninovou oslavu. Když jsem se ráno 

probudila, hned mi přišly holky popřát začaly jsme připravovat oslavu. Pak 

jsme jeli k babi s dědou a večer byla na hřišti Letní párty. Natálie 

- Prázdniny jsem si užívala. Byli jsme v Hřensku, u Pravčické brány, v Liberci 

a v České Lípě. Pak jsem byla u babi. Zavařovala jsem okurky. XXX 

- Přes léto jsem si oblíbil cyklistiku. Jednou jsem si naplánoval trasu 45 km, 

ale nakonec jsem ji protáhl na 63. Ondřej 

- Na soustředění bylo nejhorší pořád dokola vybíhat sjezdovku skoro bez 

odpočinku. Když jsme přijeli domů, tak jsem skoro prospal víkend. Kamil 

- O prázdninách jsme si koupili dvě ovečky a beránka. Zprvu se bál on i já, 

ale pak jsme si zvykli a nyní chodí tam, kam jdu já. Nikola 

 

                          



Dafi 
     O prázdninách se mi splnil můj největší sen. Už dlouho jsem si přála štěně 

bordur kolie. V květnu jsem se byla na štěňata podívat a vybrala si krásnou 

černobílou fenku. Cestou domů jsme pro ni vybírali jméno. Nakonec jsme se 

shodli, že se bude jmenovat Dafi. 

     Konečně nastal nejkrásnější den. Od rána jsem si pro Dafi připravovala 

krabici a hračky. 

     Když jsme přijeli, tak zrovna pršelo. Štěňátka byla celá špinavá, ale já 

neodolala a stejně jsem si všechna pochovala. Majitelé nás pozvali na návštěvu, 

ale já se těšila, až pojedeme domů a budu si moci fenku odvézt. 

     První den jsem ji měla v pelíšku u postele, takže jsem se vůbec nevyspala. 

Nevadilo mi to, protože jsem byla s ní. Potom už musela ven, protože dělala 

nepořádek. Bylo mi to líto, ale krásně si tam zvykla. 

     Nyní je na zahradě s ostatními psy a je spokojená. Když je šťastná ona, 

tak já taky.     

                                                                                                       Markéta 

                                        
 

PODZIM                                               PODZIM 

Děti pouští draky,                                 Padá listí, 

hejbají se mraky.                                  vítr fouká, 

Listí už se zbarvilo,                               stromek svoji korunku sundá. 

aspoň bude veselo.                                 Hurá, děti, pojďme ven, 

Venku fouká,                                          náruče listí naberem. 

padá listí,                                              Hodíme je do vzduchu, 

bude pršet,                                            veselíme se podzimního příchodu. 

to je jasný!                                            Vytvoříme úsměv na tváři, 

          Klára                                                        slunce nebe pěkně rozzáří. 

                                                              Do školy se těšíme, 

                                                              společně podzim slavíme. 
                                                                                         Lucie 

 

 

 

 



PODZIM 
Podzim je nádherný barevný čas 

plný všech podivů a pestrých krás. 

Listy ze stromů padají, 

všechno pod nimi ukryjí. 

Ochladí se a vítr začne foukat. 

A můžete slyšet, 

jak sova začne houkat. 

Ti, co podzim neznají, 

ho jistě brzy poznají. 
                              Michaela 

 

 

 

SUDOKU 

4  8  2   7 6 

9     4   2 

  7 6     5 

   8   2   

2   1  6   7 

  1   2    

3     5 7   

7   9     4 

8 9   3  5  1 

 
 

 

                                                   



 

MOJE  PRÁZDNINY – 5. třída 
 

Mumlavské vodopády 

Jednou taťka řekl, že pojedeme k Mumlavským vodopádům. Když jsme přijeli 

na parkoviště, šli jsme po Liščí stezce až k vodopádům. Tam jsme se vyfotili a 

zchladili si nohy ve vodě. Pak jsme se najedli v restauraci a jeli zpátky do 

hotelu. 

 
 

U moře 

Jeli jsme do kempu Tašelera.  

Připravili jsme loď a jeli se vykoupat na čisté moře a na jeden ostrov, který 

jsme obešli celý. Byli tam divocí králíci. Jiný den jsme jeli na jiný ostrov a ten 

byl opravdu malinký. Tam jsme našli mnoho mušlí, ježků a krabů.Kačka si vzala 

podvodní foťák a fotila rybičky. 

- Byli jsme na táboře a jezdili jsme na koni. 

- Byli jsme v Chorvatsku. 

- Byli jsme na houbách. 

- Dělali jsme oheň a byli jsme na houbách. 

- Byli jsme v Chorvatsku na ostrově Hvar. Jeli jsme asi 24 hodin a strašně 

dlouho čekali na trajekt. 

- U moře jsme našli ježka a vzali si ho domů. 

- Byli jsme na hradě Kost. 

- Letěli jsme na řecký ostrov Zakyntos. Bylo mi takové vedro, že jsem se 

musela jít hned vykoupat. 

- Každý den jsem byla u koní. 

- Hodili jsme s dědou na dřevo. 

- Byli jsme s babi a dědou na výletě na parníku a na hradě Švihov. 

- Vyhrál jsem závody v Hřibojedech. 



Dovolená na Rozkoši 

Jednoho dne jsme vyrazili na dovolenou na Rozkoš. Nebyla to sice dovolená u 

moře, ale to nevadí. Místo moře tam byla přehrada a místo hotelu chata, ale 

ta chata celkem ušla. První den i potom jsme si to tam moc užívali. Ale už 

druhý den si moje sestra Zuzana zlomila ruku. Pak měla sádru. 

Pak jsme se koupali a koupali a chodili na procházky. 

 

Bikeový tábor 

Celá rodina jsme vyrazili na cyklistický kemp s Milanem Spěšným. Přijeli jsme, 

vyřídili papíry a šli jsme se pozdravit se známými. Samozřejmě, že nikomu 

nechyběl na ruce aspoň jeden náramek z gumiček. Letošní prázdninové 

šílenství zasáhlo opravdu celou republiku i svět. Po večeři následovalo 

představení instruktorů a rozdělení do tréninkových skupin. 

Ráno jsem se probudila do nového dne a rovnou na rozcvičku. Pak snídaně, 

volno na úpravu kol, převléknutí a hajdy na první vyjížďku. Nejhorší byl ten 

kopec,který se musí vystoupat do kempu.  

Potom byl každý den podobný tomu prvnímu. 

Celou dobu jsme se drželi nahoře, ale pak nám to zkazil orienťák. 

Když jsme odjížděli, vymyslela jsem tyto verše: 

Na bikeovém táboře 

bydlíme až nahoře. 

Nahoře, nad Zbirohem,  

až sem šlapem s naším táborem 

Pěkně při tom frníme,  

rozhodně se nenudíme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTIPY 

 
Blondýnka se prochází ve vlastivědném muzeu a kabelkou zavadí o 

vázu, která spadne a rozbije se. Hlídač ztuhne a zakřičí: "Slečno, 

vždyť ta váza byla ze 16.století!" Blondýnka si oddychne a odpoví: 

"Uf, a já se lekla, že je nová..." 

 

Víte, proč blondýnka chodí se slámou na přechod pro chodce?? 

Krmí zebru. 

 

Kdo jsou to středoškoláci?  

To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu. 

 

"Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!"  

"Já také, ale šestky nemáme!" 

 

Proč chodit do školy? 

Svačinu si můžu sníst i doma! 

 

Pepíček jde domů a maminka na něj křičí: "Proč jsi snědl ty 

peníze?!" 

A Pepíček odpoví: "Ale mami, vždyť jsi mi je dala na oběd." 

 

"Tati," škemrá Pepíček, "můžeš mi dát dvě koruny?" 

 "Neřekl jsem ti snad, abys nežebral o drobné?" rozlítí se otec. 

 "Máš pravdu, řekl," uzná Pepíček. "Mohl bych teda dostat dvě 

stovky?" 

 

V bytě zvoní telefon. Otec tří dcer to zvedne. 

 „To jsi ty, žabko?” ozve se mužský hlas z druhého konce. 

 „Ne, u telefonu je majitel rybníka!”               

                          
 



STRAŠIDELNÁ  

ŠKOLA 

 
30. října 2014 
 

 

 



Na tomto čísle Chotíkováčku spolupracovali: 4., 5., 8., 9. tř. a ŠD. 

Foto: V. Šiková a ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


