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Ahoj kamarádi! 
Je tu červen a s ním se přiblížily i prázdniny! 

Ale ještě než nám prázdniny začnou, nastává období zkoušení a 

písemek, ale také vyvrcholení Celoškolní soutěže a na závěr roku 

třídní výlety. Přeji všem hezké vysvědčení a příjemně strávené 

prázdniny – odpočinkem a zajímavými zážitky.  
                                                                                            Vladěna Šiková 

                                               

Pranostiky na červen 

     České jméno měsíce červen je odvozováno různě. V červenání 

ovoce a jahod, nebo od červů, kteří dělají škodu zvláště na ovoci. K. J. 

Erben odvozoval původ slova červen od červenosti růže šípkové, která 

v červnu nejbujněji kvete. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání 

červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. 

 

8. červen 

Medardova krápě – čtyřicet dní kape. 

Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. 

13. červen 

Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

15. červen 

Déšť na Víta – špatný budou žita. 

24. červen 

Na svatého Jana jahody do džbána. 

Na svatého Jana otvírá se létu brána. 

 

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

Hodně pavučin v přírodě věští trvale pěkné počasí. 

 

 



Fotbalový svátek 

V úterý 26. dubna 2016 se konalo v Horní Bříze okresní kolo 19. 

ročníku fotbalového svátku McDonaldś Cup (skupina „B“ – žáci 4. +5 

tříd). Soutěže se zúčastnilo 9 týmů základních škol našeho okresu: 

Horní Bříza, Město Touškov, Líně, Zruč – Senec, Plasy, Kralovice, 

Dolní Bělá a Kožlany. 

Týmy byly losem rozděleny do dvou základních skupin a my jsme naši 

skupinu s přehledem vyhráli. Postoupili jsme tedy do finálových 

zápasů o 1. – 4. místo. Hned první zápas skončil remízou a následná 

prohra na penalty nám sebrala mnoho sil. Nakonec jsme vybojovali 

krásné 4. místo, tedy nepopulární bramborovou medaili. Možná k tomu 

přispělo i velmi špatné počasí. Odnesli jsme si však krásné sportovní 

zážitky. Svoji premiéru si zde odbyly i nové školní dresy.                                                                        
Pavlína Langová 

 

 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Recitační soutěž, která se konala pro 1. i 2. stupeň 28. dubna 2016,se započítává 

do Celoškolní soutěže. Zástupci všech deseti tříd soutěžili před odbornou 

porotou, která se shodla na tom, že 1. místo obsadily ve svých kategoriích Amálie 

Malinová (3. tř.) a Kateřina Tomášková (7. tř.). 

 

 



Básnička o škole 

Soutěž tříd ve skládání básniček o naší škole také patří do Celoškolní soutěže. 

Tentokrát to měla porota velmi těžké a nemohla rozhodnout o vítězi, a proto 

udělila všem zúčastněným třídám 5 bodů. Zde je ukázka dvou básniček z 1. a ze 3. 

třídy. 

Naše školička 

Ta naše školička je pěkně maličká, 

krásné vybavení tady máme, 

rádi se tu učíváme. 

My jsme třetí třída, 

prý nám chybí křída. 

Kouzelné tabule ve všech třídách máme, 

na filmy se rádi podíváme. 

Společně se radíme, 

hodně se tu bavíme. 

Máme rádi přírodu, 

stále dobrou náladu. 

Vyjmenovaná slova už známe, 

klidně vám i zazpíváme. 

Angličtina žádná věda, 

velkou práci nám to nedá. 

Kouzelná je matika, 

je to jenom logika. 

(3. třída) 



To je naše škola  

V Chotíkově škola, z dálky na nás volá: 

„Pojďte děti, kamarádi, učit se tu budem rádi! 

Čtení, psaní, počítání, dvakrát týdně malování, 

zpívání a tančení, to je naše cvičení. 

S tabulemi, počítači, dobře se nám s nimi učí. 

Třídy svítí novotou, všichni tu hned rozkvetou.“ 

A tak tahle školička, i když je tak maličká, 

dětí tu má dost a dost, prý sem chodí pro radost. 

(1. třída)      

 

 

Několik vtipů ze školy 

Malý dinosaurus se ptá matky: „Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?“ 

„Ne, synku, dostaneš se do muzea.“ 

Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 

„Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?“ 

„Zrovna jedu z kopce.“ 

 

Učitel: „Pomohl ti tvůj bratr s domácím úkolem?“ 

Žák:  „Ne, on ho udělal celý.“ 

 

Vašík přijde už po několikáté pozdě do školy.Paní učitelka se ho ptá:  

,,Tak jakou výmluvu si vymyslíš dnes?“  

,,Ále, zdál se mi sen o finále.A představte si to, rozhodčí zapískal prodloužení!“ 

 



TURISTICKÝ KROUŽEK 
SETKÁNÍ S MYSLIVCEM  
 

Dne 22. dubna 2016 nás přišel již po několikáté navštívit myslivec pan Josef 

Pešek se svým loveckým psem. Přinesl s sebou vábničky a trofeje. Děti zaujal 

poutavým a zároveň naučným vyprávěním o zvířatech a o přírodě vůbec.   

Děkujeme.                                                                       Jindra Žílová a Alena Poppová 

 
 

 
 



 
OD FERDY PO JONATÁNA 

 
Turistický kroužek podnikl v květnu osmou výpravu za poznáním do muzea v 

Blovicích na výstavu OD FERDY PO JONATÁNA. Děti se seznámily s postavami z 

večerníčků, vyrobily si papírovou čepici , poskládaly puzzle. Před odjezdem domů 

si v cukrárně koupily zmrzlinu.                                         Jindra Žílová a Alena Poppová 

 
 

 
 



Chotíkovská šlápota 

Chotíkovský jarmark  
 

V pátek 20. května se konaly již tradiční a oblíbené akce – Chotíkovská šlápota a 

jarmark. Akci zahájila na školním hřišti paní ředitelka. Pak vystoupil pěvecký sbor 

a deváťáci předvedli své taneční vystoupení. A pak si všichni účastníci mohli 

zakoupit nějaké výrobky vytvořené žáky a vydat se na 3. ročník Šlápoty. 

Tentokrát jsme se ocitli v historii. Začali jsme v pravěku a na konci 

pětikilometrové trasy po okolí Chotíkova jsme se ocitli v budoucnosti. 

Za závěr – při splnění všech úkolů – jsme dostali na památku malý batůžek s logem 

školy a vuřtík, který jsme si mohli opéci. 

 
Příprava deváťáků na vystoupení 

 
Šesťáci se vydávají na trasu Šlápoty. 



CHOTÍKOVSKÁ ŠLÁPOTA 

 
Hurá na mamuta! 

 

 
Husité 

 

 



MISS a MISSÁK 2016 
 

 
 

 
 

Do organizace volby MISS a MISSÁKA 2016 se zapojili šesťáci spolu s paní 

učitelkou Lenkou Virglovou. Jak je vidět na prvním obrázku, měli spoustu práce. A 

na druhém snímku vidíme všechny účastníky. 

 

 

 



VYHLÁŠENÍ CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE 
Vyhodnocení Celoškolní soutěže proběhlo 2. června 2016 v tělocvičně. Nejvíce 

bodů a 1. místo získala 4. třída. 

 
 

 
 

 

 

 


