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Ahoj kamarádi, 
vítám vás v novém školním roce. Doufám, že jste hezky prožili letní 

prázdniny a do školních škamen jste se už těšili – na kamarády i na to, 

co se ve škole dozvíte nového. 

Teď už se učíme celý měsíc a většina z vás už dostala své první 

známky. Přeji vám, aby byl školní rok 2016/2017 pro vás úspěšný.  
                                                                                           Vladěna Šiková 

 

Pranostiky na říjen 
Teplý říjen - studený únor. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

 

4. 10.   Svatý František zahání lidi do chýšek 

15.10.   Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 

16.10.   Svatý Havel - devět počasí za den. 

16.10.   Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře. 

16.10.   Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 

16.10.   Suchý Havel oznamuje suché léto. 

17.10.   Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje. 

 
 

 
 

 

 



PODZIMNÍ  TRADICE 
 

Podzimní rovnodennost 

23. září přechází léto v podzim. V tento den jsou noc i den stejně 

dlouhé.  

Vinobraní 

Vinobraní je oslava vína. Koná se ve městech s vinařskou tradicí. 

Halloween 

Tento svátek pochází z keltské historie. Keltové brali tento svátek 

jako konec těžkého pracovního období a počátek zimy. Postupně se 

tento svátek stal více veselým. Děti s formulkou „trick treat“, tedy 

„koledu, nebo vám něco provedu“, koledují o sladkosti. 

Dušičky 

Svátek 2. listopadu je památkou na všechny zesnulé. Lidé v tuto dobu 

navštěvují více hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, 

věnci a svícemi. 

Svatomartinské hody 

Oslavy svatého Martina se pojí s 11. listopadem. Očekává se, že 

začne padat první sníh. Ve skutečnosti je tato událost spojena se 

svatým Martinem z Tours, kterému je zasvěceno několik kostelů a 

klášterů po celém světě. Jedním z atributů svátku sv. Martina je i 

husa. Podle pověsti se Martin měl stát biskupem, ale protože nechtěl, 

ukryl se do husince mezi husy. Ty ho však svým kejháním prozradily, a 

proto jsou jako trest odsouzeny během svatomartinských hodů na 

pekáč. 

Tento den se také otevírají svatomartinská vína. 

 

 
 

 



PRÁZDNINOVÁ  DRUŽINA 
Žáci naší školy si první prázdninový týden zpestřili výpravami za poznáním a 

učením se novým výtvarným technikám (práce s papírem, eukanistika,...).  

První výprava byla do Kůští. Po cestě žáci plnili úkoly  a hledali poklad. Dalším 

cílem 

bylo Planetárium a Techmánie, kde si to děti užily na 100%. Ve čtvrtek jsme se 

vypravili kolem boleveckých rybníků, na Kolomaznou pec a rozhlednu Krkavec. 

Žáci posilněni natrhanými borůvkami a lesními jahodami ušli 15km 

Na poslední den byl naplánovaný výlet do Dinoparku a ZOO. I tento výlet se 

vydařil díky bezvadné partě žáků, která se letos sešla.                  Vychovatelky ŠD 

 

 
 

 

 



 
TURISTICKÝ  KROUŽEK 
Od září začal na naší škole opět pracovat turistický kroužek. První výprava 

směřovala do Blovic na zámek Hradiště, kde do konce září probíhá výstava 

"Kdo si hraje nezlobí - autíčko, kam se podíváš". Žáci zhlédli vystavené exponáty, 

vyrobili si svůj model auta, pohráli si v herně a zkusili najít cestu z bludiště. Poté 

prošli zámeckým parkem a celou výpravu zakončili v cukrárně. J.Žílová, A.Poppová 

 
 

 



 

SPORTOVNÍ  DEN 
Školní rok 2016 – 2017 začala naše škola sportem. Na pondělí 5. září byl 

naplánován sportovní den. 1. stupeň se věnoval netradičním sportům a 2. fotbalu a 

vybíjené. Bohužel, počasí nám nepřálo a 5. září byl asi nechladnější a nejdeštivější 

den v měsíci! 

 
 

 
 



 

1. TŘÍDA 
Do první třídy letos nastoupilo 29 dětí – 14 děvčat a 15 chlapců pod vedení Mgr. 

Milady Mondekové. Jak mně paní učitelka řekla, malí prvňáčci jsou velmi šikovní. 

 
 

 



NĚMČINA  NEKOUŠE 
Němčina se v naší škole učí od 7. třídy dvě hodiny týdně.  V pátek 23. září mezi 

nás zavítal Florian Förster z agentury Tandem, který se snažil pomocí her žákům 

v 7. a 8. třídě ukázat důležitost učit se tento jazyk. Sám Florian se začal  česky 

učit před dvanácti lety a mluví opravdu výborně. 

 

 

 
 



JAK  POSÍLIT PAMĚŤ? 
Začal školní rok a všichni si přejeme mít pěkné známky. Jedničky však nejsou 

zadarmo a musíme – zvláště ve vyšších třídách- pro ně něco udělat a trochu se 

učit. Chceme-li mít dobrou paměť, měli bychom jíst med, nasycené mastné 

kyseliny a hořčík, obsažených v banánech a dýňových semínkách.  

Další tipy pro posílení paměti: ryby, řepkový a lněný olej, vlašské ořechy a 

luštěniny. 

 

 
 

 
 

 

VTIPY 
 

Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?" chce vědět maminka. 

"To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví." 

 

Na rodičovském sdružení: A nezlepšil se náhodou můj syn? 

Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe. 

 

Moudřejší ustoupí...... Mozek mě opustil!? 

 

Vejde paní do obchodu s ptactvem a chce si koupit papouška. 

„Tady mám, paní, poslední pár, ale musela byste koupit oba papoušky. Jeden 

z nich totiž mluví čínsky a ten druhý to překládá.“ 

 

Přijde Pepíček domů a povídá: 

"Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky." 

Maminka: "Vážně?" 

Pepíček: "Ale nééé, jenom si to představ." 

 

„Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ ptá se malý Honzík.  

„Jistě, Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi?“  


