
Chotíkováček 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podzim 2017 



Ahoj kamarádi, 
vítám vás v novém školním roce 2017 – 2018. Letní prázdninové dny 

jsou pryč a my se těšíme z nových školních dní a podzimních 

radovánek. 

Dny se krátí a noci se prodlužují, ale všude kolem nás je plno krásných 

barev. Také si můžeme pochutnat na čerstvě utrženém jablku nebo 

hrušce /pokud se nám letos urodilo/ nebo si udělat panáčka z kaštanů. 

Přeji všem veselý podzim a úspěšný školní rok.                                     

V. Šiková 
 

Pranostiky pro podzim 

Podzim začíná podzimní rovnodenností 23. září a končí zimním 

slunovratem 21. prosince. V letošním roce nastal astronomický podzim 

již v pátek 22. září. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš. 

Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když dne ubývá, zimy přibývá. 

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

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

Koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude šťastný. 

Mnoho bukvic - mnoho vánic. 

Na podzim lžíce deště a konev bláta. 

Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima. 

 

 

 



1. třída 

Do 1. třídy letos nastoupilo 20 dětí – 11 děvčat a 9 chlapců. Malým 

školákům se ve škole zatím líbí. A jak mě informovala Mgr. Pavlína 

Langová, třídní učitelka 1. třídy, žáčkové již poznají písmenko M. 

 

První den ve škole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plavání 

Dne 14. 9. 2017 proběhlo v Plzni republikové finále AŠSK ČR v plavání základních 

škol. Naši žáci (4. ročník) byli, na základě zaplavaných časů při plaveckém výcviku 

v rámci TV, vybráni jako zástupci Plzeňského kraje. Soutěžní tým tvořili tito 

žáci: Jan Kraus, David Kotous, Ondřej Kokeš, Jakub Lukšík, Lucie Šípová, Viktorie 

Nechutná a Vojtěch Schneeberger (náhradník). 

Soutěže se zúčastnilo přibližně 100 chlapců a 100 dívek z celé ČR. 

V jednotlivcích se z chotíkovského týmu umístil nejlépe mezi hochy Jan Kraus, z 

dívek Lucie Šípová. 

Při soutěži štafet naše družstvo obsadilo 6. příčku. 

Vynikající výsledek podala dvojice Jan Kraus a David Kotous. V závodu dvojic - 

plavání s deskou zvítězili. 

I přesto, že byla na závodech velká konkurence, dosáhli žáci vynikajících 

výsledků. Skvěle tak reprezentovali nejen naši školu, ale celý Plzeňský kraj. 

Děkujeme a gratulujeme!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMACE v NĚMECKÉM JAZYCE 

20. září 2017 přišel do naší školy pan Karel Hájek, animátor německého jazyka, 

který se snažil žákům 7. třídy přiblížit, jak je důležité a také proč se učíme 

německy. Všichni sedmáci se aktivně zapojili do výuky a hodina se všem velmi 

líbila. Také jsme se naučili nová slovíčka a dozvěděli se zajímavosti o německy 

hovořících zemích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLNÍ DRUŽINA a TURISTICKÝ KROUŽEK 

TÁBOR PŘI VSI 

3. a 4. července se na naší škole uskutečnil „Tábor při vsi“.  V pondělí  jsme 

zdolali rozhlednu Krkavec, v úterý jsme navštívili WestPark v Plzni – Radčicích, 

kde byl pro děti připravený program spojený s opékáním vuřtů.  

Každý den si děti odnesly domů svůj výrobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turisťák 

V sobotu 16. září se vypravil turistický kroužek do Dobřan, kde se konala již 

tradiční akce s Klubem českých turistů - Dobřanská "50" a Pohádkový les. Na 

trase děti plnily různé úkoly pohádkových postav. Po návratu do cíle dostaly děti 

odměnu od pořadatele a zhlédly na náměstí dřevorubeckou show. 

 

 



CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI O DÝNI 

Dýně k podzimu prostě patří. 

° Dýní je mnoho druhů. Liší se velikostí, tvarem a barvou. 

° Dýně patří do základního jídelníčku ve Střední a Jižní Americe. Nejstarší 

zkamenělá jadérka dýní se našla v Mexiku. Vědci odhadují jejich stáří na 10 000 

př. n. l. 

° Pozor na okrasné odrůdy! Protože obsahují jedovaté látky, jsou určeny jen k 

dekoraci. 

° Rekordní dýně prý byla vypěstována v americkém Wisconsinu. Vážila 821 kg. 

 

RECEPT -  JEDNODUCHÁ DÝŇOVÁ POLÉVKA 

Potřebujeme 

 0,5 kg dužiny z dýně 

 1 ks brambor 

 1 litr zeleninového vývaru 

 0,5 lžičky kari koření 

 1 kelímek smetany na vaření 

 1 lžíce oleje 

 1 ks cibule 

Cibuli nakrájíme a osmažíme na oleji. Přidáme na kostičky nakrájenou dýni a 

brambor. Tuto směs osmahneme. 

Směs zalijeme vývarem /možno i z bujónu/ a vaříme asi 25 minut. Pak necháme 

vychladnou a vše rozmixujeme.  

Polévku znovu přivedeme do varu, přidáme smetanu a dochutíme kořením. 

Polévku rozdělíme do talířů a můžeme posypat slunečnicovými semínky. 

 



ZÁJMOVÉ  KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018 

 

Vaření 

 

 

Kroužek Třída Den Čas Vyučující Platba
Cizí jazyk

Anglický jazyk 6.-9. středa 12.10-12.55 L. Virglová zdarma

Sportovní

Stolní tenis 5.-8. čtvrtek 12.05-12.50 A. Šípková 300 Kč/1.pol. a 150 Kč/2.pol.

Výtvarné 

Keramika 1.-2. středa 1x14 dní 11,30-13,00 S. Kučerová 600 Kč/1.pol. a 300 Kč/2.pol.

Keramika 3.-5. středa 1x14 dní 13,05-15,05 S. Kučerová 600 Kč/1.pol. a 300 Kč/2.pol.

Šikovné ruce 3.-5. čtvrtek 12.10-12.55 I. Simetová 300 Kč/pol.

Ostatní

Pěvecký 1.-5. středa 12.10-12.55 M. Všahová zdarma

Turistický 1.-9. sobota 1x měsíc

Příprava k PZ (Čj) na SŠ 9. (+8.) čtvrtek 12.10-12.55 V. Šiková 300 Kč/pol.

Vaření 4.-5. středa 1x14 dní 13.00-14.30 P. Pangrácová 300 Kč/pol.

ANP žáci s SPU úterý 12.10-12.55 P. Pangrácová zdarma

POZNÁMKA: Vaření jen 1x14 dní - max 12 dětí

Keramika+vaření - lze kombinace obou kroužků 
Kroužky KERAMIKA a STOLNÍ TENIS budou (vzhledem ke stavebním úpravám v suterénu) ukončeny k 31.3.2018.

J. Žílová              
       A. 
Poppová            
     

200 Kč za žáka na akci + 
vstupné, jízdné  



 

JAK  JSME  STRÁVILI  PRÁZDNINY? 

° Na Šumavě jsme šli na vyhlídku, jenže ta byla mezi loukami plných krav. Chtěli 

jsme stádo krav obejít, ale jedna vyrazila za námi a sledovala nás. Nakonec jsme 

našli mezi loukami cestu. 

° Byla jsem na Hracholuskách. 

° Nejdříve jsme byli u Landštejna, pak na vodě, v Chorvatsku a samozřejmě u 

babiček. 

°  Byli jsme s mamkou, taťkou, ségrou a kámoškou na Slapech. Bylo to tam dobrý. 

°  Na dovolené na Slovensku jsme procestovali skoro všechny hory – od Vysokých 

Tater až po Malou Fatru. 

° Potápěl jsem se v moři, viděl jsem velikého kraba a raději jsem plaval dál a našel 

jsem 30 ježků. 

°  Na dovolené jsme byli na výletě autem po safari a pak jsme večeřeli v 

beduínské vesnici. 

° Byla jsem na nejlepším koňském táboře na světě. 

° Byla jsem v Itálii a potápěla jsem se a viděla jsem rybičky. 

° Byla jsem na dovolené v SAE. Byl to můj sen a konečně se splnil. Projeli jsme 

všechna zajímavá místa. Nejvíc se mi líbila nejvyšší budova světa Burj Khalife. 

Další místo, které jsem si velmi užila, byl umělý ostrov Palma. Zklamalo mě ale 

největší obchodní centrum světa Dubai Mall. 

° O prázdninách jsem plula s rodiči po Středozemním moři. 

° Byla jsem na táboře pro fotografy. 

° V červenci se vdávala moje sestřenice Petra. …..... Oběd byl velmi zajímavý! 

Ženich byl tak nervózní, že při obědě mu bylo špatně, že musel odběhnout. Poté, 

co se vrátil, musel odběhnout znova. ….... Moje teta svolávala lidi, aby šli tancovat. 

Teta couvala ke kraji a začala padat. Chytla se reproduktoru a mě. …..... Druhý 

den tetu bolel kotník. 

° Byli jsme s celou rodinou u Máchova jezera. Byli jsme i v muzeu v Doksech. 

° Jednoho dne jsme se rozhodli, že pojedeme na Lipno. Když jsme přijeli, šli jsme 

na rozhlednu, ze které jsme viděli celou Šumavu a Rakousko. Z rozhledny byl 

velký tobogán, kterým jsme sjeli dolů. …. Před odjezdem jsme se vykoupali v 

Lipně. 

° Byla jsem v Železné Rudě. 

° Jeli jsme na řece Berounce. 



Byla jsem v zábavném parku Mirákulum nedaleko od Prahy. 

° Koupala jsem se v bazénu. 

° Ráno v 5 hodin jsme vyjeli do Rostocku. Trajektem jsme pluli 6 hodin do 

Švédska. Jeli jsme do Stockholmu, kde bylo krásně. … Na památku jsem si koupila 

plyšového soba. 

°Jeli jsme na zámek Hluboká. Večer jsme přijeli do penzionu, kde nám dali tipy na 

výlety. Např. jsme viděli velké kameny s pozitivní energií. 

° Byla jsem na soustředění na zámku Nečtiny. Ve středu jsme měli bojovku. Šli 

jsme po dvojicích. Měli jsme za úkol dojít do nedalekého kostelíka, kde jsou 

pohřbeni bývalí majitelé hradu, a podepsat se tam na papír. Pršelo a byla tma. 

Nejprve jsme dostali svíčku ve skleničce. Baterky nám byly zakázány. Já s mojí 

kamarádkou jsme vyrazily po štěrkové cestě, která vedla od zámku, kde jsme 

všichni bydleli. Mokrý štěrk nám křupal pod nohama a tma kolem nás nám naháněla 

strach. Potichu jsme si šeptaly, když jsme došly k hlavní silnici. Tam na nás čekala 

Lucka, vedoucí, která dávala pozor, aby nás nic nepřejelo. 

Svíčka nám začala uhasínat. Cestou jsme potkaly dvojice, které už šly zpět. 

Snažily jsme se dozvědět, co nás čeká, ale nikdo nic neprozradil.  

V kostelíku bylo tíživé ticho. Došly jsme k oltáři a s roztřesenýma rukama se 

podepsaly. Místo, abychom šly pak rovnou ven, rozhodly jsme se ještě podívat na 

hroby. Došly jsme do stínu pod ochoz. Zatímco jsem si prohlížela hrob, 

kamarádka mi zaklepala na rameno. Jako kdyby se nás zhmotnil strážce hrobky, o 

kterém nám vyprávěli! Celý v černém tam stál. Obě jsme měly srdce až v krku. 

Rozběhly jsme se k východu a došly zpátky na ubytování. 

Tu noc jsme nemohly usnout. 

/Vybráno z prací 6., 8. a 9. třídy – zkráceno. / 

 

 



PODZIM /z básnické tvorby 8. a 9. třídy/ 

Podzimní nemoci 

Podzimní má listí barvu, takovou v Kauflandu nenajdu. 

Využiju proto slevy a koupím kýbl zeleniny. 

Pomůže mi při rýmě, chřipce, kašli a angíně. 

Angína je přeci fuj, se zeleninou se jí vyvaruj. 

Už nepotřebujem léky, půjdem pouštět draky. 

Bez podzimních nemocí děti venku skotačí. 

 

Podzim 

Podzim to je vážně príma, až na to, že nás trápí rýma. 

Listí padá ze všech stromů, děti běží do svých domů. 

Běží rychle pouštět draky, než přiletí černé mraky. 

Už se blíží zima, ovšem i ta je prima. 

Podzim, to je vážně skvost, až na hrabání listí – toho mám už dost! 

 

Podzim 

Podzim už se kvapem blíží, je to tady, 

oči se mi rychlej klíží. 

Ráno tma a večer brzy taky, lidem se zas zvýší tlaky. 

Déšť, deprese a sychravo, co kdyby to bylo nastálo? 

 

 

 

 



 


