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Ahoj kamarádi ! 

Je sice teprve květen, ale konec školy se nezadržitelně blíží. Letos 

totiž budeme kvůli rekonstrukci končit školní rok už 15. června!! 

Myslím, že se na prázdniny všichni moc těšíme, ale já jsem zároveň  

také zvědavá, jak bude naše škola v září vypadat a co zde bude 

nového! Takže se už trochu těším i na nový školní rok. 

Ale teď máme před sebou prázdniny, dny volna, pohody, sluníčka, 

koupání, cestování, …............... 

Přeji všem mnoho hezkých letních zážitků.                          Vladěna Šiková 

 

PRANOSTIKY  NA  TYTO  DNY 

1. červen  

Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.  

8. červen 

Medardova krápě – čtyřicet dní kape. 

Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.  

 

13. červen 

Na svatého Antonína broušení kos započíná.  

Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Suchý květen – mokrý červen. 

Červen studený, sedlák krčí rameny. 

 



ZÁPISY DO 1. TŘÍDY 

6. a 7. dubna 2018 se konaly zápisy do 1. třídy. Byl zapsán rekordní počet – 34 

prvňáčků! 

  

 



ANKETA 

K létu a k prázdninám patří neoddělitelně i cestování a poznávání nových míst. 

Někdo chodí rád po horách, jiný chce navštívit hrady a zámky a někdo by se rád 

vykoupal v moři. 

Anketa byla uskutečněna v 6. - 9. třídě. 

 místo – USA (19x) – Los Angeles, Florida, Miami, New York, Las Vegas,                         

Havaj 

 místo – Thajsko (4x) 

 místo – Itálie (3x) – Sicílie, Benátky, Řím – fotbalový klub AS Roma 

               Maledivy (3x) – korálové útesy 

                     Spojené arabské emiráty (3x) 

                     Španělsko (3x) -Barcelona – Camp Nou 

                     Rusko (3x) - Moskva 

2 hlasy – Afrika, Karibik, Austrálie, Chorvatsko, Egypt, Londýn, Indonésie, Řecko 

1 hlas – Mauricius, Švédsko, Zimbabwe, Skotsko, Bahamy, Irsko, Malta, Monaco, 

Rio de Janeiro 

 



CO BYCHOM JEŠTĚ CHTĚLI VIDĚT A DĚLAT O 

PRÁZDNINÁCH? 

Chtěl(a) bych: 

 na cestu kolem Česka 

 do Prahy, do Plzně pro nový počítač  

 chtěl bych být celé prázdniny na rybách 

 doma hrát Minecraft 

 k moři – nikdy jsem nebyla u moře 

 chtěla bych s rodiči jet na motorkách do ciziny 

 do Zimbabwe za nosorožci, do Austrálie za klokany 

 vidět tulipány v Nizozemsku 

 vidět Hollywoodský chodník slávy  a nápis Hollywood naživo 

 na ryby do Španělska 

 znovu do Egypta!! 

Ať se vám vaše přání splní! 

 



U6 

     11. 4. 2018 jsme se – jako 8. třída – zúčastnili televizní soutěže U6. Natáčení 

se konalo od osmi hodin a trvalo celý den. Náš tým Alfa v čele s kapitánkou 

Denčou Kodlovou se dále skládal z Yvči Krystlové, Šárky Křikavové, Matese 

Bělohlavého, Filipa Šípka a naší náhradnice Kristýnou Svobodovou, která nám 

poskytovala psychickou podporu spolu s paní učitelkou Šikovou. Druhý náhradník 

Tomáš Chvojka si, bohužel, při józe zlomil nohu, a tak se nemohl zúčastnit. 

     Do soutěže jsme vstoupili kvízem, který Yvča obstojně zvládla. Ale poté přišel 

kámen úrazu – chůdy. S mnoha pády (převážně Šárčinými) jsme se doškobrtali do 

cíle – daleko za našimi soupeři z Prahy. My se však nevzdávali. 

     Následovaly katakomby, kde se kapitánky (ta pražská měla každou botu jinou, 

což je skutečnost, která se nemohla obejít bez povšimnutí) vydaly do tmy, kde 

měly najít indicie pro další úkol. Ani tady se nám nezadařilo. Denča přinesla jednu 

indicii, Omega se vynořila se dvěma. 

     Pomalu jsme začali propadat zoufalství, ale další disciplína konečně patřila 

nám. Dalekohled jsme pomocí jedné indicie zvládli sestrojit jako mávnutím 

kouzelné hůlky a než se sebevědomí soupeři nadáli, převzali jsme vedení.  

Následovaly okamžiky, na které nikdy nezapomeneme. 

     Mezi dvěma lany se ve slušivých 3D brýlích nešlo zrovna rychle. Omega si po 

našem výkonu na chůdách velmi věřila a vsadila téměř půlku svých těžce 

vydřených bodů. To však nevěděla, že si zahrává s H2SO4 ve vysoké koncentraci. 

Přelézání lana nám celkem šlo, přesto nám Praha trochu utíkala. To se však 

změnilo Matesovým legendárním skokem z poloviny provazu do cíle, který nám 

zajistil vítězství, které nás hřálo stejně jako polední jídlo, na které jsme se už 

těšili. 

    Do dalšího kvízu jsme poslali Filipa. Vrátil se k nám tobogánem s dalším 

úspěchem.  

     S posilněným sebevědomím jsme se oblékli do bílých laboratorních plášťů a 

prověřili si naše chemické znalosti. I tuto výzvu jsme zvládli, tentokrát 

stoprocentně. Ale pak přišlo na lámání chleba – závěrečná proměna, která, i přes 

náš náskok, rozhodne o celkovém výsledku. Donutili jsme tam jít Šárku, aby si 

napravila reputaci z chůd. S celkovým tématem „Optika“ jsme neočekávali, že se 

pan Továrník promění v Johna Lennona. Šárce to nezabralo dlouho a bývalého 

člena Beatles – nositele známých brýlí, později zavražděného, uhádla a zajistila 

týmu celkovou výhru! 



    Běhání pro ceny do zavírajících se vrat nebylo zrovna jednoduché, ale měli 

jsme štěstí a odnesli si všechny ceny – v čele s mobilními telefony, soutěžních 

triček našeho týmu Alfa, cyklistických lahví, knížek, peněženek a reklamních 

předmětů Techmanie. 

     Byla to skvělá zkušenost, zážitek a úžasně strávený den! 

                                                                                                 Šárka, Kristýna, Denisa 

   

   



STOLNÍ TENIS 

20. 4. 2018 se družstvo dívek z 6. třídy a družstvo chlapců ze 7. a 8. třídy 

zúčastnilo okresního kola ve stolním tenisu. Celá akce proběhla v hale tělocvičny 

ZŠ Kralovice. Naši zástupci sehráli vzájemné zápasy se žáky ZŠ Kralovice, ZŠ 

Vejprnice, ZŠ Kozojedy, Gymnázium Plasy a se žákyněmi ZŠ Kaznějov, ZŠ Horní 

Bříza, ZŠ Vejprnice, ZŠ Dolní Bělá. 

Dívky se ve své kategorii mladší žákyně umístily na 4. místě. Chlapci v kategorii 

mladší žáci ZVÍTĚZILI a postoupili do krajského kola, které se koná 24. 5. 2018 

v Plzni. Blahopřejeme a držíme palce! 

   

Martin Plic, Vašek Žemlička, Filip Šípek, Maruška Řípová, Kačka Schöttová 

 

 

 

 



BESIP 

11. 5. 2018 se naši žáci jako každý rok zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže 

mladých cyklistů ve Vejprnicích. 

Účastníci soutěže tvoří družstva základních škol I. a II. kategorie. Soutěž se 

skládá ze čtyř soutěžních disciplín: 

1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích 

2. Jízda zručnosti 

3. Jízda na DDH 

4. Praktické poskytnutí první pomoci 

Družstvo  I. kategorie F. Košťálek, J. Lukšík, L. Štajerová, A. Křikavová se 

umístilo na 5. místě. 

Družstvo II. kategorie D. Čajka, D. Čajka, Š. Křikavová, Y. Krystlová se umístilo 

na 3. místě. GRATULUJEME!                                                                 Jindra Žílová 

    
 

 

 

 

 

 

 



VTIPY  NA  ZÁVĚR 

Tři staří pánové byli na zájezdu ubytováni v šedesátém patře mrakodrapu. Po 

návratu z výletu zjistili, že výtahy nejezdí.  

„Pánové, co se dá dělat, musíme pěšky,“ konstatoval jeden. „Ale aby nám to lépe 

utíkalo, navrhuji při výšlapu odpoutat pozornost. Já bych mohl začít vyprávět 

vtipy, ty začneš ve dvacátém patře zpívat a ty ve čtyřicátém vypravovat smutné 

příběhy.“ 

Vyrazili a patra při zábavě ani nevnímali. Když mělo dojít ve čtyřicátém patře na 

vyprávění, třetí stařík se vystrašeně nadechl a spustil: 

„Začnu se svým nejsmutnějším příběhem. Zapomněl jsem na recepci vzít klíč od 

pokoje.“  

 

Proč šnek nemůže utíkat?  

Protože by mu vlály oči!  

 

Přijde paní do obchodu a chce vše zabalit. Prodavač je už z toho na nervy. Když 

už to trvá asi půl hodiny, paní chce ještě koště. Prodavač se ptá: „Chcete ho též 

zabalit, nebo na něm rovnou odletíte?“  

 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: 

"Tati, dal jsem dva góly!!!" 

"A jak to dopadlo?" 

"1:1!"  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


