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Léto 2019 



Ahoj kamarádi ! 

Čas neuvěřitelně letí.... Zdá se mi, že před chvílí byly Velikonoce, ale 

my už máme červen a brzičko budou báječné dva měsíce volna!!! 

Čekají nás letní prázdniny a s nimi nádherný čas pohody. Ať už je 

strávíte jakkoliv, přeji všem krásné léto.                  Vladěna Šiková  

Pranostiky na červen 

8. červen 

Medardova krápě – čtyřicet dní kape. 

 

12. červen 

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

 

13. červen 

Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

 

15. červen 

Déšť na Víta – špatný budou žita. 

 

24. červen 

Na svatého Jana otvírá se létu brána. 

 

27. červen 

Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. 

 

29. červen 

Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub. 

 



Už tam budem – Ostrava – televizní soutěž 

Televizní soutěže Už tam budem (dříve U6), kterou natáčí Česká televize 

Ostrava, se žáci naší školy zúčastnili už potřetí, a i když si vždycky říkáme, že si 

chceme soutěž hlavně užít a ne vyhrát, soupeře jsme opět porazili! 

Soutěže se zúčastnili Tomáš Chvojka, Daniela Heiderová, Veronika Nechutná, 

Vanda Kotousová (9.třída) a Václav Žemlička (8.třída), který byl kapitánem. 

Do Ostravy jsme vyjeli už v pondělí 20. května 2019 ráno. Po 13. hodině jsme 

dorazili do ubytovny televize. Po ubytování jsme šli do města, abychom si Ostravu 

trochu prohlédli. 

V úterý už na nás ráno čekalo auto, které nás odvezlo do Vítkovic na natáčení. 

Naším soupeřem byl sympatický tým z Hnojníka, který leží blízko Ostravy, takže 

byli vlastně v domácím prostředí. To však naše borce nerozhodilo a po výborném 

výkonu celou soutěž vyhráli.  

V televizi se bude pořad vysílat až na podzim. 

   

 

 



Chotíkovská šlápota 

V pátek dne 31. 5. 2019 se konal již 6. ročník Chotíkovské šlápoty. V 16:00 hodin 

byla akce zahájena kulturním pořadem pěveckého souboru pod vedením p. 

učitelky Všahové a tanečním vystoupením žáků 9. a 8. třídy pod vedením p. 

učitelky Mondekové a p. učitelky Polívkové. Start Chotíkovské šlápoty byl 

naplánován na 16:30 hodin. Celé akci nepřálo počasí - začalo pršet. Přesto více jak 

200 účastníků vyrazilo na trasu dlouhou cca 5 km plnou překvapení, vědomostních 

i dovednostních úkolů. Tématem letošní Chotíkovské šlápoty byly legendy a 

pověsti Chotíkova a okolních lokalit.  Děkujeme všem za účast a prima 

atmosféru. Poděkování za přípravu a realizaci akce patří pracovníkům školy pod 

vedením zástupkyně ředitelky Mgr. Andrey Šípkové a žákům 9. třídy. 

Příští rok se těšíme na shledanou!                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 



Celoškolní soutěž 

V květnu vyvrcholila poslední sportovní soutěží Celoškolní soutěž. Ve středu 5. 

června proběhlo v tělocvičně školy její vyhlášení. 

Na 1. místě skončila 5. třída, na 2. místě 4. třída a na 3. místě 1. třída. 

Blahopřejeme. 

  

    



 7.třída se těší na léto!  

Léto  

Těšíme se na léto                              Ležet v trávě 

protože chceme spát                        sčítat brouky 

protože je už teplo                          mravence co lezou vpřed 

chceme si jen hrát.                         včely letící do úlu nesoucí pyl a v břiše nektar. 

 

Vyprázdněte všechna vrecka, 

užijte si dnešek, děcka. 

Léto je jen o zábavě, 

učme se jen naléhavě. 

Bazény dnes napustíme, 

vodou vůbec nešetříme. 

Slunce, vítr, to je krása, 

tatínek už na nás hlásá, 

dneska se uč, zítra je test, 

jestli to nedáš, budeš mít trest. 



ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

V měsíci květnu proběhly ve školní družině tři projektové dny. 

S panem Bělochem jsme si v pořadu Ochrana lesa povídali o lese, 

kůrovci. Zahráli jsme si hru Kůrovec a Liška a brhlík. 

  

Pan Bláha nám v pořadu „Vůně koření“ vyprávěl o historii a poznávání 

koření. Také jsme si mohli vytvořit vlastní sáček s kořením. 

Třetím květnovým projektovým dnem byla interaktivní beseda s 

panem Břízou „Cesta do Afriky. Pan Bříza nám vyprávěl o své cestě do 

Namibie a ukázal nám živého hada. 

 

 

 

 



  

  

  



Dáme si zmrzku? 

Zmrzlina patří k oblíbeným pochoutkám hlavně v létě. Sníh a led ochucený medem 

nebo ovocnou šťávou znali už ve starém Řecku a starém Egyptě. O tom, jak 

vznikla první skutečná zmrzlina, existuje více verzí. Některé prameny uvádějí, že 

pochází z Mongolska, podle jiné verze vznikla díky Číňanům, od nich recept 

převzali Arabové a Peršané. Od Arabů se naučili dělat zmrzlinu Italové a její 

výrobu rozšířili dále po Evropě. Na počátku se zmrzlina podávala jen v nejvyšších 

společenských kruzích. 

Ve střední Evropě se zmrzlina stala oblíbená v první polovině 18. století. Výroba 

zmrzliny v českých zemích se rozšířila počátkem 20. století, kdy ji vyráběly 

zejména cukrárny. V roce 1903 byl patentován zmrzlinový kornout a v roce 1921 

byla vyrobena první zmrzlina s dřívkem. Roku 1936 byl sestrojen plně 

automatický rotační stroj, který zmrzlinu na špejli vyráběl. V pražském Laktosu 

se zmrzlina začala vyrábět v roce 1949. Postupně začaly vyrábět zmrzlinu i další 

mlékárny. 

                                                 

VTIP na závěr 

  

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa

