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Ahoj kamarádi, 

vítám vás v novém školním roce.  

V letošním roce byly letní prázdniny obzvláště dlouhé, a tak doufám, 

že jste si pěkně odpočinuli  a nabrali sílu do náročného školního 

maratonu! Přeji všem úspěšný školní rok 2018/2019. 
                                                                                           Vladěna Šiková 

 

  
Podzim 

nastal přesně 23. září ve 3,55 hod. Co to znamená? Že tento den byl 

stejně dlouhý jako noc, proto mu říkáme podzimní rovnodennost. 

I na podzim dodržujeme spoustu tradic. A někdy si to ani 

neuvědomujeme. Chodíme na houby, na různých místech se koná 

vinobraní, vyrábíme figurky z kaštanů a žaludů, malujeme a 

vydlabáváme dýně, ….. 

Naši předkové dobře věděli, co dělají. I bez mobilů, tabletů a 

počítačů. Pozorovali přírodu. Vymýšleli pranostiky, které většinou 

platí dodnes. 
 

Pranostiky: 

Čím dříve nám listí venku opadne, tím úrodnější bude příští rok. 
 

Divoké husy na odletu – konec babímu létu. 
 

Když listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
 

Mnoho bukvic – mnoho vánic. 
 

V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím 

sněhu. 
 



Moje prázdniny 

O prázdninách jsem byl v Chorvatsku u moře. Bydleli jsme v malém domku kousek 

od pláže. Také jsme se byli podívat v nedalekém městě Rovinj. 

 

Letošní prázdniny byly poměrně dlouhé. Já bych je ale brala i delší. No, co se dá 

dělat, do školy se také musí. 

 

…... Také hotel se jmenoval Pegasus.  

Vydali jsme se podívat do nejteplejšího města ostrova Rodos, starobylého 

městečka Lindos. Od moře jsme museli vystoupat po strmé kamenité cestě a na 

první nádvoří ještě 150 schodů. Stálo to za to pro nádherný výhled na celý 

přístav, okolní pohoří a otevřené moře. ….. 

 

Byli jsme i v Legolandu, kde bylo všechno z lega. Byly zde i zábavné atrakce. 

 

Projížděli jsme Los Angeles. Všichni byli vyčerpaní po dlouhém dni. Slunce už 

zapadalo, ale teplota ne a ne klesnout pod 40 stupňů. …............. 

 

….. Spali jsme v malé chatce u rybníka, kde jsme chytali ryby. 

 

….. Začalo nás bavit chodit na strašidelná místa, a tak jsme se vydali do lesa Bor – 

nejstrašidelnější místo v ČR. Další týden jsme vyrazili na statek Pohádka. 

 

Tentokrát jsme zvolili Moravu. Na Moravě jsme jezdili na kolech, ale i jsme se 

často povalovali na verandě a odpočívali. Byla to moje druhá nejoblíbenější 

dovolená, na které jsem byla s rodinou. 

 

Prázdniny jsem začal tím, že jsem letěl s celou mojí do Egypta. ............. Převlékli 

jsme se a šli k moři. V moři jsme viděli rybičky, želvu a rejnoka. Také jsme využili 

jejich bazén s tobogány. Také jsem hrál vodní pólo a volejbal. Byla to moje 

nejlepší dovolená. 

 

Tyto prázdniny byly skvělé, ostatně řekněte mi o prázdninách, které by nebyly 

skvělé. Nemůžu říct, že jsem se přetrhl, co se týče práce a učení, ale celé léto 

jsem se neválel na gauči. Třeba jsem navštívil festival Pekelný ostrov – plný 

skvělých kapel, letní atmosféry, pohody a předraženého pití. Nebo jsem sušil 

seno...... 

 

O prázdninách jsme byli na výletě v Hřensku. Cesta nám trvala 3 hodiny. Když 

jsme dorazili na místo, tak jsme se ubytovali. Šli jsme lesem, kde jsme jeli 



loďkou po Emundově soutěsce. Když jsme přišli, jeli jsme večer na náměstí do 

Děčína. Druhý den jsme šli pěšky na Pravčickou bránu a poté jeli domů. 

 

O prázdninách jsem byla s rodiči na dovolené v Bulharsku. 

 

O prázdninách jsem byl s babi v Bulharsku. …. U hotelu byl ledový bazén, kde 

jsme se koupali. 

 

Jako již tradičně jsme byli o prázdninách na Berounce. 

 

Na začátku prázdnin jsme byli v Egyptě ve městě Hurghada, kde se mi moc líbilo. 

Ráda jsem chodila šnorchlovat a pozorovat krásné korály a rybičky.  

 

Jednoho dne jsme jeli do Chorvatska. Jeli jsme přes Německo, Rakousko a 

Slovinsko. V Německu jsme se „zamotali“, a proto jsme přijeli o 3 hodiny později. 

 

Zápisy z prázdnin jsou od žáků z 6. a 9. třídy. 



„Němčina nekouše“ - jazyková animace 

 
     Jazykovou animaci „Němčina nekouše“ nabízí pro školy v celé republice 

koordinační centrum Tandem. Animace má motivovat žáky k výuce německého 

jazyka. Děti se pomocí her učí nová slova a dovídají se zajímavosti o německy 

hovořících zemích. Také se dovídají, proč zrovna v našem kraji je dobré hovořit 

německy. 

       Jazyková animace je určena hlavně pro žáky, kteří s novým jazykem začínají. 

3. října 2018 jsme se pomocí jazykové animátorky Martiny Matějkové snažili 

motivovat k výuce nejen žáky 7. třídy, kteří s němčinou začínají, ale i 8. a 9. 

třídu. 

  
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠD – BESEDA S MYSLIVCEM 

 
V září  nám do družiny přišel vyprávět o životě v lese myslivec pan Pešek. Dětem 

ukázal trofeje, paroží a nakonec předvedl vábení zvěře na vábničkách. Beseda se 

dětem líbila. 

 
 

 
 



3. třída 

Děvčata z 3. třídy nám složila básničky. 

Náš rybník 

U našeho rybníka  

bývá často neplecha. 

Ryby skáčou sem a tam, 

ptáci volaj kam pak dál. 

Vodník chytal dušičky,  

krásné malé děvečky. 

Čáp tam loví žabičky, 

kapou z nich jen kapičky. 

Vážka bývá modelka, 

lítá okolo rybníka. 

Lidi se tam koupají, 

kapři nohy žužlají. 

Na prut dáme žížalku, 

štika se chytne za chvilku. 

Začne zima, bude led, 

lidi bruslí sem tam hned. 
K. Heringová, N. Fairová 

 

Sním o modrých růžích 

V noci se mi o nich zdá, 

modré oči po nich mám. 

Až se jednou z lásky vdám, 

o modrých růžích se mi přestane zdát. 

Už se těším na den šťastný, 

dostanu růže, snad budou modré. 

Modrá láska z toho bude, 

šťastná budu z lásky modré. 
E. Bláhová, K. Šípková 

 

O kytičce 

Já jsem malá kytička, 

přináším ti štěstíčka. 

Stojím v trávě měkoučké 

a krásně zeleňoučké. 
A. Šlajerová, L. Pavlasová 

  



REKONSTRUKCE  TOPNÉHO  SYSTÉMU 

 
  

 
 



1. TŘÍDA 

Do 1. třídy nastoupilo letos pod vedením Petry Pangrácové, třídní 

učitelky, 28 dětí (14 děvčat a 14 chlapců). 

 

  



Vtipy na závěr 

 

Manžel přivede domů dítě ze školky a říká manželce: 

„Malej celou cestu brečel. Není mu něco?“ 

„Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš Franta.“ 

 

Kdo to jsou předškoláci? 

Předškoláci jsou školáci, kteří nechodí do školy, ale pouze před školu. 

 

Paní učitelka vyvolá Pepíčka: „Udělej bod ve středu kružnice.“ 

Pepíček stojí nehybně u tabule, paní učitelka říká: „Proč nepíšeš, 

Pepíčku?“ 

„Ale dneska je pondělí.“ 

 

Táta říká dceři: jestli zítra dostaneš z té písemky horší známku než 

jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec.“ 

Druhý den se otec ptá: „Tak co jsi dostala z té písemky?! 

Dcera po chvilce odpoví: „A ty jsi kdo?“ 

 

Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat!“ 

Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 

 

Učitel přerušil svůj výklad a povídá: „Kluci, kdybyste se tam vzadu 

bavili o fotbale o něco méně hlučně, kdyby si holky uprostřed řešily 

křížovky klidněji, mohli by ti v prvních lavicích klidně spát.“ 

 

Učitel zadá ve škole slohovou práci na téma: Co bych dělal, kdybych 

byl majitelem velké firmy. Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček 

nic.  

Učitel: „Proč nepíšeš?“ 

Pepíček: „Čekám na sekretářku.“ 

  


