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Podzim 2019 



Ahoj kamarádi ! 

Letní prázdniny jsou už dávno pryč, přišel podzim a s ním i podzimní 

plískanice, lijáky a také se nám začaly zkracovat dny. Pojďme si ale 

tento nečas zpříjemnit  vycházkami do lesa, sběrem hub, šípků, 

pouštěním draků nebo třeba dobrým čajem nebo čokoládou. 

Znáš podzimní pranostiky? 

 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 
 

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

Léto přichází hopsavě, zima váhavě – babím létem. 
 

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

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 
 

Babí léto – léto na odchodě.  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští 
rok bude. 
 

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 
 

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

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
 

Když dne ubývá, zimy přibývá. 
 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 
 

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

Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta.   
 

Přeji všem hezký podzim.                                                           V. Šiková 

   



Síla šípků 

Šípky k podzimu patří a zná je každý. Šípek roste volně v přírodě a 

můžeme ho využít k vytváření dekorací i v lidovém léčitelství. Šípky 

mají vysoký obsah vitamínu C a obsahují i vápník a železo. To všechno 

potřebujeme, abychom byli zdraví. 

Opravdu zralé šípky mají krásně červenou barvu, ale na dotek jsou 

tvrdé. Po rozpůlení bychom měli vidět červenooranžovou dužninu a 

uvnitř žlutá semínka s jemnými chloupky. 

Jak sušit šípky? Důkladně je omyjeme a zbavíme stopek a lístků. K 

sušení můžeme použít sušičku nebo troubu s teplotou do 55°C . 

Správně usušené plody mají tmavě červenou barvu a při rozmáčknutí 

praskají. 

        

ŠÍPEK 

Zuzana Pospíšilová  

Nejlepší lék na rýmu? 

Šípky - plody podzimu - 

to ví všechny babičky. 

Když šípkové růžičky 

v horkém létě odkvetou, 

pak z nich plody - šípky jsou. 

 

 

 



VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY 

Vzpomínají žáci 6. a 7. třídy. 

 
° Na začátku srpna jsme jeli na týden na Šumavu. Na Šumavě jsme zažili spoustu 

dobrodružství. Jezdili jsme na kolech, chodili jsme na různé výlety, každý večer 

jsme s bráchou hráli kulečník. Když jsme jeli domů, zastavili jsme se v Hošticích, 

kde se natáčely filmy Slunce, seno....  

 

° Byl to už třetí den, co jsme byli v Paříži a měli jsme v plánu navštívit Eiffelovku. 

Šli jsme na metro a projeli první zastávku. Nějak dlouho jsme stáli a pak začali 

něco povídat ve francouzštině. Jeli jsme dál, ale na každé zastávce jsme dlouho 

stáli a čekali. Najednou zhasla světla a všichni se cpali ven. Nevěděli jsme, co se 

děje. Naštěstí nám jedna mladá žena řekla, že to dál nepojede. Šli jsme tedy s 

aplikací na další metro. 

 

° Hned další den po vysvědčení jsme jeli do Itálie do Caorle. Byli jsme tam týden. 

Když jsme přijeli domů, jela jsem k babi. Pak jsem jela do tábora. Také jsme byli 

v Beskydech. 

 

° Před prázdninami jsem letěla na Kypr. Byli jsme tam týden a moc jsem si to tam 

užila. Koupali jsme se v moři a v bazénu. 

 

° Táborové téma bylo Harry Potter. Byli jsme rozděleni do kolejí. Já jsem byl v 

Zmijozelu, kde byli samí kluci. V celém průběhu tábora jsme mezi sebou soutěžili 

v různých soutěžích na téma Harryho Pottera. 

 

° Na začátku prázdnin jsme letěli do Turecka do Bodrumu, kde to bylo moc 

krásné a hlavně tam bylo moc jídla. Moře bylo krásně čisté a teplé a viděli jsme 

tam i malou sepii a malé mečounky. 

 

° Nejvíc jsem si užila o prázdninách výlet na Máchovo jezero s rodiči a přáteli. 

 

° O prázdninách jsem byla na výletě na Šumavě. Jeli jsme na Prášilské jezero. 

Cesta byla dlouhá a kamenitá a měřila 11 km. 

 

° Byl jsem v Harrachově v Krkonoších. Také jsme byli na Sněžce. 

 

° Jeli jsme do Mariánských Lázní. Byli jsme se podívat na kolonádě a na zpívající 

fontáně. Ochutnali jsme pravé lázeňské oplatky. Lanovkou jsme jali k parku 

Bohemium a k jelenům. V parku Bohemium jsou zmenšené modely památek České 

republiky. 



 

° Byla jsem na soustředění s gymnastikou v Přešticích. 

 

° Jeli jsme do Itálie do Lido di Jesolo. 

 

° Jeli jsme do Chorvatska. Jezdili jsme na výlety: do Trogiru, Šibeniku, 

Národního parku Krka, Plitvice. 

 

 

° Byli jsme s rodinou na hradě Švihov, ve kterém byla také výstava o Popelce. 

Hrad byl velice pěkný. Prošli jsme mnoho místností. Paní průvodkyně nám říkala 

různé zajímavosti a historii hradu. Např. Třeba to, že hosté v hradu nepřespávali. 

 

° Jezdil jsem po výletech po Česku. Byli jsme Adršpachu, v Koněpruských 

jeskyních, v zoo Praha a v zoo ve Dvoře Králové. 

 

° Mé prázdniny začaly už v červnu. Odjela jsem s rodiči a sbbráchou  do Brely na 

jihu Chorvatska. Cesta byla dlouhá, ale udělali jsme si dvoudenní přestávku ve 

Slovinsku. Cesta už pak nebyla tak dlouhá. Dojeli jsme a celý týden jsme se 

koupali a také jeli na výlet. 

 

° První víkend v srpnu jsme jeli na vodu.  
 

 



ŠKOLNÍ ROK ZAČAL 

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do základní školy 212 žáků. 

Do 1. třídy chodí 20 dětí – 11 děvčat a 9 chlapců. Jak říká třídní 

učitelka Ivana Simetová, děti se snaží a jsou velmi šikovné. V 

matematice porovnávají číselnou řadu do deseti a již umí napsat 

písmena M, A L. Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů ve studiu. 

   

1. den ve škole – 2. září 2019 

 

 

 

 



 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Do školní družiny chodí letos 103 dětí. Pod vedením čtyř vychovatelek se zapojily 

do celoroční hry Cesta za pokladem. V září se děti ze ŠD zúčastnily 

projektového dne ve Starém Plzenci, který byl nazvaný Houby. Při družině 

pracuje i turistický kroužek. V září absolvovali malí turisté Dobřanskou 50 a na 

začátku října byli v plzeňském Depo2015 na interaktivní výstavě Já, hrdina. 

   

      



   

UŽ TAM BUDEM?  

S ČT1 V PLZEŇSKÉ TECHMANII 

Ve čtvrtek dne 12. 9. 2019 se družstvo žáků z 9. třídy pod vedením p. 

učitelky třídní Mgr. Leony Karlíčkové zúčastnilo natáčení pořadu Už 

tam budem? A jak soutěž probíhala? Podívejte se na Déčko v pátek 

dne 15.11. v 11:45 hodin.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

VTIPY NA ZÁVĚR 

° Dnes u mě zvonil soused v půl třetí ráno. V půl třetí ráno! Naštěstí 

jsem ještě nespal – hrál jsem na bicí.  

° Přijde blondýna do prodejny potravin a ptá se: 

„Co je to velké zelené?“ 

- „To je meloun“, říká prodavač. 

„Tak mi dejte jeden. A co je to menší oranžové?“ 

- „To je pomeranč.“ 

„Tak mi jich dejte deset. A co je to malé modré?“ 

- „To jsou švestky.“ 

„Tak mi jich dejte sto. A co je to nejmenší černé?“ 

- „Tak na to nemysli, to je mák.“  

° Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a napálí to do cyklisty. Ptáček 

leží a nehýbe se. Cyklista ho opatrně zvedne a vezme si ho domů. 

Koupí mu novou klec, dá mu tam vodu a chleba. Po dvou hodinách se 

ptáček probere a říká si: „Kde to jsem? Mříže, voda, chleba... Že já 

jsem toho chlápka zabil!“  

  



 

  

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

   

 

 
 


