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Ahoj kamarádi! 

   Dny se prodlužují, školní rok vrcholí a už se těšíme na prázdniny.  

Letní slunovrat nastává obvykle 20. nebo 21. června. Slunovraty jsou předmětem 

oslav po celém světě. O letním slunovratu se tradičně pálily ohně a skákalo přes 

ně. Ohně byly symbolem moci Slunce, která je o slunovratu na vrcholu.  

Pranostiky na červen: 

1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 

8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape 

12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

15. Déšť na Víta-špatná budou žita. 

21. Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se 

24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána. 

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

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

29. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 

29. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel. 

 

Přeji všem na vysvědčení co nejvíce jedniček a krásné prázdniny. Vladěna Šiková 

 

 

 

 



TURISTICKÝ KROUŽEK – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

DRACI A DRAKOBIJCI 

   21. května 2022 se děti z turistického kroužku vydaly vlakem do Šťáhlav a 

odtud pěšky k zámku Kozel. Kolem zámku si všichni prohlédli krásný anglický 

park, který je v tuto dobu samý květ. Potom v jízdárně zámku navštívili výstavu 

Draci a drakobijci, kde se seznámili s plastikami mýtických draků v „životní“ 

velikosti, drakobijců oděných ve zbroji a jejich zbraněmi a trofejemi. 

     

 



Milí čtenáři, 

   jsme rádi, že na stránkách našeho školního časopisu můžeme také otisknout 

práce našich žáků.  Přečtěte si vypravování děvčat ze 4. třídy a fejetony žáků 

z 9. třídy. 

 

O KEMPOVÁNÍ TŘÍ KAMARÁDEK 

Silvie Bělochová, Eliška Výborná, Klára Paymová 

   O letních prázdninách šly kempovat do lesa tři nejlepší kamarádky: Lucka, 

Linda a Lenka. Když došly na místo, Linda řekla: „Měly bychom si postavit stan.“ 

   Když postavily stan, šly opékat buřty. Po chvilce uslyšely strašlivý výkřik! Lucka 

řekla: „Zjistím, co to bylo.“ Lenka řekla: „Nechoď tam!“ Lucka ale Lenku 

neposlechla a vyrazila. Linda a Lenka se rozhodly, že Lucku v tom nemůžou 

nechat. Lenka zakřičela: „Počkej, jdeme s tebou!“ Šly lesem a uslyšely, jak se k 

nim něco blíží… Z keře na ně vyskočil jejich kamarád Honza. Holky se strašně 

lekly, spadly na zem a zařvaly: „Ááááááá!“ Když pochopily, že to byl jenom vtip, 

začaly se smát. 

   Vrátily se k ohni a řekly si, že to nakonec byla sranda. 

 

 

 

 



Sofie Janková, Elen Nachtmannová, Nela Sandnerová, Dominika Halová 

 

KRTEK A SUPERSTAR 
 

   Jednou ráno vylezl Krteček z krtince a rozhodl se, že je čas na procházku. A 

tak šel a šel lesem a najednou si všiml velkého plakátu. „Co je to tady za papír?“ 

řekl Krtek. Rozběhl se k plakátu a nemilou náhodou zakopl o kořen. Bác! Uhodil se 

do hlavy. Krtek zvolal: „Au, to to ale bolí!“ Zvedl se a nad sebou uviděl plakát 

s přihláškou do SUPERSTAR.  

   Krteček chvíli přemýšlel, co to vlastně SUPERSTAR je. A pak si uvědomil, že se 

na to dívá každý víkend v televizi, a pro samou bolest vše na chvíli zapomněl. Jen 

co se vzpamatoval, vzal plakát a rozběhl se do svého domečku. Doma zapnul 

počítač a přihlásil se do soutěže. 

   Po několika dnech měl připravenou vlastní písničku i oblek na vystoupení. V den 

konání se vydal do studia LESNÍ TELEVIZE. V porotě stála žába, zajíc a ježek, 

moderátorkou byla myška. Nedlouho po začátku přišel Krtek na řadu. Rozbušilo 

se mu srdce. Nejdřív se představil a poté začal zpívat: „Lá, lá, la, la hej, zvesela 

si pěj!“ Po hodině začali vyhlašovat vítěze. Vítězem se stává… Krtek! Krtek samou 

radostí vyjekl: „O jéje, já vyhrál!“ V první chvíli nevěděl, co má dělat. Porota mu 

pogratulovala a předala pohár pro vítěze.  

   Když se Krtek vrátil do svého domečku, čekalo tam na něj překvapení- 

čtyřpatrový dort a jeho kamarádi.  

Byl to pro něj nejkrásnější večer z roku a dlouho na něj nezapomene. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAST  FOOD (fejeton) 

Adéla Zaklová 

     Na každém rohu ve větším městě najdeme nějaký zdroj rychlého občerstvení. 

Ačkoliv všichni ve svém podvědomí víme, že se nejedná o zdravý přísun potravy, 

není snad nikdo, kdo by dobrý hamburger s hranolky neochutnal. Po takové 

zkušenosti můžeme mít názor, jaký chceme, ale když řeknu, že není nic lepšího, 

než se zastavit ve fast foodu na dálnici, budu mluvit za většinu. 

     Co se týká zdravé výživy, už tak nadšení být nemůžeme. I když se nám 

reklamy a transparenty snaží říct něco jiného, dokážeme si představit fritézu 

s usazeným spáleným olejem na dně. Nemluvě o nevábné představě původu 

pochoutky. Za tolik mastného nám naše tělo nepoděkuje. 

     I kvalita výroby poslední roky pokulhává. Slibují vám velký, chutný a šťavnatý 

burger, ale z objednané porce vytáhneme pěticentimetrovou placku o dvou 

houskách a chabého obsahu mezi nimi.  

     Žádná z těchto věcí nemění nic na tom, že oblíbené jídlo většiny si každý dá 

rád s chutí. 

AUTOBUSY (fejeton) 

František Košťálek 

     Jelikož nemám řidičský průkaz a k nám do vesnice nejezdí vlaky, musím, když 

chci někam jet, jet autobusem. Ale autobusy jsou hrozba všech lidí v silniční 

dopravě. Jsou sice méně nebezpečné než motorkářský gang, ale přece jenom 

nikdy nevíte, jestli řidič nepojede na červenou, jestli neprozkoumá pangejt nebo 

jestli se nepodívá do protisměru. Problém je, že někdy k nám na zastávku ani 

nepřijedou, nebo mu nefunguje platící terminál, ať nastoupím bez placení a pak 

pálí vesnicí 80 km/h.  

     Autobusák vždycky sedí vpředu a povídá si s nejbližším pasažérem. 

     Před několika dny jsem jel autobusem a řidič se mě najednou zeptal: „Hej, 

kluku, nevíš, kudy mám jet?“ Z tohoto plyne moje rozhodnutí, že autobusem budu 

jezdit jen tehdy, když to bude opravdu velmi nutné. 

 

 



JEZENÍ  RUSKÉ  ZMRZLINY (fejeton) 

Jan Racek  

     Ruská zmrzlina svým vzhledem zajímavá mražená pochoutka, která je na trhu 

už desítky let, ale stále hodně lidí neví, jak se tato zmrzlina konzumuje.  

     Mezi dvěma oplatkami je zmrzlý vanilkový krém. S původem této zmrzliny si 

nejsem jist, ale myslím si, že to je stejné jako původ Holandského řízku, který se 

v Holandsku nejí, a tedy je původem z Čech. 

     Znám dost lidí, co si tuto zmrzlinu rozkrajují na malé kousky a jí ji jako 

jednohubky. Nebo některé lidi, kteří zmrzlý krém vydlabou lžící a pak sní oplatky. 

Nevím, kolik je způsobů jezení zmrzliny, ale vím, že by se měla jíst jako 

hamburger nebo sendvič. Sice jste pak od rozteklé zmrzliny špinaví jako 

prasátko, ale s tím nejde nic dělat. Pokud nechcete být špinaví, kupte si jinou 

zmrzlinu! 

 

 

 

Den bláznivých ponožek – 13. května 2022 

 

 

 



DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ 

 

     V květnu navštívily 6., 5. a 4. třída dopravní hřiště u 1. ZŠ v Plzni. Zde si 

všichni prakticky zkusili, jak se chovat v silničním provozu. Teoretická příprava 

proběhla už ve škole. Normálně se dopravní výchovy účastní jen 4. třída. Protože 

se však zbylé třídy BESIP během covidové pauzy nemohly akce zúčastnit, 

proběhla v jejich třídách dopravní výchova až teď. 

 

 

 

 



ČOKOLÁDA – OBLIBA V NAŠÍ ŠKOLE 

     První čokoládu vyráběli původní obyvatelé střední Ameriky dávno 

před příchodem Evropanů. Mayové a Aztékové vyráběli kakaové 

placky nebo připravovali kakaové nápoje. Kakaové boby přivezl do 

Evropy poprvé Hernán Cortéz, který se s čokoládou setkal na dvoře 

aztéckého krále.  

     Do Evropy čokoládu přivezli Španělé a ta se rychle (již v 16. 

století) stala velmi oblíbeným nápojem. Španělé také dovezli 

kakaovníky do oblasti Zadní Indie a Španělské východní 

Indie (především na Filipíny). Postupně se začala vyrábět i tuhá 

čokoláda. 

 

Ankety OBLÍBENÁ ČOKOLÁDA se zúčastnilo 129 žáků (4. – 9. třída). 

mléčná hořká oříšková bílá jiná čokoládu 

nejím 

26 14 37 30 18 4 

Vítězem naší ankety se stala oříšková čokoláda. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_v%C3%BDchodn%C3%AD_Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_v%C3%BDchodn%C3%AD_Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny


ANKETA – KDE  BYCH  CHTĚL  STRÁVIT  PRÁZDNINY? 

Prázdniny se kvapem blíží, všichni se těšíme a plánujeme (nebo rodiče plánují), 

jak a kde dva měsíce volna prožijeme nebo kde bychom je chtěli prožít. 

Místo  Počet žáků 

Česko (různá místa) 6 

USA 6 

Egypt 6 

Doma  5 

Řecko 5 

Itálie 5 

Chorvatsko 5 

Morava 3 

Japonsko 3 

Polsko 3 

u moře 3 

Maledivy, V. Británie, 

Ukrajina, Alpy, Bali, 

Francie 

2 

(každé místo) 

Ankety se zúčastnili žáci 6. – 9. třídy. 

 


