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Ahoj kamarádi! 
  

Zdravím vás v novém školním roce, na který jsme se už všichni těšili. 

Doufáme, že tento školní rok 2021/22 bude úplně „normální“!! 

Letní prázdniny jsou nenávratně pryč a my jsme se zapojili do školního 

„kolotoče“.  Co nás letos čeká? Všichni víme, že v současné době 

nemůžeme příliš plánovat, ale snad budeme zase spolu – učit se, chodit na 

výlet, cvičit, zpívat, …  

Přeji všem hezký podzim                                                           Vladěna Šiková 

 

 

Vítáme naše prvňáčky a novou paní ředitelku Mgr. Gabrielu Budínskou. 

Třídní učitelkou 1. třídy je Mgr. Marcela Všahová a asistentkou pedagoga 

je slečna Žaneta Krčková.  

 

 



PODZIMNÍ RITUÁLY A TRADICE 

Naši předci si uměli konec léta pořádně užít. V září nastal čas, kdy se přiblížil konec 

sklizně. To pro naše předky znamenalo důvod k hodování. Dodnes se po celém Česku 

pořádají vinobraní a posvícení. Zároveň přichází čas kvasů, zavařování a sušení – tedy 

zpracovávání úrody. 

Staří Keltové uctívali poslední říjnovou neděli jako předěl mezi létem a zimou. Po celou 

noc hořely u obydlí ohně., aby duše zemřelých našly cestu zpět. Z tohoto svátku pak 

vycházejí naše Dušičky nebo anglosaský svátek Halloween. 

Svatomartinské posvícení se slaví 11. listopadu. Můžeme si dát tradiční 

svatomartinskou husu. 

 

Chodí-li husa na svatého Martina po ledě, na Vánoce se bude určitě koupat.  

Od svatého Martina zahřeje jen peřina.  

 

 



Jak jsme prožili prázdniny?               6. třída 

O prázdninách jsme jeli s mamkou a taťkou do Německa a do Rakouska. Bylo to super. 

Chodili jsme po lesích, horách a lukách. Podívali jsme se i na místní vesničky a domky, 

které tam byly. Viděli jsme rybníky, jezírka i přehradu. Po několika dnech jsme jeli 

zpátky. Cestou domů jsme si ještě nakoupili. (Kája) 

Jednou v noci bylo horko a byl jsem doma sám. Otevřel jsem si  okno a najednou do 

mého pokoje vletěl netopýr, takže jsem  ho hodinu naháněl, než jsem ho chytil. (Filip) 

Tento rok jsme jeli do Chorvatska do malého městečka Bibinje. Bydleli jsme v 

krásném apartmánu přímo u moře. Moře bylo moc teplé a čisté. Rád jsem se potápěl a 

lovil mušle. Pláž byla kamínková a v moři nebyli ježci. Užil jsem si 10 krásných dní u 

moře. Akorát na zpáteční cestě jsme čekali 6 hodin na slovinských hranicích. (Vašek) 

Jeli jsme do Janova v Českém Švýcarsku. Když jsme tam dojeli, paní recepční nás 

ubytovala v krásném penzionu jménem Devítka.. Druhý den jsme vyrazili na Pravčickou 

bránu. Moc jsem se bála, protože to bylo vysoko. Dále jsme šli do soutěsky. Další dny 

byly také super. (Kamča) 

Letošní dovolenou jsme jeli do Chorvatska. Když jsme přijeli, ubytovali jsme se a šli 

jsme na pláž. Když jsem se potápěla, našla jsem spoustu mušlí a také jsem viděla různé  

ryby. (Klaudi H.) 

Tyto prázdniny jsem si užila, s rodinou jsme jeli do Chorvatska. Každý den pro nás měli 

animátoři připravený program. Nejraději jsem se účastnila aktivit v bazénu. Každý 

večer jsme chodili na zmrzlinu. Náš hotel stál přímo u moře. Na pláži se provozovaly 

různé sporty. Jeden z nich mě zaujal a chtěla jsem si ho vyzkoušet. Byl to padák 

tažený motorovým člunem. Nakonec jsem letěla s tátou. Tato dovolená byla fakt 

super. (Niki) 

Jednou jsme byli s mojí rodinou na rybách v Chebu. Bylo to tam moc pěkné. Už když 

jsme přijížděli, tak jsem z toho měl dobrý pocit,  věděl jsem, že ten víkend bude fajn. 

(Pavel) 

     

 



Můj prázdninový příběh – 5. třída 

 
Jely jsme s kamarádkami na Šumavu na chatu. Založily jsme si vlastní 

restauraci „Telever“ (jmenuje se podle Belvederu a podle toho, že jsou v ní 

samá telata). Klárka                                                                                                                       

V akvaparku jsme šli asi sedmkrát na divokou řeku. Poprvé jsem se skoro topila, 

ale pak už to bylo super. Nelča                                                                                                                                                   

O prázdninách jsme navštívili akvapark v Praze. Když jsme tam dojeli, tak po 

nás chtěli testy. Jedna paní pokladní nám naše testy neuznala a nepustila nás 

dál. Tak jsme šli na druhou stranu a druhá paní pokladní nás pustila. Klárka                                                                                                                     

Moře vypadalo jako rybník, protože nebyly žádné vlny. Jezdili jsme na výlety 

lodí. Navštívili jsme i Myší ostrov, který je známý tím, že vám přistávají letadla 

těsně nad hlavou. Leonka                                                                                                                                      

Kukuřičné bludiště jsem zvládl jako první! Ale vyhráli všichni, protože se tam 

nikdo neztratil. Domča                                                                                                                    

O prázdninách jsem byl ve Slovinsku. Na kole jsem první den ujel 23km, druhý 

24km, třetí den 46km a čtvrtý 26km. Odpoledne jsme šli vždycky do bazénu. 

Užil jsem si to! Honza                                                                                                                      

Odjížděli jsme a já byla smutná, protože jsem se loučila s kamarády. Těším se 

na příští rok, až se s nimi zase potkám. Klárka                                                                                            

Jela jsem na vodu, byla to řeka Berounka. Jeli jsme s tátou na padelboardu. 

Hodně jsem se bála v peřejích, ale bylo to super. Ujeli jsme asi 12km, sjeli i dva 

jezy. Když jsme dojeli domů, tak mě bolelo celé tělo. Emička                                                                                                                           

V Chorvatsku jsme navštívili ráj tobogánů. Taťka šel koupit lístky a potom jsme 

šli do šaten. A pak? Úúúúúdiv nebral konce! Rodiče zabrali lehátka, my jsme se 

Sofií vyrazily na první tobogán. Žofi                                                                                                                         

V létě jsem jela do Chorvatska do městečka Marína. Na pláži jsem našla 

mořskou hvězdu. Mamina si ji vyfotila a dala na Instagram. Kiki                                                                                                          

O prázdninách jsem byl na dovolené v Třeboni. Jednou k večeru jsme jeli 

s tátou na kole prozkoumat cestu na Rožmberk. A co to vidím nad městem? To 

je blesk! Tak jsme rychle vyrazili zpět. Nakonec jsme dojeli bezpečně do 

hotelu. Sedl jsem si na postel a vtom začala obří bouřka. Byl jsem rád, že jsem 

v tom nemusel šlapat. Kryštof                                                                                                                

                                             



ADAPTAČNÍ KURZ 

14. - 15. 9. 2021 žáci 6. třídy s třídní učitelkou V. Šikovou a výchovnou poradkyní P. 

Pangrácovou vyrazili na adaptační kurz do nedalekých Konstantinových Lázní. Cílem 

kurzu bylo bližší seznámení žáků s novou třídní učitelkou, přivítání nových žáků, 

upevnění a posílení vztahů ve změněném kolektivu po přechodu na 2. stupeň.   

A takhle to viděli šesťáci: 

Když jsme přijeli do kempu, tak jsme si vybalili. Poté jsme měli nějaké hry a pak byl 

oběd, ke kterému byl holandský řízek s kaší. Pak jsme vyrazili na hrad Krasíkov. Po 

výletu jsme měli večeři a pak večerní hru na seznamování (sebepoznání). Druhý den 

ráno jsme šli běhat. Po běhu byla snídaně. K té jsme si mohli vybrat, co chceme.                                                                        

Sešli jsme se v 8,30 na nádraží v Plzni. Jakmile jsme byli všichni, šli jsme k vlaku. 

Dopoledne jsme dorazili do cíle a odpoledne jsme se vydali na hrad Krasíkov. Cesta 

tam byla náročná a některým po cestě vyhládlo. Najednou jsme zahlédli strom a na 

něm spoustu krásných jablek. Hned jsme na ně dostali chuť, ale byla příliš vysoko. Můj 

kamarád Filip si mne vybral, posadil si mne za krk a já tak mohl jablka ze stromu 

otrhat. Kamarádi si pak mohli na jablíčkách pochutnat. 

 



SETKÁNÍ S TERARISTOU 

Ve čtvrtek 9. září navštívil děti ze školní družiny terarista pan Jan Bříza.  Děti zaujal 

zajímavým a zároveň poučným vyprávěním o exotických zvířatech. Všichni pana Břízu 

se zaujetím poslouchali. Na konci besedy děti kladly otázky a měly možnost si některá 

zvířata pohladit. 



Podzimní vyrábění ve školní družině 

V pondělí 27. září byla pro děti ze školní družiny připravena podzimní dílna, ve které si 

vyzkoušely výtvarnou techniku enkaustika, vyrobily si muchomůrku z papíru a sovu z 

přírodnin. Ve škole v klidové zóně byl vystaven strom s jejich výrobky.  

Enkaustika je malířská technika  antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť 

připraveným voskem. Po dokončení se tato vosková malba horkem spojovala a vpalovala k 

podkladu, byla napojena voskem, enkaustována.  Enkaustické umění zaznamenalo vzestup 

popularity od roku 1990 pomocí elektrické žehličky, varné plotýnky a vyhřívaného 

enkaustického pera na různé povrchy. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Malířská_technika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starověk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vosk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stylus


Děti ze školní družiny našly BALÓNEK ŠTĚSTÍ. 

Při vycházce do lesa v okolí Chotíkova našly děti ze školní družiny balónek, u kterého 

byla pohlednice s německým nápisem: Vrať se a přines mi štěstí. Balónek byl poslán z 

německé obce Halsbrücke, která leží v Sasku. Dívce Annico jsme odepsali, poslali jsme 

jí fotografie a obrázek naší školy. 

 

 



ZOO PRAHA 

V pátek 1. října navštívili žáci 9. třídy pražskou zoo. Žákům se líbil lední medvěd, který 

plaval ve vodě a užíval si nacvičenou sestavu, malý orangutan se mazlil s mámou v 

houpačce na stromě a hodně je zaujala expozice o exkrementu. 

 



 

Několik vtipů na závěr: 

„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ Ptá se malý Honzík. „Jistě Honzíku, už 

jsi snad viděl králíka s brýlemi?“  

Po tréninku se ptá tatínek syna, jaká byla dneska hra? „Docela to ušlo, dal jsem dva 

góly.“ „A jaké bylo skóre?“ je stále zvědavý tatínek. „1:1“  

Starý pak Tkadloun kroutí hlavou: „Podívej, Zdeňko, tady píšou, v případě požáru 

volejte sto padesát. Za mých mladých časů jsme volali: Hoří! Hoří!“  

„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo kávu, píchá mě pod levým okem.“ stěžuje si 

paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat ze šálku lžičku.“  

Na ulici potká nula osmičku a povzdychne: „Tahle nové móda s páskem!“  


