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Dobrý den všichni čtenáři Tyláčku,
tak jaké byly letní prázdniny a dovolená? Že už je to tak dávno, že ani nevíte? Určitě si ale
vzpomenete na spoustu příjemných okamžiků.

dost.

proto jste v rámci třídních schůzek
Prvním

je

celosvětová

sportovní akce pojmenovaná Junior NBA pro 1. stupeň. Tylovka je
mezi 30 vybranými školami z celé

I ve škole čas pádil a bě-

republiky. Po vzoru nejlepší basket-

hem července a srpna se nám po-

balové ligy světa jsme byli s celky

dařilo uskutečnit několik důležitých

Plzně a Klatov zařazeni do Západní

stavebních „vylepšovacích“ akcí.

konference, divize C. Tylovka re-

Tou hlavní byla rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve všech
místnostech školy (všude už máme
teplou vodu), kanalizace a nové
WC a umývárny na 1. stupni. Nové
úklidové místnosti dostaly i paní
uklízečky a byly vybudovány i dvě
bezbariérové toalety. To vše stálo
téměř 4 mil. Kč z rozpočtu města

prezentuje tým NBA Memphis
Grizzlies. Více o soutěži najdete na

Vše je tedy moc hezké a
příjemné, vše zařídit a udělat nebylo jednouché, proto nechápu vandalismus, který na sebe nechal čekat jen pár dní. Jak mám rozumět

S kolegou a šéftrenérem Mírou
Janovským a kapitánem týmu Prokopem Vovesným z 5.A jsme byli
na úvodním draftu v hale Královka
v Praze. Mimo jiné jsme se setkali s
našimi nejslavnějšími basketbalisty,

pár hodin po slavnostním otevření?
Jak vysazeným dveřím, utrženým

farmy Struhy. Tyto produkty nabízíme dětem ve školní jídelně v rámci
školního stravování. Podpora lokálních dodavatelů a výrobců a zařazování sezónních surovin na jídelníček je jedním z důležitých prvků
tohoto programu. Dalšími aktivitami je naučit děti hýbat se, přemýš-

připravují svačiny a pamatováno je
i na rodiče např. přednáškou Ing.
Petra Havlíčka, který s oblibou říká,
že naše děti po nás nedědí jen
vzhled a povahu, ale i „rodinný talíř“, tedy stravovací návyky, které si
nesou celý život.

slavnou ligu hráli, tedy Jirkou Zíd-

I letošní školní rok bude na-

kem a Jirkou Welschem. Do tohoto

bitý akcemi, projekty a dalšími

setkání jsem měl vždy pocit, že už

vzdělávacími aktivitami (vždyť za

jsem velký kluk… Podívejte se na

rok je ve škole odučeno více jak

fotografii a snad vám vykouzlí

25 000 vyučovacích hodin). Přeji si,

úsměv stejně jako nám tam 

aby si každý z žáků našel ve škole

hrstem rozmočeného toaletního
papíru naházeného na stropě jen

ku mléka a mléčných výrobků eko-

let o tom, co kupují a jedí, jaké si

http://www.jrnbaleague.cz/.

kteří oba jako první a druhý tuto

Písku.

našli u hlavního vchodu ochutnáv-

Druhým

projektem

je

Fandíme zdraví, do kterého se zapojí celá škola a i vy, rodiče. Právě

to svoje. To svoje náročné, které
ho posouvá dál a které mu umožní
najít si např. dobré zaměstnání, to
svoje laskavé, které mu umožní

prkénkům a čidlům na teplotu?

např. najít si fajn kamarády na celý

Nevím jak vy, ale já se s tím smířit

život.

nehodlám….
Barevný podzim všem a na shledaV letošním roce jsme se

nou např. na vánočním jarmarku .

zapojili do dvou nových projektů,

Pavel Koc, ředitel školy

ze kterých mám opravdovou ra3

Do lesa s lesníkem
Už jste někdy viděli, jak
v lese pracuje harvestor? Měřili

těžké paroží. Za to, co mi ukázali a

ka stromu. Věk se měří tak, že se

řekli, jsem moc vděčná. Děkuji.

navrtá díra do stromu a pak se

jste výšku stromu a průměr jeho

Kateřina Hvězdová, 4.B

spočítají letokruhy.

kmene? Sledovali jste dřevorubce

Matěj Záluský, 4.C

při práci a obdivovali stroje, které

V lese se mi moc líbilo. Vy-

používá? Sázeli jste malé stromky?

zkoušela jsem si zasadit stromky

Mně se líbilo stanoviště šest.

Potěžkali jste si trofeje dospělého

jako lesník. Vyrobila jsem si přívě-

Když jsme přišli ke stolu, který byl

daňka, či jelena? Že ne? A my, žáci

sek ze dřeva. Také jsem měřila výš-

plný paroží, bylo hned poznat, že si

čtvrtých ročníků ZŠ J. K Tyla, ano.

ku a šířku stromu. Musí být těžké

budeme povídat o zvířatech. Říkali

To vše jsme zažili. Byli jsme pozvá-

pracovat v lese jako lesník. Výlet se

jsme si, že jeleni shazují paroží na

mi moc líbil.

jaře, protože na podzim je potřeViktorie Mohňanská, 4.B

bují k boji o samice. Dozvěděli
jsme se také rozdíly mezi kánětem

Moc se mi líbilo, že jsem si

americkým a kánětem lesním. Na-

mohl vše vyzkoušet. Sázel jsem

příklad káně americké žije v hej-

stromky. Dá to práci, ale stojí to za

nech a loví vždy nejméně čtyři

to. Dozvěděl jsem se, že když se

káňata dohromady a díky tomu si

ni na akci Do lesa s lesníkem, která

budu dobře učit, mohl bych na tu-

troufnou i na zajíce. Káně lesní žije

se uskutečnila ve Školním polesí

to školu jít.

samo a je větší než káně americké.

Hůrky u Písku. Nadace dřevo pro

Josef Bajer, 4.B

Eliška Matějková, 4.C

Mně se nejvíce líbilo, jak

Líbilo se mi, jak jsme si mohli

jsem měřil výšku i šířku stromu a

vyzkoušet helmu s připevněnými

určoval jeho stáří. Vlastně se mi

porohy jelena a když jsme se pak

Pořadatelům děkujeme za den pl-

líbilo úplně všechno. Po celou do-

chtěli zvednout, tak to bylo velmi

ný zážitků a poznání, že práce

bu jsem měl po svém boku něko-

obtížné. Také jsem se dozvěděla,

v lese je krásná, náročná a velmi

ho, na kom mi hodně záleží – přá-

že přes léto srncům a jelenům na-

důležitá. Žáci ZŠ J. K. Tyla.

tele a les.

roste nové paroží.

život nám připravila jedinečný program, kde nechyběly ani kreativní
dílny.

Ani jsem nepomyslela, jak těžké je
zpracovávat dřevo.

Filip Janíček , 4.B

Julie Klementová, 4.C

Se školou jsem byli v lese na

Mně se líbilo na stanovišti u

Hůrkách. Vše bylo zajímavé, ale

rybářů. Mohli jsme si zde vyzkou-

podle mě bylo nejzajímavější mě-

šet hod sítí nebo prutem.Také se

ření objemu stromů a zjišťování

mi líbilo káně, protože má hezké

věku stromů. Objem se měří tak,

peří a dokáže ulovit srnu. Zajímavé

že se zjistí nejdříve šířka a pak výš-

bylo i měření výšky borovice. Le-

Když jsme

s tátou rozsekané dříví dávali do
dřevníku, zdálo se mi těžké, ale
práce lesníka je mnohem těžší.
Nejvíce mne zaujalo, jak se pokácené stromy tahají, jaké má jelen
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Nela Vancová, 4.A jsem si prvně mohl zkusit nahodit

grační byla helma s parohy jelena.

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme prutem a trefit se do pořádné dálky.

Nemohu pochopit, jak jelen na hlavě

se učili měřit šířku a výšku stromů.

unese paroží, je to určitě těžké.

Patrik Kripner, 4.A

Lesníci nám ukazovali kácení stromů
Aaron Havlík, 4.C

s harvestorem. Také jsme si vyrobili

Mně se nejvíce líbilo, jak jsme

Největším zážitkem pro mě, medaile, za které jsme dostali per- spolupracovali při sázení stromků.
bylo zasazování nových stromků. níčky. Učili jsme chytat ryby a pro- Naučila jsem se poznávat trofeje
Dozvěděla jsem se, že dub může mít hlédli si káně herrisovo.

různých zvířat, vyzkoušela jsem si

stáří až 1200 let. Také jsme si vyrá-

Matěj Droppa, 4.A sednout do lesních strojů na poráže-

běli dřevěné medaile, zkoušeli naha-

ní stromů. Házela jsem prutem a
Mně se nejvíce líbilo, když

zovat prutem a mohli si pohladit

zatahovací sítí na ryby.

živé káně. Dostali jsme za odměnu jsme si mohli sednout a vyzkoušet

Anna Vlnová, 4.A

perníčky a koláče. Nakonec jsme se řezací stroj harvestor, protože jsem
ohřáli u rozdělaného ohně. Výlet se takový stroj ještě nikdy neviděl.
Chtěl bych se ho naučit řídit. Také

mi moc líbil.

Noc ve škole
Stateční prvňáčci strávili
22. září svou první noc ve škole.

odvahy nakonec prošli opravdu

A co na to děti?

všichni.

Vojta Š. – 1.C „Bylo to úžasné,
hlavně stezka odvahy, trochu jsem
se bál.“

V podvečer si děti spolu

Druhý den jsme šli posnídat

s rodiči připravili ve třídách každý

do jídelny, kde byl pro nás připra-

svůj pelíšek. Pak na nás čekaly hry

vený výborný čaj a snídaně od ma-

a

minek. Dopoledne jsme strávili pro-

soutěže,

které

jsme

plnili

v týmech.
Po hrách jsme si společně
užili lehkou večeři, která se podobala malému rautu. Maminky nás

cházkou po lese, pozorováním podzimní přírody a zvířat v oboře. Nechyběly hry a tvořivé činnosti
z přírodních materiálů.

vybavily samými dobrotami. A před

Bylo nám všem spolu moc

spaním nás čekalo překvapení, ale

hezky a děkujeme milým rodičům

jen pro hodně odvážné! Stezkou

za podporu a spolupráci.
Marcela Zachová 1.D,
Pavlína Landsingerová 1.C
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Eliška K. – 1.C „Moc se mi líbilo
soutěžení. Překvapilo mě, že jsem
se probudila na jiném místě, než
kde jsem usnula.“
Nella K. – 1.C „Měla jsem radost,
že jsme za splnění úkolů dostali
hodně razítek.“
Anička – 1.D „Mě to bavilo ve spacáku.“
Natálka Z. – 1.D „Měla jsem radost
ze všeho, kromě z toho, že mi kamarádka vzala v noci spacák a nechtěla mi ho dát.“

Konference žákovských parlamentů
Náš školní parlament dostal

naše prezentace slavila opravdový

zkušeností s prací parlamentu na

pozvání na konferenci žákovských par-

úspěch. Zajímavé byly samozřejmě i ty

všech úrovních – tedy té žákovské,

lamentů, které pracují při základních

ostatní – přinesly nám mnoho nápadů

koordinátorské a také z pohledu vede-

školách v Jihočeském kraji. Hrdě a

a zajímavé inspiraci pro další práci.

ní škol.

s velkým očekáváním jsme tedy vyrazili do Komunitního centra v Blatné. Náš
tým tvořila Kačka Suková (9. A), Gábina Vandasová (9. B), Terka Bečvářová

Pak jsme se rozdělili do růz-

Celý den jsme si moc užili.

ných skupin a každá pracovala na ji-

Bylo to nesmírně přátelské, obohacují-

ném tématu. Základem všech aktivit

cí a radostné setkání.

byla vzájemná komunikace a výměna

Parlament a Martina Pobříslová

(8. A), Matěj Pobříslo (8. B), Robin
Velner (6. A). Doprovázely nás paní
učitelka Martina Pobříslová a paní
zástupkyně Miluše Trpáková.
První částí programu byla
prezentace činnosti jednotlivých parlamentů – plakát nebo PowerPoint. Rozhodli jsme se pro plakát, abychom na
něm

mohli

pracovat

všichni.

S výsledkem jsme byli moc spokojení a

Skoč do XO po hlavě!
Mistrovství pIšQworky jsou oblíbená soutěž pro studenty středních a
základních škol, kteří od školy neočekávají jen povinnosti, ale chtějí se bavit, poznávat nové kamarády a učit se i netradičními způsoby. Pravidla piškvorek jsou
jednoduchá a všichni je znají, proto se může účastnit opravdu každý.
Soutěžící si zábavnou formou osvojí logické uvažování a týmovou spolupráci. Nestačí jeden geniální hráč, ale na
vítězství se musí podílet celý pětičlenný tým. Ti nejlepší nakonec doskočí až do grandfinále v Brně.
(http://www.pisqworky.cz/)
Ve středu 5. října se proběhlo u nás

Soutěž probíhala tak, že si každý

se velmi vydařila a těšíme se na

školní kolo. Soutěžily 6. – 7. třídy a

vylosoval barevný lísteček. Tím

příští ročník.

8. – 9. třídy. Do okresního kola po-

vznikly skupinky, ve kterých pak

stupují jenom ti nejstarší.

soutěžil „každý s každým“. Soutěž
6

Parlament a Martina Pobříslová

Chystáme se obnovit titul Ekoškola
Pokud se vám zdá, že tahle

slyšeli. Tento titul může škola zís-

vyměnit. Pravidelně vás pomocí

škola má všechno, a že už se tady

kat na základě všemožných kritérií.

rozhlasu budeme informovat, jak

nedá nic vymyslet, tak to se plete-

Od minulé Ekoškoly se toho hodně

to probíhá.

te. Spoustu věcí tu není, nebo ne-

rozbilo, nebo přestalo fungovat.

funguje jak by mělo. S ekotýmem

Proto nás do auditu (tak se říká

jsme se rozhodli, že to nenecháme

tomu, když za námi přijedou ti po-

jen tak. Proto za námi na konci

řadatelé Ekoškoly a zjišťují, jestli je

školního roku přijela jedna paní, od

všechno jak má být) čeká ještě

které jsme dostaly různé nápady

hodně práce. Zkontrolujte prosím,

jak vylepšit školu a v listopadu se

jestli máte ve třídě ekokodex a

budeme pokoušet obnovit náš titul

pokud ho nenajdete, obraťte se

Ekoškola, který už se nám jednou

prosím na členy ekotýmu. Dále má

povedl získat. Pokud už jste na této

pak skoro každá třída přeházené

škole déle, určitě už jste o něm

koše, takže ty budeme muset také

Jindřiška Vovesná, 8. B

Fyzika - přímo magická
V polovině června (přesně

škole zajímavé fyzikální experi-

tepelného stroje, Stirlingova stoje

14. 06. 2016), než se všichni (žáci i

menty, které živě předvedli pan

v plechovce, vznášedla, pokusy s

učitelé) rozešli na prázdniny a než

prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. a

bublinami apod.

pan RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. z
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy V Praze.

proběhly plánované opravy, měly
vybrané třídy (loňské 9., 8. třídy a
7. třída) možnost shlédnout v naší

Pásmo pokusů bylo vnitřně
propojenou demonstrací velkého
počtu jednoduchých, ale velmi nápaditých experimentů, které se
týkaly nevšedních projevů fyzikálních zákonů v běžném životě. Jednalo se např. o pokus Archibaldova
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Ing. Hana Divišová, Ph.D.

Adaptační kurz 6. C – Živec 2016
Začátek tohoto školního

kterou si budu pamatovat ještě

někteří měli svázané nohy, někdo

roku nebyl jako ty předchozí. Kro-

dlouho, je hra „Lovení obrů“.

ruce , zavázané oči, jiní pusu, aby

mě toho, že jsme už šesťáci a

V této hře jde o to, označit barvou

nemohli mluvit a někteří byli zdraví

všichni učitelé jsou noví a pro nás

hlavy obrů přivázané vysoko na

a ti jim pomáhali. Náš žlutý tým šel

neznámí, čekalo nás hned druhý

stromech. Na to jsme si v lese kaž-

jako první. Všichni jsme skákali,

týden překvapení. Pojedeme na tři

dý tým našli co nejdelší větev a

přelézali, podlézali, obcházeli, pře-

dny na adaptační kurz! Ve středu

uvázali na ni látkovou bambulku,

skakovali, přecházeli i přenášeli.

ráno jsme se sešli před školou.

kterou jsme pak namáčeli do barvy

Společně jsme to zvládli.

Všichni byli natěšení.

Maminky

svého týmu. Můj tým nechtěl žád-

spolužáků Briana a Michala naloži-

ného obra vynechat, takže jsme se

ly naše batohy do aut a my jsme

rozdělili ještě na dvě skupiny. Jedni

vyrazili pěšky jen s malou svači-

barvili obry a druzí vyhledávali dal-

nou. Cestou jsme hráli různé zá-

ší obry na obarvení. Hra nás moc

bavné hry jako například Klíště a

bavila.

Povodeň. Ani jsme se nenadáli a
stáli jsme před penzionem. Po rozdělení do týmů jsme se ubytovali.

Zajímavá byla i večerní hra
Identita vraha. Ve tmě jsme
s

baterkami

hledali

lístečky

s indiciemi a pak jsme jednoho
z týmu ustrojili podle nich. Závěrečná „ identifikace“ byla vtipná.

Můj největší zážitek byl,
jak jsme chodili poslepu. Všichni
jsme měli zavázané oči a ve skupinkách jsme se každý drželi toho

Na vycházce Píseckými horami jsme někteří našli růženíny,
polodrahokamy, které jsme si přinesli s sebou domů jako památku.

před námi. Jen ten úplně vepředu
měl oči rozvázané a říkal nám, když
před námi byly nějaké překážky. Ze
začátku jsem se docela bála, ale
pak to přešlo. Trochu jsme zakopávali o větve a kameny. Adam nám
Po celou dobu adaptační-

radil, například abychom se skrčili

ho kurzu jsme hráli nejrůznější hry,

a při tom se nepraštili do hlavy.

plnili jsme v týmech různé úkoly a

Docela dobře se o nás staral. Ces-

barvili trička, často jsme se posadili

tou zpět už jsme měli oči rozváza-

do kroužku a povídali. Docela jsme

né a tak jsme viděli, kudy vedla

se divili, co všechno dokážeme.

trasa. Byli jsme až na lesnické vy-

Hráli jsme například Pře-

hlídce, kam jsme došli přes Jarník.

chod přes lávovou řeku, Paralympi-

Další z her byla paralympi-

ádu, Identitu vraha a další. Ale hra,

áda. Šli jsme různě přes překážky,

8

Adaptační kurz se povedl,
počasí nám přálo. Když jsme se
v pátek balili, nevěřili jsme, jak to
uteklo. Být s kamarády mimo školu
a dokonce spolu strávit i noc je
něco jiného, než se potkávat jen
mezi lavicemi o přestávkách. I paní
učitelky byly zábavné a moc hodné. Určitě na to budeme dlouho
vzpomínat a doufám, že to nebylo
naposled.
sestaveno z úryvků slohových
prací žáků a žákyň 6. C

„Byly jsme tam taky“ – Dagmar Šimková
V pátek 14. října jsme se

kruté zkušenosti napsala své nej-

Tereza Šefránkova a 9. A, Martina

všemi žáky 9. ročníků navštívili

větší a jedinečné literární dílo

Pobříslová

literárně – dějepisnou výstavu o

„Byly jsme tam taky“.

životě a díle spisovatelky Dagmar
Šimkové.

Také nás překvapilo, že pocházela
ze

stejného

města

jako

my,

Některé další postřehy deváťáků:

Myslím si, že pro všechny žáky,

z Písku. Ale poté, co ji propustili

Ve vězení ji šikanovali

kteří vyplňovali pracovní listy a

z komunistického vězení, kam se

Strašná hrůza ve vězení

četli jednotlivé informační tabule,

dostala za rozdávání letáků kritizu-

to bylo velice poučné.

jících tehdejší české socialistické

Nejprve nám paní učitelka Raabová poutavě vyprávěla o spisovatelčině rodině, o jejím dětství a i jaké
starosti a problémy ji provázely
jejím nelehkým životem. Všechny
asi zaujalo, že Dagmar Šimková

Zavřeli jí za takovou maličkost na
(původně) 18 let

prezidenty a soudobou situaci
v Čechách, se už domů vrátit nemohla. Jejich dům byl státem zabaven, a proto se Dagmar Šimková

Její symbol svobody byl bílý racek
Veliká bojovnice
Ve vězení byla i její matka

po srpnové invazi v roce 1968 odChování dozorců bylo otřesné, že-

stěhovala do Austrálie.

ny ve vězení neměly vůbec žádná

strávila 14 let ve vězení. A o téhle

práva

Prvňáčci poznávají Písecké hory
Krásné zářijové počasí pří-

rá zpátky do školy.

mo lákalo do přírody, a tak se prvňáčci z 1. A a 1. B vypravili na společnou vycházku do Píseckých hor.
První zastávkou bylo hřiště, kde si
děti vyzkoušely svoji obratnost.
Naše další cesta vedla kolem Tří
rybníků, kde jsme se vyfotili a pokračovali k oboře. Přání dětí, uvidět muflony, se splnilo. Jablíčka a
mrkvičky, které děti zvířátkům přinesly, zvířátkům chutnaly. I dětem
na čerstvém vzduchu vytrávilo, a
tak se pustily s chutí do svačinek.
Proběhnout se, vylézt na posed,

hodinka cesty zpět.

Protože se dětem v lese

Pořádně jsme se prošli na

líbilo, vypravila se 1. B na začátku

čerstvém vzduchu a dozvěděli

října za dalším poznáním do Lesov-

jsme se mnoho zajímavého. Za to,

ny.

chůze,

že všichni prvňáčci tak dlouhou

s kapsami plnými kaštanů, jsme

cestu zvládli, si zasloužili jedničku s

dorazili na místo. Paní Ing. Martina

hvězdičkou do žákovské knížky.

Po

hodině

svižné

Skřivanová nás seznámila s prací
lesníků a její kolegyně, za pomoci
ukázek shozů, vyprávěla dětem o
lesní zvěři. Nakonec si děti mohly
vyrobit lesní medaili a erb, někdo
si natiskl i obrázky zvířátek a jejich
stopy. Program v Lesovně byl moc
fajn, ale čekala nás ještě poctivá

postavit domečky pro skřítky a hu9

Alice Bláhová

Náš loňský školní výlet
Ve středu 1. června 2016

ně neprohlédli ani pod lupou. Po

jsme se v 8 hodin sešli u Svaté

prohlídce celé výstavy jsme se

trojice a autobusem vyrazili do

přesunuli dál do expozice Zlaté

Muzea rekordů v Pelhřimově.

České Ručičky, kde jsme viděli

Byla tam opravdu spousta zajíma-

obrazy, loď a dokonce i kytary jen

vých věcí, například největší bota

ze sirek – někdo zřejmě nemá

vyrobená v ČR, otisk největší ru-

doma wifi J Vrcholem celého dne

ky, nejdelší šála, největší veliko-

byla

noční věnec z vajec a spoustu věcí

v Jihlavě. Myslím, že celý den svy-

tak malinkých, že jste si je pořád-

dařil a všichni jsme byli spokojení.

návštěva

aquaparku

G. Vandasová 9. B

Výstava v domě zahrádkářů
6. října jsme šli místo pracov-

mi výpěstky byly i ukázky z naší

Potom jsme si prohlíželi živé včely

ní výchovy s paní učitelkou Lecjak-

školní zahrady a výrobky školní dru-

na plástvích za sklem, nástroje pro

sovou na výstavu v domě zahrádká-

žiny. Druhá místnost byla věnována

včelaření, elektrický medomet na

řů. Vystavovalo se ovoce, zelenina i

chovu včel. Zde nám pan včelař od-

vytáčení medu, propolis, který moc

různé druhy koření nebo bylinek.

pověděl na všechny naše dotazy.

krásně voněl a mnoho dalších věcí.

Výstava byla ve dvou místnostech.

Bylo zde vystavené i sršní hnízdo.

Jedna byla věnovaná především

Děkujeme pořadatelům za připrave-

rostlinám a plodům. Zde probíhala i

ní výstavy, moc se nám líbila.

soutěž o jablko roku. Na výběr bylo

J. Vovesná, 8. B

asi 20 druhů jablek. Mezi vystavený-

I při angličtině je občas legrace
Rozhovor s novou paní učitelkou Staňkovou

Proč jste se rozhodla stát učitel-

Co se vám líbí na učení na naší

Například se někteří domnívají, že

kou?

škole?

traffic jam je kiosek s marmeládou.

Protože už na střední škole jsem

Používání interaktivních tabulí. Po-

Paní učitelce ještě jednou děkuji

vyučovala menší děti.

važuji za přínosné a zajímavé.

jménem celé redakce za její čas a

Proč jste se rozhodla vyučovat

Máte nějaký zajímavý příběh z vaší

zrovna anglický Jazyk?

učitelské praxe?

Protože angličtina se mi odmalička

Žádnou velkou historku bohužel

velice líbila a bavilo mě se ji učit.

nemám, ale co někteří žáci řeknou

přeji jí, aby se jí na naší škole líbilo.
Pozn. redaktora: traffic jam – do-

v hodině, je opravdu pro zasmání.
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pravní zácpa
G. Vandasová 9. B

Angličtina v praxi aneb jak jsme poznávali Londýn a Oxford
V sobotu 14. května ráno se
skupina žáků a učitelů Tylovy školy
v Písku vypravila na poznávací zájezd do Londýna a Oxfordu. Všichni
jsme museli velmi brzy vstávat,
protože autobus nás měl odvézt na
letiště už v 6 hodin. Kolem půl
osmé jsme dorazili do Prahy a tam
si nás vyzvedl pan průvodce. Měli
jsme dost času na nákup posledních drobností s sebou, protože
jsme odlétali až v 10 hodin. Všichni

večer a byli jsme rádi, že si můžeme trošku odpočinout.
Neděle nás opět přivítala
sluníčkem a my jsme se vypravili
do slavného univerzitního města,
Oxfordu.

Jeli

jsme

vlakem

z Paddington Station a asi po hodině cesty jsme tam dorazili. Oxford
je poměrně velké město, má asi
160 000 obyvatel, ale my jsme se
pohybovali v jeho malebné historické části. Nejdříve jsme se zasta-

Hall, je prostě úžasná. Už měli prostřeno k večeři. Na závěr dne nás
čekal rozchod na jídlo a nákupy na
Queen Street, hlavní nákupní třídě

jsme úspěšně prošli kontrolou, od-

Oxfordu. Vlakem jsme se vrátili do

bavením a krátce po desáté hodině

Londýna pozdě večer.

jsme vzlétli. Let byl klidný a po ho-

I pondělní ráno bylo rozzá-

dině a půl jsme už přistávali na lon-

řené sluníčkem. Po dobré snídani

dýnském letišti Stansted.

jsme se vypravili metrem, nejstar-

Od letiště nás autobus od-

ším na světě, do British Museum.

vezl na Baker Street, odkud jsme

Dostali jsme rozchod na prohlídku.

došli do hotelu. Náš hotel se na-

Jsou tu skvělé exponáty ze starého

cházel na Sussex Gardens, což je

vili v Ashmolean Museum, kde

Egypta, Rosetská deska, podle kte-

v bezprostřední blízkosti Hyde Par-

jsme si prohlédli zajímavé sbírky

ré byly rozluštěny egyptské hiero-

ku. Odložili jsme si na pokojích kuf-

exponátů z celého světa. Potom

glyfy, a mnoho dalšího. Nedá se to

ry a vyrazili na první průzkum měs-

jsme měli namířeno do slavné

stihnout všechno, museli jsme si

ta nad Temží. Čekal nás Hyde Park,

Christ Church College, kde se natá-

vybrat. Po prohlídce už jsme se

Buckinghamský palác, Oko Londý-

čel Harry Potter. Na to jsme se moc

vypravili směrem k The Tower Of

na, budovy parlamentu, Soho, Chi-

těšili. Před vstupem ale byla velká

London, kde na nás čekaly koruno-

na Town a Leicester Square. Všech-

fronta, a tak jsme šli nejdříve na

vační klenoty. Museli jsme si na

no jsme krásně stihli – Hyde Park

plavbu po řece. Plavba trvala asi

jejich prohlídku poctivě vystát

byl úžasný, Buckinghamský palác

půl hodiny a my jsme si trochu od-

dlouhou frontu, ale stálo to za to.

honosný, výhled z Oka Londýna

počinuli. Po vylodění jsme šli na

Byly nádherné. Oslněni zlatem a

skvělý, budovy parlamentu pozlati-

prohlídku slavné Christ Church

diamanty jsme se ještě rozhodli

lo večerní sluníčko a na závěr dne

College. Prohlídka nás opravdu

prozkoumat Tower Bridge. Tento

jsme se dobře najedli v China

nadchla, celý areál je skvěle udržo-

most byl postaven mezi lety 1886 –

Town. Na hotel jsme dorazili pozdě

vaný a jídelna z Harryho, the Grand

1894. Je tak krásný, že nevíte, od-
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kud ho máte fotit dřív! Uvnitř se

k Madame Tussaud´s. Tam jsme se

jsme vidět chtěli, a ještě

nachází zajímavá výstava a na hor-

vyřádili při focení s figurínami na-

něco navíc, nakoupili jsme dárečky

ních vyhlídkových lávkách jedna

šich idolů. Bohužel zrušili hororovou

a suvenýry, ochutnali anglické dob-

pěkná atrakce – prosklená podlaha.

sekci muzea, na kterou se někteří

roty, pan průvodce se o nás skvěle

Slabší povahy prosklené místo po-

z nás opravdu těšili. No, nedá se nic

staral – co chtít víc. Ale hlavně jsme

korně obcházely, ale to bychom

dělat… Celá prohlídka figurín končí

si vyzkoušeli angličtinu v praxi, mys-

nebyli my, cestovatelé z Tylovky,

4D kinem. Na závěr jsme se prošli

lím si, že pro děti to byla velká zku-

abychom si to pořádně neužili! Sta-

po nedalekém Regent´s Parku, kde

šenost. Snad tak získaly další chuť

tečně jsme zalehli na sklo a dívali se

se nachází londýnská ZOO. Ale to už

do studia tohoto krásného jazyka.

dolů… Také jsme si prohlédli stro-

byl pomalu čas se přepravit zpět do

Už se těšíme na další společné ces-

jovnu Tower Bridge. Po prohlídce

našeho hotelu, vyzvednout si zava-

tování!

útrob mostu jsme se vydali podél

zadla a dopravit se na letiště.

Temže ke katedrále sv. Pavla, ces-

Z Londýna jsme odlétali večer. Po

tou jsme potkali i Shakespearovo

hodině a půl letu jsme hladce při-

divadlo The Globe. Přešli jsme Mill-

stáli v Praze, posunuli si hodinky

enium Bridge, který známe ze 6.

zase o hodinu dopředu a zapojili se

dílu Harryho Pottera, a už jsme sta-

opět do české reality. Autobusem

nuli před katedrálou. Svými rozmě-

jsme se dopravili do Písku kolem

ry nás ohromila. Chvíli jsme tady

půl jedné v noci.

zastavili, najedli se a vydali se na
metro. Čekal nás totiž zlatý hřeb
dne, na který se těšilo hlavně dámské osazenstvo naší skupiny, paní

A co říci na závěr? Že se
nám líbilo, to by bylo slabé slovo.
Byli jsme doslova nadšeni. Počasí se
vydařilo, viděli jsme všechno, co

učitelky nevyjímaje, nákupy na Oxford Street. Dostali jsme rozchod a
parádně si to užili. Večer jsme se
všichni šťastně shledali v hotelu,
obloženi taškami a balíčky.
Ani poslední den našeho
zájezdu, v úterý, počasí neudělalo
výjimku – přivítalo nás sluníčkem a
blankytně modrou oblohou. Brzy
ráno jsem se vydala ke Kensington
Palace, kde bydlí princ William a
jeho krásná Kate. Po snídani jsme si
zabalili, uložili zavazadla do

Pavlína Reinišová

jednoho pokoje a vyrazili směrem
12

Děti potěšily seniory
Ve čtvrtek 12. května přišly

před Vánocemi a na jaře. Vyrábějí

s

děti ze školní družiny ZŠ Tylova

pro ně ve svých odděleních dáreč-

v předvánočním čase rozdávat ra-

mezi seniory v Domovince a rozdá-

ky, tentokrát děti šily veselé ptáč-

dost a dětský úsměv.

valy zde radost všem přítomným.

ky a vyráběly vázičky i s květinou.

Pro babičky a dědečky připravily
v odděleních školní družiny pásmo
básniček, písniček, hru na flétnu a
ukázku tanců pod vedením paní
vychovatelky Lejčarové, Podešvové, Vlnové a Vlasaté. Seniorský

příslibem,

že

opět

přijdou

V pondělí 16. 5. děti navštívily
v nemocnici oddělení LDN a i tam
potěšily pacienty krátkým vystoupením

a

předáním

dárečků

v podobě ušitého a namalovaného

Vlasta Vlasatá

srdíčka pro štěstí. Rozloučily se

dům navštěvují pravidelně vždy

Rádi čteme
V této rubrice budeme před-

Poslední kapka, Psí život, Ošklivá

lo, že se Gregovi vždy nějaký

stavovat knihy, které nás zaujaly.

pravda, Ponorková nemoc, Páté

trapas, který musí nějak vyřešit.

Pokud máte i vy nějaký zajímavý

kolo u vozu, Fakt smůla, Výlet za

Každý příběh je velice vtipný a zá-

tip, napište nám, rádi váš příspěvek

všechny peníze Staré dobré časy).

bavný. Určitě si přečtěte, stojí to za

zveřejníme.

V každé knize vystupuje hlavní hrdi-

to.

Deník malého Poseroutky

na Greg Hefley se svou rodinou:

Matyáš Luka 6. B

starší bratr Rodrick, mladší bratr
Jeff Kinney

Manny, máma Susan, táta Frank a

Deník malého Poseroutky má 10

kamarád Rowley. Vybral jsem si

dílů (Úvodní kniha, Rodrick je king,

tuto knihu, protože se mi na ní líbi-

Jak se líbí našim prvňáčkům…
Kristínka 1.A

Nic.

Zatím ne, ale budu.

Co se ti ve škole nejvíc líbí?

Filípek 1.A

Co bys tady chtěl změnit?

Vyučování.

Co se ti ve škole nejvíc líbí?

Menší fronty na obědě.

Máš nějakou oblíbenou hodinu?

Mně se nejvíce ve škole líbí, když se

Přejeme všem prvňáčkům, aby se

Matematiku.

učíme.

jim ve škole líbilo a aby tady prožili

Chodíš tady na nějaký kroužek?

Máš nějakou oblíbenou hodinu?

Na výtvarku.

Baví mě matematika.

Co bys tady chtěla změnit?

Chodíš tady na nějaký kroužek?
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spoustu hezkých chvil.
Natálie Hesounová
Štěpánka Steinnocherová, 6. A

Pohádky s vyjmenovanými slovy
(Vymysleli žáci ze současné 4. C)
O výrovi Vítkovi
Jednou žil výr, co se jmeno-

do Prahy na letiště, které se dříve

růžový pysk a kamaráda slepýše. Ve

jmenovalo Ruzyně.

stáji měl pytel ovsa a pýru, na tráEliška Zevlová

val Vítek a bydlel ve vydlabaném
stromě. Vítek měl hlad, tak se vydal

mu se zase čepýřil ptáček. Jednou
Falado

shodil Karolínu, když ho

na lov k blízké řece. Tam uviděl dvě

Na vysoké jedli bydlí starý

zlobily mouchy. Potom musel za

vydry, které lovily ryby. Výr Vítek se

výr. Nikdy nebyl žádné vyžle, neboť

svůj čin pykat. A jak tak pykal, tak

lekl a zvolal: „Hej vy, co jste zač!?"

pod jedlí se rozprostírá pole plné

zpytoval svědomí o tomhle činu.

„My jsme dvě vydry. Já se jmenuji

myší. V dálce se pole prudce svažu-

Mouchy se pak dlouho pýřily.

Máchalka a moje kamarádka Šplou-

je k řece, ve které se vloni zabydlela

chalka“. „A proč jste hubené jako

vydra. Zvykla si tu zřejmě rychle,

vyžle?", dodal výr Vítek. „Protože

protože letos vyvedla mladé. Kaž-

jsme dlouho nejedly." Po chvíli se

dou chvíli jsou na břehu vidět žvý-

Byla jedna princezna, která si

vydry s výrem dohodly, že budou

kajíce rybu. Uprostřed léta rozpalu-

myslela, že je na světě nejkrásnější.

lovit společně. A úlovek byl veliký.

je výheň kameny, tak se mláďata

Proto byla pyšná a její pýcha ji do-

Vydry žvýkaly ryby a vesele u toho

chladí ve vodě. Mladí turisté sem

hnala až ke kouzelnému netopýro-

výskaly. Večer dorazili k řece vlci.

zavítají jen zřídka. Jejich výskání je

vi. Pořád se převlékala a měla ráda

Napili se vody a celou noc vyli na

slyšet už z dálky. Povyk zaplaší

třpytivé a blýskavé věci, proto po-

měsíc. Výr Vítek je pozoroval z vy-

všechno živé do úkrytů.

žádala netopýra, aby ji kouzlem

Jáchym Holický

sokého dubu. „Na ten povyk si asi
nezvyknu", pomyslel si výr Vítek.

Eliška Matějková

O princezně Tereze

přeměnil na zlatou princeznu.
Princezna sice byla zlatá, ale lidé

Ráno vyšlo slunce a vlci ztichli. Ví-

Byla jednou jedna princezna

tek se na sluníčku chvíli vyhříval, a

a ta se jmenovala Bára. A tato prin-

když už byla výheň veliká, odletěl

cezna byla velký zázrak světa, pro-

se vyspat domů do vysokého dubu.

tože nebyla pyšná. Každý večer lé-

Josef Zábranský

tal do pokoje Báry starý netopýr

ji přestali mít rádi a tak zůstala
úplně sama. Proto odešla do
hlubokého lesa, kde potkala
kouzelníka slepýše. A tak ho s

Emil. Emil nosil každý večer do po-

pláčem a s prosíkem poprosila o

koje pyl (neznámo proč). Jednou jí

proměnu. Ten jí však dal tři úko-

Byl jeden chlapeček, kterému

vzal její tatínek král k oboře s vlky.

ly, které když splní, bude vše jak

bylo osm let a jmenoval se Jaromír.

Vlci běhali a klopýtali packami. Bára

má být. V prvním úkolu musela

Každé ráno vstával brzy do školy.

měla také kamarádku Karolínu.

nasbírat koše plné bylinek, dru-

Jednou šel zase do školy a paní uči-

Netřpytila se zlatem, ale Bára by ji

hý úkol byl uhlídat stádo kobyl a

telka

vyzkoušela

nedala ani za hromadu zlata. Bára

z vyjmenovaných slov. On je říkal,

měla také hřebce, který se jmeno-

až se mu z toho zapletl jazyk. Ten

val Falado. Byl bílý a na kopytech

den měli napilno, protože ještě jeli

měl jak se patří podkovy. Měl také

O chlapečkovi Jaromírovi

ho
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dobytka, ve třetím úkolu ze sušeného lýka uplést koše. Princezna nebyla moc zručná a nikdy

nic takového neuměla. A tak

Tak se synové najedli do syta,

byl ještě malý, musel si na

jí nedařilo a nevedlo se jí

vzali si sebou krajíc chleba, sýr a

všechno zvykat a musel pomalu

úkoly plnit. Měsíce utíkaly a

syrova vejce,která si chtěli poz-

žvýkat snídani. Jednou venku

princezna byla pořád stejná a

ději uvařit v kotlíku nad ohněm.

byla výheň a vlkovi bylo špatně.

zlatá. A tak se zvířátkům z lesa

Když vyšli na cestu měli sychravé

Pak začal chodit do školy, kde se

princezny zželelo a přišly jí na

počasí, ale pak začalo pálit slun-

děti učily slova s předponou vy,

pomoc sýkora, sýček, hlemýžď a

ce,až všechny rostliny usychali.

vý.

sysel. Pilně princezně pomáhaly.

Konečně došli do stínu lesa a

Tak čas znova plynul, až se za

tam viděli sýkoru a sýčka a do-

několik měsíců ze zlaté princez-

konce zahlédli i sysla, který na

ny stala hodná, upřímná, laskavá

ně zle syčel. Když z lesa vyšli ven

Výr Emil a vydra Terezka

princezna s červenými tvářemi.

uviděli v dálce krásný zámek, ke

se právě spřátelili. Představili se,

kterému vedla kamínky vysypa-

ale Terezka viděla Emila jenom

ná cestička. Najednou se před

chvíli, protože musel za svojí ro-

nimi objevili dvě krásné princez-

dinou. Vyletěl vysoko a Terezka

ny Terezka a Alenka. Zamilovali

se začala nudit. A najednou sly-

se do sebe na první pohled a po-

šela výt vlka. Vyděsila se a utek-

žádali pana krále o souhlas se

la. Bála se tak moc, že začala

svatbou. Na svatbu přijel otec

přežvykovat trávu a ještě udělala

dne výr vystrojil oslavu svých naro-

pan král a byl moc rád, že to tak

strašný povyk. Ráno, když se

zenin. Na oslavě žvýkali výborný

dobře dopadlo.

probudila u potoka, byly strašná

dort a pak si vyprávěli vtip o rybě,

ZAZVONIL ZVONEC A POHADKY

výheň. Pak přiletěl Emil a Terez-

která hlasitě vyla a výskala. Odpo-

JE KONEC.

ka radostně výskla. Emil měl ale

se

Pavel Pták

Výr má narozeniny
Výřím rodičům se narodil výr,
který byl hubený jako vyžle. Kamarádka vydra se ho vyptávala: „ Proč
vy výři jste tak hubení?“ Výr vysvětloval: „Protože jsme tak vyrostli,
musíš si na to zvyknout.“ Jednoho

ledne, když byla největší výheň,

Julie Anna Hrachová

O dvou bratech

Bylo jedno krásné království a
v tom království žil moudrý a
spravedlivý král. Ten král měl
dva syny, Miroslava a Jaroslava.
Jednoho dne král řekl synům, že
jsou už plnoletí a musí do světa

O výrovi a vydře

špatnou zprávu, že se odstěhoval kousek dál. Bylo mu totiž líto,

koupali se v bazénu. To byl povyk!
Iva Kozáková

Anežka Matějková

Byla jednou jedna vydra a

že si musí zvykat na nový do-

ta se kamarádila s výrem a ten

mov. Emil byl hubený jako vyžle

byl hubený jako vyžle. Každou

a nabídl jí, jestli se nechce sezná-

hodinu spustil strašný povyk a

mit s Emilovými rodiči. Terezka

výskot. Pořád říkal mamince vy-

kývla, že jo a tak šli.

dry: „Vy jste tak hodná paní Vydrová.“ Výr se zase kamarádil
s vlkem a pořád vyl. Poblíž jeho
domu stál vysoký kopec. Když

najit si nevěsty.
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Valerie Hradská

Prázdniny s Dastym
Část prázdnin jsem trávila u

nejlepšími přáteli. Dasty je čisto-

odměnila. Na zahradě

babičky, kde mám psa Dastyho Tak

krevný labrador a nepatří zrovna

jsme s dědou postavili překážkovou

jsme si na sebe zvykli, že nám ten

mezi vzorné pejsky. A tak jsem se

dráhu. Každé ráno

týden strašně rychle utekl. Dnes,

rozhodla se mu trochu věnovat.

jsme tam s Dastym trénovali. Vždy

když na chalupu přijedu, tak mě

Začala jsem s ním chodit na pro-

jsem

Dastík vítá, tak že si myslím, že se

cházky s kapsou plnou piškotů. Za

odměnu.

snad

každý splněný povel jsem Dastyho

Vanda Pazderská, 6. C

Obr Dobr je pohádka britské-

Hodný Obr), který jako jediný z obrů

něm se jí zdá o lidožravých obrech a

ho spisovatele Roalda Dahla. V roce

nejí lidi. Místo toho se živí odpor-

na konci o holčičce, která sedí na

1989 byl podle ní vytvořen animo-

nou zeleninou fňokurkou. Po veče-

parapetu v jejím pokoji. Když se

vaný film The BFG.

rech běhá do různých měst a pomo-

probudí, uvidí na parapetu Sofii, a

cí foukačky vypadající jako trumpe-

nakonec uvěří tomu, co se jí zdálo.

ta fouká dětem do pokoje sny.

Povolá velitele armády, kteří se vr-

zbláznil.

Stali

jsme

se

měla

v

kapse

nějakou

Obr Dobr

Autor: Roald Dahl
Ilustrátor: Quentin Blake

Sofie se s MHO skamarádí a začnou
Pohádka vypráví o dívce jménem
Sofie, která jedné noci, když nemůže spát, vyhlédne z okna a uvidí obra, který fouká něco do oken domů
v ulici. Obr si Sofie všimne a unese ji
do Obří země, jeho domova.
Naštěstí pro Sofii ji unesl MHO (Moc

vymýšlet způsob, jak se zbavit lidožravých obrů, kteří každý večer běhají po světě a žerou lidi. Nakonec
se rozhodnou požádat o pomoc anglickou královnu. Nepozorovaně se
dostanou do Buckinghamského pa-

tulníky vydají do Obří země. Tam
obry, kteří zrovna spí, svážou, přivážou pod vrtulníky a odlétají zpět do
Londýna. Tam je hodí do vykopané
jámy, odkud nemohou utéci. Po
zbytek života už musí místo lidí jíst
fňokurky.

láce a MHO foukne královně sen. V

Natálie Hesounová, 6. A

Noční hra
Stalo se to o prázdninách,

kou lehnout trochu dřív, protože

když jsem byla na stanovém táboře.

jsme měly tu noc hlídku a chtěly

Bydlela jsem ve stanu se svou ka-

jsme se vyspat. „Kačko, myslíš, že

marádkou Kačkou a tahle příhoda

dneska v noci bude ta přepadov-

byla, nebo měla být neočekávaná,

ka?“, zašeptala jsem, ale ozvalo se

ale všichni jsme ji tak trochu očeká-

jen hlasité oddechování spící kama-

vali, neboť se šířily zvěsti, že jednu

rádky. I mně se klížily oči a brzy

noc bude přepadovka.

jsem usnula. To jsme, ale ani jedna

Jednoho večera jsme si šly s Kač-

z nás nevěděla, jak neklidnou budeme mít noc.
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„Budíčéék !“
Tohle volání probudilo celý tábor.
Já i Kačka jsme se nemotorně vyhrabaly ze spacáků a začaly se oblékat. „Co myslíš Hanko, je to ta přepadovka?“, ptala se Kačka a spěšně
se obouvala. Já byla zaměstnaná
hledáním brýlí, tak jsem akorát zabručela něco jako: „Jak to mám vě-

dět?“. Vyběhly jsme ze stanu. U

Vyběhla jsem. Hned jak jsem vběh-

kým způsobem vykličkovala. Utíkala

jídelny už postával hlouček roze-

la na cestu, zalitovala jsem, že nám

jsem, jak nejrychleji to šlo. Vběhla

spalých kluků „Seřaďte se do tý-

Rosťa nepovolil baterky. Bylo zata-

jsem do lesa a slyšela jak za mnou

mů!“ volal Rosťa, náš hlavní vedou-

ženo, tma jako v pytli a cesta plná

Jura a Štěpán supí. Pak jsem zahnu-

cí. Vypukl zmatek. „Černí, zelení,

kořenů a hrbolů. Seběhla jsem z

la, seběhla z cesty a schovala se do

tady!“ozývalo se ze všech stran.

kopce a potichu se plížila do kopce.

stínu stromů akorát včas. Poslou-

Zamířily jsme s Kačkou ke svému

„Ššš,skrč se“, zasyčel někdo vedle

chala jsem jak se ti dva zastavili kus

týmu fialových, který postával opo-

mě. Byl to Vašek. Poslechla jsem a

ode mně. „Kde je?“ uslyšela jsem

dál. „Seřaďte se“, rozkázala Šárka,

společně jsme vyrazili kupředu. Kus

Juru. „Teď tu byla“, odpověděl Ště-

naše týmová vedoucí. Když byl klid

od nás byly dvě pochodně zapích-

pán. Oba ještě chvilku šmejdili,ale

a týmy byly seřazené, Rosťa nám

nuté v zemi a v jejich světle jsme

pak jsem slyšela jak odchází. Chvil-

vysvětlil, o co jde. Byla to velká

zahlédli „ukradené“věci. Byly to

ku jsem ještě čekala, opatrně vyšla

noční hra. Měli jsme běžet po cestě

míče, ešusy a vůbec všechno mož-

z úkrytu a rozběhla se po té nemož-

z prudkého kopce dolů a pak do

né. A asi deset kroků od nich seděli

né cestě.

kopce až na louku, kde měly stát

ti dva „zloději“. Podle hlasů jsem

dvě pochodně mezi kterými by-

poznala, že to jsou Štěpán a Jura,

ly ,,ukradené“ věci z tábora. Naším

dva naši vedoucí. Pak kousek zpra-

úkolem bylo vždy po jednom z

va vyběhly dvě postavy. Každá z

družstva běžet tam a přinést jednu

nich popadla jednu věc a pádily

věc. Jenže to mělo háček. Ty věci

zpět k lesu se Štěpánem a Jurou v

hlídali dva „zloději“,kteří nás ne-

patách. Na nic jsem nečekala, vy-

směli chytit. Pokud se tak stalo,

střelila jsem ke kruhu, popadla je-

museli jsme jim vrátit, co jsme vza-

den míč, ale pozdě. Jura ani Štěpán

li. Konec hry nastal, když žádné věci

se nehnali daleko a teď běželi pří-

nezbyly. Jakmile se všechny týmy

mo ke mně. Vyběhla jsem ještě kus

připravily, Rosťa zavelel „START !“

do kopce a pak jsem oboum něja-

Když jsem přiběhla do tábora a dala
míč Šárce, Rosťa zrovna vyhlašoval
konec hry. Pak nastalo vyhlašování
výsledků. Naše družstvo bylo poslední, ale nikdo se už nestaral o to,
jestli je jeho tým první, nebo padesátý. Všichni chtěli spát! Nejlepší
bylo, že Rosťa odvolal naší hlídku.
„Jen doufám, že už přepadovka
nebude“, prohlásila Kačka, když
jsme se ukládaly ke spánku.
Hana Bělová, 7. C

Nezapomenutelný prázdninový víkend
Tyto prázdniny jsem měl

Začal hned v pátek. Když přišli rodi-

nyní nachází FREESTYLE KOLBENKA.

opravdu plné zážitků, ale to měl asi

če z práce, nasedli jsme do auta a

Abych upřesnil, jedná se o trampo-

každý. Mně se naskytla příležitost

jeli směr Praha. Čekali na nás již

línový park, celoroční lyžařskou

vám o tom napsat. Nejvíc nás

naši příbuzní, u kterých jsme trávili

školu s trenažérem a Freestyle par-

všechny asi potěšil pan ředitel dří-

víkend. Takže první zážitek může

kem, kde se můžete naučit parkour.

vějším nástupem na prázdniny.

začít a kde? Já ti to prozradím, bu-

Víš, v čem je to super? Nemusíš se

de to zajímat hlavně kluky. Takže je

bát skočit. Ptáš se proč? No skočíš

to areál staré továrny, kde se teď

přímo do molitanových velkých

Podělím se s vámi o zážitky
z prvního prázdninového víkendu.
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kostek, pod kterými je trampolína.

zadarmo. Nechci, aby sis myslel, že

přežil, ale bráška ne, tak mu rodiče

Je to jako skok do bazénu. Prostě

se vytahuji, ale myslím,že by se o

lístek vyměnili, aby nebyl smutný.

paráda!! Taky můžeš sjet ve velkém

takový zážitek podělil každý kluk.

kruhu jako na tobogánu rovnou do

Opravdu doporučuji, když budete

molitanového bazénu.

mít volný víkend podívat se do Kol-

Kdyby tě náhodou parkour nebavil,

benky. Tak to byl pátek.

Nedělní den začal krásným počasím, a tak jsme neztráceli čas a vyrazili rovnou do Aquapalace Praha.
Zde na nás díky nádhernému poča-

je možný projít do vedlejší haly na

Další zážitek mám ze soboty. Ráno

sí čekala i venkovní část parku, kte-

trampolíny. Vlastně celý trampolí-

po snídani naše auto vyrazilo na

rá je propojena s vnitřními tobogá-

nový park. Kdyby tě ani tohle neba-

výstavu TITANIC. Určitě plno z vás

ny divokou řekou. Zajímavostí je

vilo, můžeš přejít ještě vedle a jez-

na této výstavě bylo, takže nebudu

vodní bar, u kterého je možnost

dit na lyžích nebo na snowboardu,

psát žádné novinky. Přiznám se, že

konzumovat koktejly přímo v bazé-

mají perfektní trenažér, cítíš se ja-

já i brácha jsme se moc těšili a ne-

nu. Uvnitř jsme užívali bazén s vl-

ko opravdový lyžař. Pokud pojedeš

byli zklamáni. Tato výstava je

nobitím a několik tobogánů a

na

zkusit

opravdu krásná. Již od vstupu si

skluzavek s různými stupni nároč-

skokánky. Ještě jedna věc je oprav-

připadáš jako cestující. Ani nejde

nosti. V této super zábavě jsme

du super. Placení. Proč? No dosta-

nevcítit se do děje Titanicu a vy-

najednou zpozorovali, že je večer.

neš náramek na svoje jméno a

plout. Máme plno pěkných fotek

Tak nám nezbylo nic jiného než se

vždy, když jdeš na plac, pípneš si na

s filmovou tématikou. Asi nejzná-

odebrat domů s nezapomenutelný-

terminálu,takže zaplatíš jen čas,

mější je schodiště, určitě si každý

mi zážitky.

kdy něco děláš. A rodiče? No to je

vybaví. Nakonec se podle vstupen-

ještě lepší, sice to za nás zaplatí, ale

ky, která je zároveň lodní lístek,

dají si kafe a můžou tu být s námi

dozvíte, zda jste přežili nebo ne. Já

snowboardu,

můžeš

Ríša Staněk, 6. B

Jak jsem chytil o prázdninách štiku
Ten večer jsme si vyjeli na

Čekal jsem dlouho, najednou se

že tahle štika na pekáči neskončí.

ryby. Seděli jsme s bráchou a tátou

splávek zanořil a já jsem věřil, že to

Když jsme si ji pořádně prohlédli a

už nějakou dobu na loďce na řece a

bude pořádný sumec. Byl jsem na-

užili si bezva úlovek, vrátili jsme ji

doufali jsme, že zabere sumec. Měl

pnutý, musel jsem totiž chvíli po-

zpět do Otavy. Byl to můj i táty nej-

jsem na něj nastraženého hrouzka.

čkat, než ryba nástrahu spolkne. A

větší úlovek.

pak přišel zásek. Vlasec se odvíjel
rychle, ryba nešla vytáhnout. Nakonec musel táta skočit do vody, bráška svítil na hladinu baterkou a my
jsme uviděli obrovskou štiku. Ještě
chvíli trvalo, než jsme ji dostali do
lodi. Měla 97 cm. Hned bylo jasné,
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Šimon Kasa, 3. C

Mistrovství České republiky v line dance 20. - 22. 5. 2016
První mistrovství České re-

renci 40 soutěžících uspěla naše

tě. Odnesla si velký pohár s diplo-

publiky se konalo u nás v Písku v

další tanečnice, která také přešla

mem a titul mistryně České repub-

kulturním domě. Naši školu repre-

do Louisiany: Denisa Oblouková -

liky ve své kategorii.

zentovala bývalá žákyně 9. C Marie

10. místo. Ve stejné kategorii sou-

Kellerová, která se umístila v kate-

těžily naše tanečnice z tanečního

gorii newcomer teen na 5. místě.

kroužku line dance. Většina z nich

Začínala tancovat v našem taneč-

poprvé: Aneta Koryčanová, Veroni-

ním kroužku Berušky, poté line

ka Chylíková, Gábina Thötová, Na-

dance a nyní již několik let tancuje

tálka Nohelová, Lenka Zec, Anička

v taneční skupině Louisiana nejen

Kocová, Karolína Košťálová, Kateři-

line dance, ale účastní se i zahra-

na Hvězdová.

ničních soutěží a také ve skupině
dospělých country vystoupení.
V kategorii social youth v konku-

V kategorii social primari se v kon-

Všem tanečnicím děkujeme za
účast a taneční výkony.

Vedoucí TK line dance Marcela Lejča-

kurenci 11 soutěžících umístila Ve-

rová.

ronika Knotová na krásném 1. mís-

Něco pro zasmání
Hodina mluvnice: „ Pepíčku řekni dvě zájmena. “ „Kdo, já?“
„ Výborně Pepíčku.“

„ Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně nemocný.“ „ V pořádku a kdo volá? “ „Můj táta. “
„ Jak si spokojen se svou manželkou, synu? “ „Vynikající, všem příštím ji budu dávat za vzor. “

Baví se dvě blondýnky. První povídá: „ To bylo hrozné, jak včera vypnuly proud. Zmeškala jsem dvě hodiny ve výtahu. “ Druhá říká: „ To nic není. Já zmeškala pět hodin na jezdících schodech.“

„ Paní, zavolejte si toho dotěrného psa, vždyť už jsem plná blech. “ „ Amorku, pojď sem, paní má blechy.“

Lvice pozoruje, jak její lvíčata prohánějí vyděšeného lovce. Po chvíli zívla a napomenula je: „Děcka nezbedná,
kolikrát jsem vám říkala, že jídlo není na hraní.“
Matyáš Luka 6. B
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Nový školní rok v KMŠ
V Křesťanské mateřské škole
jsme školní rok zahájili s větším
počtem nových dětí. Děti se postupně seznamují s prostředím, pra-

našich krásných prolézaček i veliké-

zapojovaly do děje a velmi se bavi-

ho pískoviště.

ly.

Teplé počasí jsme využili i k výletu

I v letošním školním roce k nám do

do lesa. Dojeli jsme na Živec, kde

školky chodí představitelé různých

vidly naší školky, hračkami, kamará-

církví s příběhy. V říjnu nás navštívil

dy. Učíme se, jak se k sobě kamará-

P. Cyril Havel s vyprávěním o malin-

di mají chovat, vyprávíme si různé

ké šnečí holčičce Amálce. Děti se

příběhy. Jedním z příběhů je pohád-

pomocí vyprávění, hraní, tvoření a

ka o dětech, které postavily most

kreslení dozvěděly, že není důležité

přes řeku a navázaly spolu přátelství. Pohádka navazuje na logo KMŠ
a na název ŠVP „Tvoříme mosty“.

mít největší domeček nebo být nejjsme si dali svačinu a vyrazili po čer-

větší ze všech, ale že i ten nejmenší

vené a pak po modré turistické

tvor je důležitý a významný.

Letošní září bylo krásně teplé a tak

značce k Vyhlídce píseckých lesníků.

jsme co nejvíce času trávili s dětmi

Děti se cestou seznamovaly s druhy

venku. Mohli jsme být na zahradě

stromů, sbíraly šišky, žaludy, bukvi-

dopoledne i odpoledne a užívat si

ce a další přírodniny, kterých jsme

Lenka Kučerová

dovezli do školky plné baťůžky.
Začátek podzimu nám zpříjemnilo
divadlo Zvoneček s Podzimní pohádkou. Děti se jako vždy při představení tohoto divadélka nadšeně

Střípky z 9. mateřské školy
ZÁŘÍ

stavili u ohrady s muflony, aby-

vot v mraveništi, poté jsme se se-

chom si je pěkně zblízka prohlédli.

známili s domácími zvířaty a společ-

„Výšlap na Živec,, - po dlouhém
výšlapu na Živec jsme si za odměnu

,,Procházka do Topělce,, - do Topěl-

opekli buřtíky a po cestě zpátky do

ce

školky jsme se ještě na chvilku za-

k hájovně, kde jsme pozorovali ži-

jsme

se

vydali

směrem

ně jsme přemýšleli nad odlišným
životem ve městě a na vesnici.
,,Plaváček,, - i letos se děti z naší
školky účastní plaveckého výcviku,
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kde zjišťují, že voda je náš kama-

stanici zvířátka, o která se zde pěk-

rád.

ně starají, adoptovali jsme si veverku a jak už pro nás patří k Makovu
– nesmí chybět opékání buřtů.

draka z papíru.
,,Harmony,, - od října nás čeká cvičení v Harmony Wellness Clubu,
kde

se

mj.

seznámíme

ŘÍJEN

s netradičním náčiním a nářadím.

,,Návštěva Sladovny,, - vyrazili jsme

,,Výtvarná dílna,, - nejstarší děti si

na prohlídku Loutkové akademie,

vyzkoušely

kde jsme si prohlíželi dřevěné po-

s tématem ,, Loučíme se se škol-

stavičky. Zjistili jsme, z jaké doby

kou ,, , kde si děti vyrobily šperk,

,,Záchranná stanice živočichů Ma-

loutky pochází, jak se dříve použí-

jako jednu z památek na naši škol-

kov,, - výlet do Makova si užily děti

valy a jak vypadaly. Jako příjemné

ku.

ze dvou tříd. Pozorovali jsme ve

zpestření jsme si nakonec vyrobili

výtvarnou

dílnu

Lucie Stejskalová

Podzim v 5. MŠ
Zahájení školního roku

práci stanice a životě zvířat zde žijí-

Začátek září nám přál teplým poča-

cích. Podržet si sovičku na kožené

sím a sluníčkem a tak si děti užívaly

ru-

hry v pískovišti na zahradě – stavěly
mosty a hrady, dělaly pískové zmrzliny, jezdily s autíčky. A že byly děti
šťastné? Stačí se podívat na fotografie …

ní přírodou a už jsme u cíle. Tady se

Kolektiv 5. MŠ

Výlet za zvířátky

třídy rozdělí- někdo jde na prohlíd-

kavici je pro děti nezapomenutelný

ku stanice, ti hladovější jdou opékat

zážitek. Chránit přírodu a pomáhat

a pochutnat si na buřtíkách a ostat-

jí je poznatek, který si odtud odváží-

ní běží do lesa nasbírat zvířátkům

me.

kaštany a žaludy. Pak se samozřej-

Tradice se mají udržovat a tak příští

mě vystřídáme. Při odborném výkla-

podzim " ahoj " v Makově.

du se dovíme mnoho zajímavého o

Tradicí 5. MŠ je podzimní výlet do
záchranné stanice pro zvířata Makov. Každý rok celá školka nasedne
do autobusů a po krátké cestě jsme
na místě. Nasadíme batůžky, projdeme vesnicí, kocháme se podzim-
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Veronika Bláhová

Beseda o zoubkách
V září se děti seznámily s péčí o své
zoubky v rámci prevence „Zdravé
zoubky“. Pod odborným vedením si
děti vyzkoušely správné čistění kartáčkem, seznámily se s tím, co

vecký výcvik. Děti se učí nebát vo-

herce, smály se … a na konci po-

dy, umět si na vodu lehnout, splý-

hádky byly odměněny sladkou od-

vat s pomocí podložek a žížal. A

měnou.

svačinka po plaveckém výcviku
svědčí o tom, že plavání opravdu
vysiluje.

zoubkům škodí a jak důležitá je
zubní prevence.

Věra Křečková
Kolektiv 5. MŠ

Věra Křečková

Sluníčka se učí plavat
Děti ze třídy Sluníček zahájily hned
na začátku školního roku předpla-

Třída Jahůdky navštívila divadlo

Divadélko v MŠ

Fráni Šrámka, kde byla hrána po-

5. MŠ má ráda divadélka, která za

hádka Sůl nad zlato. Pohádka se

dětmi do školky přijíždějí. Tento-

dětem moc líbila a dala jim pouče-

krát děti shlédly pohádku Dobro-

ní, že i obyčejná věc, jako je sůl,

družství skřítka Kuka. Se zaujetím

může být velice vzácná.

sledovaly děj, reagovaly na pokyny

Hasičský sportovní den na Hradišti
Další krásnou akci vymysleli a

nala na TJ Hradiště, využili jsme

zdravovědou, pomůcek na soutěže.

tedy okruh na Střelnici. První, s čím

Děti musely absolvovat všechna

se děti setkaly, byla "polní kuchy-

stanoviště - př.překážkové dráhy,

ně" = svačinka.

běh s hadicí, záchrana z hořícího

Rodiče - dobrovolní hasiči z Hradiš-

domu, ...Všechny dostaly Diplom

tě zajistili hasičské auto, studenty

malého hasiče a tašku s dárky.

ze Střední zdravotnické školy se

Později se k tomu přidali i Hasiči
Pí-

připravili rodiče z "Veselé školky".
Tentokrát

to

byl

netradič-

ní sportovní den - hasičský.
Počasí nedovolilo, aby se akce ko22

sek se svou technikou, výbavou a

vé, Tobolové, Růžičkové, Bromo-

techniky a panu Vinkelhoferovi s

hlavně s vodou - děti si mohly vy-

vé, panu Křesinovi, Paterovi, Písa-

kolegy za ukázku na místě.

zkoušet opravdový zásah.

říkovi, dědovi Novákovi.

Děkujeme za krásné dopoledne

K těm všem se přidalo spous-

především paní Kvěšové, Hájíčko-

tu dalších rodičů, kteří se přišli je-

vé a Cízlové, které vše připravily, a

nom podívat. Na Střelnici bylo

za pomoc na akci paní Čechalové,

opravdu plno.

Prokopové, Křesinové, Muzikové,

Děkujeme také za ukázky Hasičům

Leistnerové, Malířské, Kropáčko-

Písek - panu Viktorovi za zajištění

Zdenka Staňková

Jak jsme zahájili nový školní rok na Hradišti
11. MŠ má zcela naplněnou

běhla schůzka, kde se seznámili se

a vyzkoušeli si různé sportovní do-

kapacitu, děti se do své školky těši-

vším, co budou během školního

vednosti. Celá akce byla výborně

ly, některé nejmenší si těžko zvyka-

roku potřebovat.

připravená.

ly, že musí být odloučené od maminky, ale školka jim nabídla nové
možnosti.
Pro

Děti z druhé třídy zahájily předplavecký výcvik a navštívily Sladovnu –
výstavu „Snivci, mágové a motýli.

ro-

Pro všechny přijelo do MŠ divadél-

diče

ko Hugo a Fugo s představením“

pro-

Dny a měsíce“.
Na pozvání TJ Sokol Putim se dru-

Zdenka Staňková, 11. MŠ

háci zúčastnili akce „Měsíc náborů“

Mateřskou školu na Hradišti přepadli piráti
Na úterý 4. 10. 2016 byla

dali: paní Šatavová, Prokopová,

uklízečka, takže si děti užily i pirát-

naplánována „Pirátská šipkovaná“,

Kropáčková, Vališová, oba rodiče

ský oběd. Byla to velice povedená

letos měla být v kostýmech. Jenže –

Tobolovi, pan Patera, Rot a nemohl

akce. Děkujeme všem.

počasí naplánovat nelze, protože

chybět vrchní pirát děda Novák.

překážky jsou proto, aby se řešili,

Každý z rodičů měl na starosti jed-

proběhla celá akce v areálu MŠ.

no pirátské stanoviště. Za splnění

Vše připravila „Veselá školka“ sdružení rodičů dětí při 11. MŠ. Hlavní

úkolů dostaly všechny děti odměny.

pirátky = organizátorky byly paní

A aby toho nebylo málo, do převle-

Kvěšová a Hájíčková, k nim se při-

ku se převlékla i paní kuchařka a
23

Zdenka Staňková, 11. MŠ

Školní výlet Blatná
Letošní výlet jsme vymýšleli

velký zážitek, pozorovali srnečky,

jala i malé děti. Děti byly spokojené

tam, kde jsme ještě nebyli. Vybrali

kačenky a hlavně pávy. V 10 hodin

a to je to hlavní.

jsme Blatnou.

následovala prohlídka zámeckých

Po svačince na nádvoří hradu šli
všichni na prohlídku parku, kde
jsme krmili daňky - to byl pro děti

Zdenka Staňková

komnat. Měli jsme štěstí na paní
průvodkyni, bývalou učitelku MŠ,
která uměla vyprávět tak, aby zau-

Měsíc náborů na Hradišti
V úterý 24. 5. se sešlo 5 mateřských školek: 11. MŠ – Hradiště,
MŠ Kestřany, MŠ Putim, MŠ Dobev
a 8. MŠ na hřišti TJ Hradiště. Proběhlo tam sportovní dopoledne

v rámci akce fotbalové asociace.

ný fotbalový míč. A všichni medaile.

Ráno lilo, vypadalo to, že se akce,

Moc děkujeme všem z TJ Hradiště

která byla do detailů připravená,

za pozvání, rádi zase přijdeme

neuskuteční. V 9 hodin přestalo pr-

Zdenka Staňková

šet a bez deště to vydrželo přesně
do 11 hodin, kdy soutěže skončily.
Na 10 stanovištích si děti vyzkoušely
různé disciplíny, které vedli trenéři
a hráči TJ Hradiště, děti to velmi
bavilo. Na závěr dostala každá MŠ
tašku plnou dárků, mimo jiné krás-

Naše třída
V naší třídě 3. C máme holky zlobivé.
Jedna velká, druhá malá
co si ráda sváču dává.
Moc se s nimi nebavíme,
jsou to šprtky, to už víme.
My na fotbal chodíme
a spolu se bavíme.
Dávat góly to nás baví,
Kryštof Kodým, Kryštof Šálek 3. C

do toho jsme celí žhaví.
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Luštíme v němčině
1. Welche Tiere sind das? Male sie(přehoď písmenka a zvířátka namaluj):
SUMA

NUDH

ZATKE

FCAHS

NENHE

RPDEF

TNEE

HKU

NACKHINNE

GOLVE

Na vaše obrázky se těšíme v kabinetě NJ 

2. Finde die Farben im Wortgitter(najdi barvy v osmisměrce):
E

K

L

R

A

G

E

L

B

O

G

B

L

A

U

R

I

T

E

G

I

W

S

A

K

L

R

N

J

R

E

A

S

F

A

D

O

M

N

U

B

O

O

K

H

S

T

F

U

E

R

R

S

W

E

I

S

S

A

N

T

H

I

J

E

G

N

A

R

O

Z

R

A

W

H

C

S

A

B

S

K

M

B

D

U

A

R

G

V

C
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Křížovka
1. dopravuje lidi po nebi
2. létá do vesmíru
3. řídí letadlo
4. stará se o cestující v letadle
5. pilot jinak
6. používá se při skoku z letadla
7. dům pro letadlo
8. skáče z letadla
9. jízdenka do letadla
10. letadlo s vrtulí
11. řídí raketu
12. pohonná hmota
13. věci pasažérů
14. svítí v noci na nebi
15. vrtulník jinak
16. přístav pro letadla
R. Staněk, 6. B
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Mgr. Eva Laksarová,
Mgr Veronika Kramplová
Mgr. Markéta Lišková
Jaromír Hladký ml.
Natálie Hesounová 6. A
Štěpánka Steinocherová 6.
Matyáš Luka 6. B
Rychard Staněk 6. B
Erik Mašata 6. C
Vanda Pazderská 6. C
Hana Bělová 6. C
Jindřiška Vovesná 8. B
Gabriela Vandasová 9. B

Uhádni písničku

Matěj Kadlečák 6.A
Matyáš Luka 6. B

Johana Horáková 6. B

Markéta Kuntová 6. B

Jiří Štěch 6.C
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Gabriela Chumová 6.A

Noc ve škole 1. C a 1. D

28

