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Uvnitř tohoto vydání:
Úvodník pana ředitele

Deváťáci u zkoušek „Fit in Deutsch“ v Praze

Mezinárodní projekt Erasmus na Tylovce zahájen

Do lesa s lesníkem

Projekt Edison na Tylově škole

Vzpomínky na prázdniny

Ekotým plný akcí

Cyklisťák 2017

Na adapťák se má vzpomínat…

Vaříme bez maminky

Podzimní kurz výtvarné tvorby a fotografování

Z našich MŠ

Tylovka na matfyzáckém Vědohraní

Slavnostní oběd v hotelu „U Kapličky“

Na adapťák se má vzpomínat…

2

Dobrý den vážení čtenáři Tyláčka,
letní zážitky jsou již pře-

ťanské mateřské škole jsme do-

561 Podpora na Tylovce z výzvy

kryty spadaným listím a já vás

končili

modernizaci

Operačního programu Výzkum,

všechny zdravím na začátku no-

všech čtyř výdejen a školní ku-

vývoj a vzdělávání „Podpora škol

vého školního roku 2017/2018.

chyně. Ještě jednou bych chtěl

formou projektů zjednodušené-

Na konci roku jsem si tro-

poděkovat všem provozním i pe-

ho vykazování – šablony pro MŠ

chu hrál se slovy a naši školu při-

dagogickým pracovníkům školy

a ZŠ I“. Projekt bude trvat do

rovnával k lodi a školní rok

za příkladné nasazení a práci na-

31.12.2018. Jeho aktivity byly:

k plavbě na ní. Vítám proto u nás

víc při přípravě prvního školního

školní psycholog, čtenářský klub

na palubě především naše nové

dne 4. 9. 2017.

pro 1. stupeň, doučování a klub

náročnou

zábavné logiky a deskových her

spolužáky prvňáčky a přeji jim

V letošním školním roce

klidnou a zároveň dobrodružnou

nechystáme žádnou novinku ty-

plavbu za poznáním. Také pro

pu elektronická žákovská knížka

naše nejstarší deváťáky bude

či elektronická online pokladna,

plavba v tomto školním roce plná

budeme se proto soustřeďovat

Škola je již třetím rokem

zajímavých momentů včetně při-

především na celý výchovně

zapojena do pokusného ověřová-

jímacího řízení na námořní aka-

vzdělávací proces, na dodržování

ní

demie. Samozřejmě že i nám

školního řádu a použití moder-

„Hodina pohybu navíc“. Jedná se

všem ostatním přinese školní rok

ních metod výuky. Čeká nás prá-

o jednu hodinu pohybu navíc pro

2017/2018 spoustu výzev a příle-

ce v mnoha projektech, které

děti 1.- 3. ročníku ze školní druži-

žitostí. Já se pak budu se svým

nám přinášejí nové výzvy, zkuše-

ny.

týmem širšího vedení školy sna-

nosti, ale i hodně práce a zvýše-

žit kormidlovat naši loď Tylovku

nou administrativu… Hlavně ale

obhajobu

klidnými vodami celého školního

finanční prostředky na to, aby-

v celorepublikovém projektu Ju-

roku.

chom školu posouvali dál a dál.

nior NBA v barvách Memphis

Jako o každých prázdni-

Zmíním především nový dvouletý

Grizzlies.

nách proběhly ve škole i mateř-

projekt ERASMUS+ na téma dět-

Krátkodobou a dlouhodo-

ských školách velké a náročné

ská práva společně se školami

bou koncepci školy a výroční

práce. Ve škole se jednalo o

z Anglie, Španělska, Rumunska a

zprávu za školní rok 2016/2017

kompletní rekonstrukci cvičné

Polska.

naleznete na našich webových

kuchyňky, osvětlení ve výtvarné
výchově a výmalbu chodeb. V 9.
mateřské škole Alšova ul. a Křes-

Loni jsme vstoupili do

v ZŠ, letos přibyly aktivity pro
MŠ: školní asistent, chůva, další
vzdělávání a sdílení zkušeností.

nového

projektu

Budeme také bojovat o
prvního

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003
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místa

stránkách stejně jako další důležité informace.

projektu

MŠMT

Přeji si, aby si každý z žá-

Přeji vám všem barevný

ků našel ve škole to svoje. To

podzim a co nejméně podzimní-

svoje náročné, které ho posouvá

ho splínu. Já, když je mi nejhůře

dál a které mu umožní najít si

a jsem ve stresu, si vzpomenu na

např. dobré zaměstnání, to svoje

vesničku, kterou jsem navštívil

laskavé, které mu umožní např.

při svých letních cyklotoulkách

najít si fajn kamarády na celý

na ostrově Rujána… Tam ze stre-

život. To svoje, které ho dovede

su nevyjdou . Leda tedy, že se

k úspěchu, např. tak jako spolu-

vydají na dlouhou procházku. A

žáky, kteří se každoročně setká-

to samé radím i vám.

Na shledanou např. na
vánočním jarmarku.
váš ředitel Pavel Koc

vají se starostkou města.

Mezinárodní projekt Erasmus na Tylovce zahájen
z našich partnerských zemí jsme
se chtěli na toto téma podívat i
z jiné stránky, dozvědět se, jak
se s tímto tématem pracuje
v jiných zemích a jak se na tuto
problematiku dívají jinde. Určitě
Letošní školní rok na Tylo-

zkušeností. Celý projekt probíhá

nás čeká hodně nových a pouč-

vě škole začal radostnou zprá-

v angličtině, takže je to skvělá

ných informací.

vou. Byl nám schválen meziná-

možnost si tento jazyk procvičit

rodní projekt Erasmus. Společně

a něco nového se přiučit.

Sa-

nerech? Španělská škola se na-

s kolegy a žáky ze Španělska,

mozřejmostí jsou v každém ta-

chází ve městě Valdepeñas, je to

Rumunska, Polska a Anglie bu-

kovém projektu i vzájemné ná-

základní škola s 250 žáky. Škola

deme po následující dva školní

vštěvy, které slouží hlavně ke

v Polsku má sídlo ve městě

roky pracovat na tématu Jeden

zhodnocení dosavadní práce a

Slupsk, opět se jedná o základní

svět, jedna budoucnost. Celý

k naplánování aktivit pro další

školu, mají 400 dětí. Základní

projekt je zaměřen na dětská

projektové období. Naši žáci se

škola v anglickém městě Bodico-

práva. Čeká nás spousta zajíma-

tak budou moci setkat s učiteli

te má 400 žáků a naši rumunští

vých aktivit: tvorba projektové-

z jiných zemí, kteří k nám přije-

partneři sídlí ve městě Brasov,

ho časopisu, komiksu o dětských

dou.

právech,

různých

Co říct blíže o našich part-

jsou také základní školou a mají

prezentací

Téma dětských práv je

300 dětí. Velkou výhodou je, že

škol, společné sdílení aktivit a

hodně diskutované. S kolegy

všechny školy mají přibližně stej-

4

ně staré žáky jako Tylova škola.

nemohli něco málo přiučit také

tedy s takovou prací bohaté zku-

Dětský pohled na téma projektu

ve španělštině, polštině, rumun-

šenosti. Pevně doufáme, že i ten-

tedy bude podobný.

štině? Dalším důležitým bodem

to projekt nám přinese hodně

A co od projektu očekává-

je sdílení zkušeností a zkoušení

nového a zajímavého.

me? Především obohacení na-

nových metod v naší práci. Tylo-

šich

dovedností

va škola se již zúčastnila několika

v angličtině. Ale proč bychom se

mezinárodních projektů, máme

jazykových

P. Reinišová

Projekt Edison na Tylově škole
Týden od 21. do 28. květ-

se potom sešli v aule, kde pro-

typické pro jejich zemi a kultu-

na byl na naší škole velmi zají-

běhlo i představení celého pro-

ru. Jednotlivé třídy se střídaly a

mavý. Nesl se totiž ve znamení

jektu. Po prohlídce školy ve spo-

měly možnost si vše vyzkoušet a

mezinárodního projektu Edison.

lečnosti

hostitelek a ředitele

osahat. Dívky obdivovaly oble-

Projekt

školy už naše stážistky čekala

čení stážistky z Indie a všechny

práce s dětmi.

děti byly nadšené tím, že si

nám zprostředkovala

společnost Aiesec.
Na projekt jsme se pečli-

Během vyučovacích hodin

vě připravovali několik týdnů

se Zahra a Zihan představily na-

dopředu, vlastně od chvíle, kdy

šim žákům a seznámily je se

jsme se o něm dozvěděli.

základními informacemi o svých

Všechno začalo v neděli 21.

zemích. Měly připravené krásné

května, kdy večer přijely naše

prezentace, doplněné hudbou.

stážistky. Zahra Gari z Indie a Li

Vše probíhalo v angličtině, děti

Zihan z Číny, která v současné

si tak měly možnost prakticky

době studuje v Singapuru. Obě

vyzkoušet, že angličtina oprav-

děvčata jsou studentky vysoké

du funguje a je dobré se ji učit.

školy. Na nádraží už na ně netr-

Těm mladším samozřejmě po-

pělivě čekaly hostitelské rodiny,

mohli vyučující, kteří byli ve tří-

které si je hned odvezly domů.

dě po celou dobu přítomni.

V pondělí ráno jsme se

Úterý bylo ve znamení

všichni sešli ve škole, kde nás

tzv. Global Village. Zahra a Zi-

čekalo uvítání ředitelem školy,

han si v jídeně připravily každá

Mgr. Pavlem Kocem. Žáci školy

malý stánek s věcmi, které jsou
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z akce odnesly své jméno napsané v čínských znacích a
v jazyce hindi. Po skončení náš
už čekala cvičná kuchyňka, kde
obě stážistky ve společnosti
děvčat ze 7. ročníku připravily
typická jídla. Využili jsme toho,
že jedna z hostitelek je Američanka, a tak se vařilo po čínsku,
indicku, americku a samozřejmě
i po česku. A všem moc chutnalo, sklidili jsme pochvalu i od
našich paní kuchařek.
Aby si děvčata odpočinula, vyrazili jsme ve čtvrtek do
Prahy. Našim hlavním městem
byly obě stážistky nadšené. Obdivovaly krásné památky, pro-

hlédly si Pražské Jezulátko, Kar-

návštěva písecké indické restau-

pena, jak jim to šlo. Také jsme se

lův most, Hrad a samozřejmě

race ve společnost rodilé Indky.

chtěli seznámit s tím, jak se žije

došlo i na ochutnávku jídla a ne-

Dozvěděli jsme se, jak se které

jinde, jaké lidé jinde řeší pro-

zbytné nákupy drobností. Počasí

jídlo správně připravuje a jí. Ta-

blémy, jaký mají životní styl a co

nám přálo, a tak to byl skvělý

ké jsme se seznámili s tím, jak se

jim chutná. A zjistili jsme, že

den.

žije jinde, a uvědomili jsme si, že

jsme si velmi podobní. Rozšířili

přestože

děvčata

jsme si obzory o dvou velkých

z opačného konce světa, mají

světových kulturách – indické a

úplně stejné problémy jako naši

čínské, a to se nikomu z nás ne-

mladí lidé, že mají ráda zábavu,

ztratí.

Týden utekl jako voda a
v pátek už nás čekal poslední
den ve škole. Opět probíhala
práce stážistek ve třídách. Děti
už se rozpovídaly, a tak došlo na
všetečné dotazy. Po vyučování
se

stážistky

rozloučily

s ředitelem školy. Pak už jsme se
všechny odebraly na poslední

byla

stejnou hudbu. Překvapivou informací pro nás bylo, jak funguje
vzdělávání v Indii a Číně, děti tím
byly překvapené. Došlo samozřejmě i na společné fotografie.

oběd v naší školní jídelně. Mi-

A co jsme od projektu oče-

mochodem, stážistkám u nás ve

kávali a jestli naše očekávání spl-

škole moc chutnalo, byly překva-

nil? Hlavně jsme očekávali zlep-

pené množstvím ovoce a zeleni-

šení jazykových dovedností na-

ny, která naše děti mají na vý-

šich žáků, chtěli jsme, aby si vy-

běr.

zkoušeli praktickou komunikaci
Za ten týden jsme zažili

tolik věcí, že to nejde ani vypovědět. Velkým zážitkem byla i

V neposlední řadě bychom
rádi poděkovali oběma hostitelským rodinám, Hurtíkovým a
Hartmanovým, že poskytly stážistkám zázemí a vzorně se o ně
postaraly
P. Reinišová

v angličtině, a navíc s někým,
jehož angličtina není ta britská,
na kterou jsou zvyklí ze školy.

Zahra Gari a Zihan Li na Tylově

Většina dětí byla velmi překva-

škole

Obhájili jsme titul Ekoškola
Dne 22.6. jsme se vypravili

práce s Ekotýmem dobrovolníků,

do Prahy, abychom převzali titul

žáků školy, které vede Mgr. Yvo-

Ekoškola z rukou ministra život-

na Zuntová. Stručně vysvětleno,

ního prostředí pana Richarda

pořádáme ekoaktivity pro celou

Brabce. V mezinárodním projek-

školu, třídíme odpad, šetříme

tu jsme uspěli již podruhé. Před-

vodou a energií, máme přírodní

cházela mu náročná celoroční

zahradu, vedeme mladší spolu6

žáky ke vztahu k přírodě. Celá

tavě s ostatními 40 Ekoškolami

akce byla výborně připravena

z celé ČR. Za dva roky musíme

ekologickým sdružením Tereza,

titul znovu obhájit, tak nám drž-

a tak jsme se také podívali do

te palce.

Valdštejnského paláce a zahrad

Ekotým ZŠ J.K.Tyla a MŠ

a nakonec pluli parníkem po Vl-

Ekotým plný akcí


Minulý školní rok byl pro
Ekotým celkem náročný. Událo

příprava projektového dne
„Den Země“

se toho mnohem více než nor-

Květen 2017

málně a myslím, že to nám, i



naší

škole

moc

prospělo.

předání titulu Ekoškola

V předchozích číslech Tyláčka

Listopad 2016

jste si mohli přečíst hned několik



Červen 2017

získali jsme TITUL EKO-

článků, týkajících se školního

ŠKOLA – vyzvednutí 22.6

Ekotýmu. Pojďme se ještě vrátit

2017

do minulosti a rekapitulovat si

paláci


celý minulý školní rok!

příprava na audit – poslední úpravy…ekokodexy, do-

úprava

nástěnky,

školy o třídění odpadu,
korekce stránek Ekotýmu

sběr krmiva pro ptáčky –

22.6 2017 – (byli jsme

upevňování nových budek

v novinách - Písecké Po-

kontrola a doplnění košů

střehy)



na třídění
Leden 2017


příprava a realizace výukové lekce „Samá voda“ pro

da

1. třídy

audit – proběhl skvěle…

převzetí titulu Ekoškola ve



nové celoroční téma – vo-

Říjen 2016




Valdštejnském

sběr baterií, informování



návštěva z Ekotýmu Zš

Prosinec 2016

lepování cedulek na vypínače,

ve Valdštejnském

Chyšky

Září 2016


příprava prezentace na

Únor + březen 2017


výroba a instalace panelů

čekatelé na TITUL EKO-

„Zachraňte vodu“ – o zne-

ŠKOLA

čišťování vody
Duben 2017
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paláci

-

nové koše ve všech třídách
(papír, plast, ostatní)
Jindřiška Vovesná, 9. B

Na adapťák se má vzpomínat…
Na třídenní adaptační

jídelně a vydali se na autobus.

dny plné her (denních i noč-

kurz jsme vyrazili v pondělí

Cesta busem utekla

ních, v klubovně i v lese), zá-

22. září. Začali jsme s paní

jako voda, někteří si i lehce

bavy a skotačení na trampolí-

psycholožkou ve škole různý-

zdřímli a pak už nás čekala

ně. Dozvěděli jsme se jeden o

šestikilometrová pouť do re-

druhém spoustu nového, hod-

kreačního zařízení Lučkovice.

ně jsme si povídali a poznávali

Přežili jsme (i když pro někte-

se i z těch jiných stránek na-

ré to byl opravdu tvrdý oří-

šich povah. Odhalovala se

šek).

pravda o našich vztazích a o
Prožili jsme tři skvělé

nás samých, která někdy potěšila, ale také někdy pěkně
bolela. Ale všechno zlé je
k něčemu dobré.

mi poznávacími a seznamova-

Tešíme se na další vý-

cími aktivitami. Pak jsme na-

let.

posledy poobědvali ve školní

8

6. C a Martina Pobříslová
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Podzimní kurz výtvarné tvorby a fotografování
Spolu s třiceti nadanými

si pro obdivování, malování a fo-

výtvarnicemi, výtvarníky a foto-

cení přírody vybrali období babí-

grafy z naší školy jsme se

ho léta, září. Na téma VODA jsme

(tentokrát

pojedenácté)

se během našeho kurzu v přírodě

s krabicemi plnými výtvarných

snažili podívat z různých úhlů.

potřeb a výbavy na fotografování

Řeka Skalice se pro nás stala tím

a hlavami plnými zatím neusku-

nejskvělejším modelem i inspira-

Nejlepší práce vzniklé na kurzu

tečněných nápadů vypravili na

cí. Do školy jsme si přivezli spous-

najdete (spolu s tvorbou žáků z

týdenní „plenéry“.

tu kreseb, akvarelů, grafik i obra-

hodin výtvarné výchovy) na vý-

zů malovaných akrylovými barva-

stavě VODA, která je od 28. listo-

mi, fotografií dokumentujících

padu instalována v naší školní

facepaintingové

kreace

galerii. Malou ochutnávku v po-

(malování na obličej) na téma

době několika fotografií najdete i

bájných vodních bytostí, landar-

zde v časopise.

již

V tomto školním roce jsme

ty a celou naši výtvarnou tvorbu i

Pavla Šrůtová, Eva Hralová

mnoho fotografií uměleckých.

Otevřené mistrovství České republiky v line dance
Mistrovství České republiky v

Tupá ze 4. D.

line dance se uskutečnilo květno-

V kategorii youth (10 – 13 let,

vý víkend v kulturním domě u

52 soutěžících) tančila Kristina

nás v Písku. Zúčastnila se i naše

Maxiánová ze 4. D a Tereza Pa-

děvčata a reprezentovala naši
školu.

velcová ze 4. A. Natálie Nohelová
z 8. C, členka Louisiany se pro-

Šanderová ze 7. A, Gabriela Thó-

tančila do finále se třemi tanci,

tová ze 6. A a Veronika Knotová z

18 soutěžících) postoupily do fi-

Denisa

C

5. B (finále 3, grand finále) a

nále Laura Ježková ze 4. A a Bára

(Louisiana finále 3 tance), Kateři-

umístění v soutěži na krásném 3.

na Hvězdová z 5.B (Louisiana fi-

místě. Blahopřejeme a děkuji

V kategorii primary (do 10 let,

Oblouková

z

8.

nále 1),Linda Petrášová ze 6.B

všem

za

účast.

(finále 3, grand finále 1), Aneta
Koryčanová z 8. B (finále 1), Ve-

Marcela Lejčarová,

ronika Chylíková ze 7. C, Ema

vedoucí TK line dance.
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Prácheňské přebory základních škol
Tato cyklistická a branně-

střelbě ze vzduchovky na cíl.

bezpečnostní soutěž se uskuteč-

V celkovém hodnocení získalo

zúčastnil

nila 4. května v Písku na Hradišti

naše družstvo starších žáků pod

přebory.

v areálu pro motosporty. Do sou-

vedením kapitána Marka Bláhy (z

Soutěžilo se v jízdě na kole, jelo

těže se přihlásila 3 osmičlenná

minulé 5.B) 1. místo a také po-

se jen jedno kolo na Hradišťském

družstva z I. i II. stupně naší ško-

hár Prácheňských přeborů.

okruhu.

ly. V cyklistické části děti soutěži-

Škoda, že v závěrečném vy-

Na konci páté třídy jsem se
soutěže

Prácheňské

Byla to docela fuška, ale za roč-

ly o nejrychlejší čas od 500 me-

hodnocení

trů do 3 000 metrů, a to podle

k nejasnostem. Přesto obsahově

tím místě z 12 soutěžících.

kategorií. Mezi nejrychlejší cyk-

byly přebory pro děti zábavné a

Dále jsme soutěžili ve střelbě ze

listy ve své kategorii patřil Anto-

poučné.

vzduchovky, hodu a v dalších do-

družstev

nín Hašek ze současné 4. A.

došlo

Eva Hralová

ník 2016 jsem se umístil na tře-

vednostech a znalostech, napří-

V branněbezpečnostní části mu-

klad jak se zachovat při bouřce,

seli žáci předvést vědomosti

při požáru a také při zemětřese-

v orientaci na mapě, v dopravní

ní.
Matyáš Dragoun, 6. A

bezpečnosti nebo dovednosti ve

Deváťáci u zkoušek „Fit in Deutsch“ v Praze
Po pečlivé tříleté přípravě

Borský do Goethe – Institutu

odjeli v červnu minulého školní-

v Praze na zkoušky z německého

ho roku dva žáci devátého roční-

jazyka. Ve všech čtyřech jazyko-

ku Barbora Nováková a Viktor

vých dovednostech prokázali velmi dobré znalosti. Na výsledky
zkoušek museli sice čekat do půlky prázdnin, ale vyplatilo se. Oba
dva USPĚLI.
Bára svoji jazykovou vybavenost zúročí v letošním roce na
Obchodní akademii rakouském
Gmündu, kde výuka probíhá pou-

Oběma srdečně gratulujeme a
přejeme hodně úspěchů v dalším
studiu!

ze v němčině.

Mgr. Věra Tichá
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Exkurze do Českého rozhlasu
V úterý 30. 5. 2017 jel náš

prohlédnutí vysílacího studia a

přece úplně nemožní. Potom

redakční tým do Českých Budě-

mixážních

bylo

jsme odešli na autobusové ná-

jovic na exkurzi do Českého roz-

umožněno vyzkoušet si vysílání

draží, které se nachází na střeše

hlasu. Ráno nás čekala paní uči-

naživo. Všem se to opravdu

nákupního

telka ve smluvenou hodinu na

moc líbilo, bylo to velice zajíma-

Tam nás napadlo, že by bylo

autobusovém nádraží. Vezl nás

vé. Zjistili jsme, že není vůbec

dobré koupit si něco k jídlu. Co

Student Agency, na což jsme se

žádná legrace mluvit na mikro-

byste mysleli, že jsme si dali?

těšili, protože si užijeme plno

fon, a zajímavé bylo, že jsme

Samozřejmě jste uhodli. Klasiku

legrace. Nejlepší je podávání

vůbec nepoznávali své vlastní

– kyblík v KFC. Opravdu origi-

teplých nápojů, horké čokoládě

hlasy.

nální

neodolám. Cesta probíhala po-

pultů

nám

centra

nápad

před

Mercury.

cestou

Po dvouhodinové prohlíd-

v dopravním prostředku. Všech-

ce rádia jsme společně odešli

no ale dopadlo dobře, autobusy

Do Českých Budějovic nás

na náměstí, kde probíhal hu-

jsou klimatizované.

autobus dovezl na autobusové

dební program ZUŠ. Dostali

Po příjezdu do Písku na

nádraží. Jelikož bylo ještě dost

jsme krátký rozchod, který ute-

nás čekali rodiče, aby si nás

času k návštěvě rozhlasu, do-

kl jako nic. Prošli jsme pár krá-

převzali od paní učitelky a jeli

mluvili jsme se na procházce

mů, samozřejmě utratili „skoro!

jsme k domovu. Tato exkurze

podél řeky.

Všechny peníze. Ale kdo by

byla velice pěkná a zajímavá.

Když se naplnil čas, vydali

odolal lákavé nabídce a nekou-

Těšíme se na další.

jsme do Českého rozhlasu. Po

pil si SPINNER, bez toho jsme

hodově.

Ríša Staněk, 7. B

Do lesa s lesníkem
V úterý 26. září 2017 se

Žáci byli poté rozděleni do sed-

mohly seznámit např. s přístro-

všichni žáci čtvrtých tříd zúčast-

mi družstev, která se vydala na

jem na měření výšky a vzdále-

nili akce "Do lesa s lesníkem".

jednotlivá stanoviště. Děti se

nosti stromů, zopakovaly si, jak

Akce se konala v polesí Hůrky,

se dá podle letokruhů u stromů

kam byly děti dovezeny dvěma

spočítat jejich stáří, mohly si

autobusy. Při slavnostním zahá-

ověřit, jaké znají druhy ryb a

jení byli dětem představeni

také si zkusit s prutem i vrhací

všichni organizátoři a pracovní-

sítí správně nahazovat. Jinde se

ci, nechyběl ani hudební dopro-

snažily odhadnout z jakého

vod trubačů.

stromu je jaký kousek dřeva,
12

dozvěděly se, jakým způsobem

Všichni si mohli také vyzkoušet

život patří velký dík, žáci se mohli

se v lese stromy třídí a prořezá-

zasadit si malý stromeček a ne-

dozvědět spoustu nových infor-

vají. Nechyběly ani lebky a paro-

chyběla ani ukázka těžby dřeva.

mací, i když některým to nedalo

hy, u kterých děti opět mohly

Po dopoledni stráveném v lese

a odbíhali hledat a sbírat houby

hádat jejich původní majitele.

na čerstvém vzduchu čekala na-



konec na každého účastníka sladká odměna.
Organizátorům z Krajského školního hospodářství České Budějovice společně s Nadací dřevo pro
Lenka Šindelářová

Tylovka na matfyzáckém Vědohraní
Ve čtvrtek 8. června jsme

show. Ve které byl například

Dále jsme se dívali na ro-

měli sraz na autobusovém ná-

ukázán zákon setrvačnosti nebo

boty, kteří tancovali určitou hu-

draží. Všichni kdo jsme se tam

výbušná reakce naplněné láhve

dební choreografii na čtverco-

sešli

já

kapalným dusíkem vhozený do

vém papíře. Rozhodli jsme se

(Dominik), Šimon, Jarda, Tadeáš

uzavřené nádoby s vodou. Dále

navštívit takzvaný velký okruh,

a paní učitelka Divišová.

nás čekaly hrátky s optikou, ve

na kterém toho opravdu bylo

V půl osmé odjížděl žlutý auto-

které bylo vidět ohnutí lasero-

hodně, proto vám řeknu jen to

bus Regio Jet a my v něm. Na

vého paprsku ve slané vodě ne-

nejzajímavější. První co mě

palubě tohoto autobusu nás

bo jak vidí moucha, ale také jak

osobně zaujalo byly hlavolamy,

prováděl stevard, který byl moc

doopravdy naše oko vidí. Mys-

které byly dost těžké, dále jsme

příjemný. Cestou nám nabídl

lím tím, že vidíme „vzhůru no-

šli ke 3D tiskárnám, které tiskly

teplý nápoj, něco ke čtení

hama“ a náš mozek až finální

nějaké

a sluchátka, do kterých jsme si

obraz obrací.

U 3D tiskáren byla také ukázka

byli:

já

(Vojta),

pustili hudbu nebo filmy. Cesta
utekla ani nevíme jak.
Všichni jsme jeli na Mate-

zvíře.

Hodně nás bavilo kreslit

indukce, magnetického pole a

očima, což fungovalo tak, jsme

elektrostatiky. Zajímavé pokusy

se

byly také v přízemí, třeba ukáz-

dívali

na

monitor

maticko-fyzikální fakultu UK kde

a 4 infračervené kamery sledo-

se konalo fyzikální Vědohraní.

valy odraz světla od našeho

Po příjezdu do Prahy a násled-

středu oka a podle toho počítač

ném přemístění do Holešovic na

vypočítal, kam se zhruba kouká-

nás hned čekala velká fyzikální

me.
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ka, že elektřina dokáže pod vel-

na drát, že ve vedení vznikají

kým napětím „přeskočit“ z drátu

ztráty nebo, že i my jsme vodič.

Celý program byl zajímavý a hodně naučný.

Jardovi se nejvíce líbil

Na závěr už zbývalo jen rychle

větráček, který až když se rozto-

skočit do McDonaldu na něco

čil, ukazoval přesný čas na svých

dobrého a zpátky domů
Dominik Smola a Vojta Holub (7.A)

lopatkách.

Kdo si hraje, nezlobí
Pod tímto heslem se v květnu

který si symbolicky v úvodu také

5. tříd zvítězil Nguyen Hoang

odehrála na prvním stupni naší

zahrál. Pak již mohlo začít finálo-

Phuc.

školy třídní kola v Piškvorkách.

vé klání. Soutěžilo se ve 2 katego-

Všem

Dne 15. 6. 2017 se sešli všichni

riích a po hodince zápolení bylo

k účasti ve školním kole a těšíme

vítězové třídních kol, aby se utkali

rozhodnuto. V mladší kategorii

se na příští rok!

ve školním kole. Soutěžícím přišel

(1. – 3. tříd) obsadil 1. místo Ši-

popřát hodně štěstí i pan ředitel,

mon Mohňanský, v kategorii 4. –

soutěžícím

gratulujeme

Alice Bláhová a Miloslava Samšuková

Cyklisťák 2017
Celý příjemný týden za-

marády.

brat ruce. Sjížděli jsme Vltavu a

čal v pondělí 22. května na hlav-

V úterý nás čekala ob-

pak se museli dostat až skoro k

ním vlakovém nádraží v Písku.

jížďka Lipna, na které nechyběl

chatkám, kde jsme si ty lodě

Vlak nám odjížděl kolem 8. ho-

ani pan ředitel, který nás pak

půjčili. Po odpočinku nás ještě

diny ráno. O čtvrt hodiny dříve

navštívil ještě ve čtvrtek. Ve

čekal orientační běh, který vy-

nám odjela kola, krosny a paní

Frymburku jsme si ale cestu

hrál Vojta Janoš.

učitelka Arnicanová. S panem

zkrátili přívozem a místo 90 km

Ve čtvrtek jsme měli del-

učitelem jsme jeli vlakem s ně-

jsme nakonec ujeli jen něco ko-

ší výlet, a to k Jelením vrchům

kolika výlukami. K chatičkám,

lem 75km. Po tomto výletu nás

kolem Plechého jezer. Ujeli jsme

kde jsme bydleli, jsme se dostali

pak čekal ještě malý trénink na

něco okolo 60 km. Když jsme

kolem 12. hodiny. Po obědě a

loďkách na Lipně, abychom byli

pak přijeli zpátky, museli odjet

chvíli k zabydlení jsme jeli k

pak připraveni na sjezd řeky,

tři lidé reprezentovat školu. My

který nás čekal ve středu.

si pak zahráli baseball a udělali

Schwarzenberskému kanálu a
ujeli přibližně 28km. Den pak
končil a my si ještě stihli zahrát
vybíjenou a nebo jiné hry s ka-

Středa byla odpočinková

táborák, opekli jsme si buřty a s

na nohy, protože jsme ujeli ani

úsměvem pak zalezli do spacá-

ne 13 km. Tentokrát musely za-

ků.
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V pátek už nás čekal jen

jsme z kurzu přijeli zdraví, mož-

se takhle bavíme a všichni jsme

návrat domů. Ale nějaký ten ki-

ná někdo s malou odřeninou, ale

spokojení. Sice nás tam bylo jen

lometr jsme přeci jen ujeli. Cesta

to je asi vše.

18, ale kdyby nás tam bylo víc,

byla i docela náročná, protože

Upřímně si myslím, že se

nám taky málem v Budějovicích

tento kurz moc povedl, protože

ujel vlak a tahat kola a krosny

jsme byli dobrá parta a pomáhali

nebylo zase tak lehké. Nakonec

si, ono je to pak taky jiné, když

tak jsme se takhle nepobavili a
neužili si to.
Tereza Bečvářová 8. A

Dotkni se Písku
Na Velkém náměstí a vel-

pod vedením Zuzany Bínové a

kém pódiu jsme představili naše

Marcely Lejčarové. Do malé ka-

zájmové kroužky. V úvodu vy-

pely spojila Kateřina Podešvová

stoupil dramatický kroužek Mila-

kroužek kytary, flétny a z řad žá-

dy Uhlíkové s pohádkou o tom,

ků školy vybrala zpěvačky a

jak je důležité si vybrat správné

vzniklo krásné hudební vystou-

chvilka patřila Jindřišce Vovesné

jméno. Taneční kroužek Berušky

pení. Taneční kroužek line dance

a na závěr jsme zapojili diváky

zatančil v rytmu světových hitů

Marcely Lejčarové vystoupil s

výukou tance macarena. V hle-

ukázkami ze soutěže mistrovství

dišti jsme byli podporováni spo-

ČR.

lužáky a rodinnými příslušníky.

Mezi taneční vystoupení

patříla i secvičená choreografie
žáků 4. B Zuzany Bínové. Recitač-

ní

Nálada byla báječná.
Marcela Lejčarová

Výlet do hřebčince
18. září se žáci z 1. A v rám-

Václavském náměstí v Praze. Oba

Vycházku děti zakončily svačinou

ci seznamovací vycházky vydali

koně mají stejně zauzlovaný

přímo u vchodu do hřebčince.

do píseckého hřebčince.

ocas.

Všem se výlet moc líbil.

Na nádvoří je přivítala socha

Děti s paní průvodkyní Sed-

hřebce jménem Ardo. Na úplně

láčkovou prošly všechny stáje,

stejném koni sedí sv. Václav na

viděly kolotoč pro koně i venkovní výběhy. Proběhly se v jízdárně
místo koní. Viděly, jak koně spí,
dozvěděly se, že v noci chrápou,
až se stáje otřásají.
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Jitka Popelková

Jak se křtí krokodýli…
Na tuto otázku už umí
odpovědět žáci 4. C, kteří v září
navštívili Krokodýlí ZOO Protivín.
Kromě důkladné prohlídky zoo s
průvodcem stihli ještě výstavy v

místním infocentru Kaplanka a
byli i součástí slavnostního křtu
krokodýlů filipínských pod záštitou známých tváří TV Prima, PriM. Uhlíková

ma ZOOM a Pevnosti Boyard.

Výlet 8. ročníků do Českého Krumlova
Vše začalo ve středu 14.

vidět úplně před námi. Po skon-

vostí, jako například, že prý se

června v 8:00, kdy jsme odjeli z

čení na nás čekal autobus, který

tam nedá vyspat kvůli turistické-

parkoviště u Svaté Trojice. Nejpr-

nás odvezl ke grafitovému dolu.

mu ruchu. Pak už bez paní prů-

ve nás autobus odvezl na pře-

Tady prohlídka byla moc hezky

vodkyně jsme prošli zámkem a

hradní nádrž Lipno. Protože byla

udělaná. Ze začátku jsme se ob-

hurá na autobus. Teď už nás če-

elektrárna právě v rekonstrukci,

lékli do kombinéz, holínek a do-

kala jen cesta domů. Já osobně si

stali jsme ještě helmy a na záda

myslím, že se celý den vydařil, a

baterku se světlem, abychom si

kdybyste neměli co podniknout s

mohli svítit pod nohy. Do dolu

rodinou,

nás odvezl vláček, ale ne ten kla-

Krumlova na výlet. Opravdu to

sický, spíš to byla železná kon-

stojí za to.

jeďte

do

Českého

strukce. V dole jsme pak šli různými chodbami a paní nám říkala
různé zajímavosti. Jakmile jsme
dostali jsme přednášku o elek-

vyšli z dolu, čekala už na nás paní

trárně v informačním centru. Po-

průvodkyně, aby nás provedla po

mocí kamer nás také pán provedl

městě. Ukazovala nám různé pa-

po elektrárně, ale lepší by to bylo

mátky a k nim i spousty zajíma16

Tereza Bečvářová 8. A

Slavnostní oběd v hotelu „U Kapličky“
Ve středu 21. 6. se všichni

ale kdekoli jinde ve společnosti

Obsluha hotelu byla velmi pří-

žáci devátých ročníků zúčastnili

(etiketa). Po tomto úvodu přišel

jemná, oběd výborný a myslím

slavnostního oběda, který se ko-

námi tolik očekávaný oběd. Sklá-

si, že jsme si všichni takto strá-

nal v hotelu „ U Kapličky“. Při-

dal se ze tří chodů, a to předkr-

vené dopoledne užili.

bližně v 9:50 jsme slavnostně

mu, hlavního chodu a dezertu.

oblečeni vyšli ze školy a vyrazili

Jako předkrm byl obložený talíř

směr restaurace. Hotel není pří-

(sýr,

liš daleko, proto cesta trvala jen

s bagetou), hlavní chod hranolky

chvíli. Po příchodu jsme se usa-

s kuřecím plátkem a sýrovou

dili ke stolům. Nejprve nás jeden

omáčkou a jako dezert zmrzlina

ze zaměstnanců seznámil s ně-

se šlehačkou.

šunka

a

zelenina

kterými projekty a poté jsme

Nakonec jsme paní provoz-

měli krátkou přednášku o správ-

ní poděkovali a předali kytičku.

Nela Vondráková, loňská9. B

ném chování nejen v restauraci,

Dobrý den paní učitelko,
tak už je to tady – září,

ce a dědové vymýšleli, jak nás

diktáty a domácí úkoly. Zadala

vnoučata dohromady zabavit.

jste nám, abychom Vám napsali

Netradiční okamžiky jsem zažíval

dopis na téma „Prázdninový záži-

na táborech. Z toho rybářského

tek“ a možná ani netušíte, kolik

jsem si kromě dobrodružných

lítosti ve mně vzpomínky na

zážitků přivezl zlatý pohár za 1.

prázdniny vyvolaly. Uběhly totiž

místo v počtu ulovených druhů

jako voda a nejraději bych, aby

ryb. Na příměstském parkuro-

trvaly ještě aspoň měsíc.

vém táboře jsem zase objevil

Prázdniny jsem zahájil s rodiči na
chatě, kde jsem si užíval koupání
v řece, jízdy na kanoi, grilování a
her s bráškou a naší fenkou. Pak
jsem trávil čas střídavě u prarodičů a na táborech. Babičky se
předháněly, která mě vykrmí ví-

svaly, které mě po náročných
trénincích bolely ještě několik
dní. A na anglickém táboře jsem
pochopil, jaký chaos museli cítit
lidé v Babylonu po zmatení jazyků. První dny byly zoufalé, ale na
konci tábora jsem rozuměl učiteli
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z Anglie i z Gangy.
Jedním

z nejlepších

prázdninových zážitků byla stezka odvahy v Temešváru. Začalo
to nenápadným pozváním od
kamaráda Milana. Protože jsem
na každém z táborů podobnou
akci zažil, těšil jsem se spíše na
něj než na vlastní bojovku. Že
zažiji tolik adrenalinu, jsem netušil. Po registraci jsme si krátili čas
s Milanem a Michalem povídáním. Když jsme konečně přišli na
řadu, scházela do půlnoci necelá
půlhodina. Atmosféra byla tajuplná - na nebi byl občas vidět jen

úzký srpek měsíce a kolem do-

z hororů – mumie, zombie, vod-

Raději nebudu ani zmiňovat pa-

kola křížily oblohu blesky z bou-

níci, krásné a tajemné bludičky

dající obří pavouky při prolézání

řek, které se Temešváru jako

procházející

mezi

tajemného přístřešku, vytvářejí-

zázrakem vyhýbaly. Trať měla

kříži, ježidědci míchající nápoje

cího dlouhou chodbu, kterou

asi tři kilometry a vedla pře-

ve své jedové chýši... Většinou

jsem musel prolézat po čtyřech.

vážně lesem, kdy v černočerné

se hrůzostrašná stvoření zjevila

Celá akce ve mně zanechala hlu-

tmě určovaly směr cesty různo-

neočekávaně, ale občas byla

bokou vzpomínku, a pokud bys-

barevné

některá

již

te měla, paní učitelko, někdy

s chemickým světlem. Již z dálky

z dálky. V takovém případě jsem

příležitost se jí zúčastnit, mohu

byly slyšet výkřiky a občasné

se dopředu duševně připravil,

Vám ji jen doporučit.

zaječení těch, co šli před námi.

ale pořadatelé s tím počítali a

Dodávali jsme si odvahy, že jsou

přichystali vždy nějaká nečeka-

to nějaká děcka, ale když mi ne-

ná překvapení. Například obě-

čekaně přelétla nad hlavou

šenou mladou dívku stojící na

temná postava Batmana, docela

pařezu jsem se snažil opatrně

jsem se lekl. A když se pak těsně

obejít, ale ta se najednou

vedle mě ukázala tvář vlkod-

s kvílením a vytřeštěnýma oči-

laka, osvícená světlem, které

ma zhoupla směrem na mě. Ta-

vzápětí zhaslo, a zrůda zmizela v

ké průchod kolem podia, na kte-

temnotě, zhluboka jsem vyde-

rém byl kat, špalek a tělo bez

chl. Napětí se stupňovalo a po-

hlavy, se neobešlo bez schova-

stupně se objevovala známá i

né postavy, která houkla na již

neznámá strašidla či postavy

zklidněného

kroužky

z tyčinek

s lucernou

z postav

vidět

Kdyby byly prázdniny o něco
delší, mohl bych mít podobných
zážitků více. Neznáte náhodou
způsob, jak je prodloužit? Ne, že
bych se s Vámi neviděl rád, ale
měl jsem ještě spoustu plánů,
které jsem nestihl. Kdybyste o
něčem věděla, určitě se nás najde vice, kdo to podpoří.
Mějte se moc hezky a na shledanou ve škole.
Patrik Mareš, 7. C

kolemjdoucího.

Rádi čteme
Deník malého minecrafťáka
Cube Kid

proto starosta řekne, že pět nejmladších žáků se stane bojovníky. Naštěstí vesnicí prochází dva

Tato kniha vypráví o vesni-

dobrodruzi, kteří umí perfektně

čanovi jménem Minus, který se

bojovat a žáky učí své umění.

chce stát bojovníkem, protože to

Minus se dostane mezi nejlepší,

nikdo neumí v jeho vesnici. Bo-

ale jsou tady žáci, kteří ho chtějí

hužel na vesnici útočí monstra a

zneškodnit.

Matyáš Luka 7.B

vesničané se neumí bránit. A
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Adrenalinový víkend
Tentokrát budu psát opět

kostí, Dodgeball – vybíjená , Pro-

špatné. Ale kvůli tomu tam nejs-

o víkendu v Praze. Teď si asi řek-

lézací

jako

te, jde o to si zajezdit a užít si to.

nete : “ Ježíši, už zase, to je ale

v soutěži Drtivá porážka, Batle

Byl to vyčerpávající den,

trapný!!!“

beamk – souboj na kladině, kla-

ale do postele jsme ulehli spoko-

Musím vás potěšit, tento-

dina byla přes molitanovou já-

jeně unavení.

krát pro vás mám nové tipy

mu. Zápasilo se molitanovými

k ukrácení volného víkendu.

válci. Dvě hodiny utekly jako nic.

hrad

podobný

Neděle probíhala jako vždy o
víkendu v Praze, a to návštěvou

Hurá, ale my jedeme dál.

Zetka.Asi si řeknete proboha, co

to

Druhá zastávka vedla do CMR –

zase chce psát o Zetku! No čtěte,

s bráchou ve škole vydržet. To

elektrická motokárová dráha,

bude to velice zajímavé. V neděli

Odjezd byl už v pátek po
škole.

Nemohli

jsme

bych asi psát neměl, aby si paní
učitelky nemyslely, že nemáme
rádi školu. Tak začnu, nebudu

nachází se v tomtéž areálu jako
Jump aréna.

probíhal v Zetku turnaj ve hře
CLASH ROYAL . Hráli mezi sebou

Po příchodu je třeba pro-

známé tváře, které určitě všichni

vás napínat!

vézt registraci. Po zaregistrování

sledujete na youtubu. JIRKA

Hned v sobotu ráno byla naše

zakoupíte lístek, kde máte číslo

KRÁL, PEPIS,OGY,FIFGO,PETKOL

první akce směřována do nové-

vaší jízdy, kterou najdete na vel-

Kdo chtěl selfie s youtubery,

ho

–

ké obrazovce nad dráhou. Rodi-

mohl, kdo by nechtěl, že? Turnaj

JUMP ARÉNY. Nachází se poblíž

če podepíší prohlášení o tom, že

byl v přímém vysílání, takže jste

metropole Zličín. Je dobré si za-

za vás při jízdě plně zodpovídají.

mohli určitě sledovat.

jistit rezervaci. Naše platila od 11

Před začátkem jízdy si vezmete

-13 hodin.

helmu /možno si vzít svoji nebo

trampolínového

parku

si půjčíte/. Sednete do motokáry
a čekáte na start. Připadáte si
chvilku jako Schumacher. Je to
perfektní jízda. Trať i motokáry

U vstupu dostal každý papírový náramek barevně odlišený podle času

rezervace. Na-

bídka zábavy byla pestrá Free
Jump – trampolíny různých veli-

jsou na úrovni závodních okru-

Tak doufám, že se vám člá-

hů, žádná dětská autíčka jako na

nek líbil, inspiroval a nenudil. V

pouti. Nakonec vám přijde na e-

nejbližší době se chystáme na

mail vyhodnocení vaší jízdy/

Pražský hrad a Karlův most, tak-

rychlost, umístění, čas/. Já se

že vám o tom určitě rád napíši.

umístil třetí z celkového počtu
12 jezdců, což není zase tak
19

Ríša Staněk, 7. B

Vzpomínky na prázdniny
Stezka odvahy

králíka s hodinkami a zlou červe-

byly obrovské vlny, které mě

O prázdninách jsme byli na

nou královnu. Ta jediná věděla,

brzy smáčely, a byla jsem celá

táboře. Jednou večer se usku-

kdo Alenku unesl. Naštěstí jsme

mokrá. To by ještě tolik nevadi-

tečnila stezka odvahy. Vypravili

měli Pravdožvaň a ten jsme jí

lo, ale když jsme se chtěli vydat

jsme se do hradu. Potkali jsme

nalili do růží, které jsme jí dali. A

na cestu zpět do hotelu, zjistili

Bílou paní, která nás vedla ce-

ona řekla všechno co věděla, ale

jsme, že nám nezbylo dost pe-

my jsme to nechápali. V noci nás

něz na taxi. Měli jsme štěstí na

vzbudil trenér a my viděli svítivé

hodného a milého taxikáře, kte-

tyče a podivné úsměvy, a tak

rý nás odvezl. Sedmý den jsme

jsme šli za nimi. Úsměvy nás za-

se do Rethyma vydali jenom já a

vedly na pole, kde stála černá

děda. No jo, ale to by nebylo,

paní. Ta řekla, že nás pustí dál,

aby se nám s dědou něco nesta-

když jí porazíme v dámě. Všichni

lo. Šli jsme špatnou uličkou,

jsme to zvládli a pokračovali

ztratili jsme peníze, a když jsme

lým hradem. Hodná čarodějnice

jsme v cestě. Najednou jsme

došli do hotelu, dozvěděli jsme

nám dala bonbóny a bágly. Dál

uviděli spící Alenku, u které stála

se, že tam děda nechal peněžen-

jsme viděli

ducha, který nám

podivná bytost. Měli jsme u se-

ku. To město je snad prokleté,

říkal, že vstupujeme do jeho

be nápovědy, a tak jsme zjistili,

říkala jsem si poslední den na

hradu a máme odejít. Viděl nás i

že ta podivná bytost se jmenuje

dovolené.

jeho generál, který na nás chtěl

Modrý čumáček a ten nám řekl,

zavolat strážce, ale my jsme mu

že Alenku probudíme tehdy,

utekli. Na další zastávce čekal zlý

když nastavíme správný čas. My

skřítek za mřížemi

jsme ho uhodli a vrátili jsme se

ve vězení,

aby nikoho z nás nemohl zabít.

Prázdninový horor
Tenhle příběh se stal o prázd-

všichni domů.

ninách v noci a u mě doma. Jed-

Na konci stezky jsme společně

nou večer jsem se rozhodl, že

všichni zalili strom a tím osvobodili všechny duchy z hradu.

Veronika Knotová, 5.B

Kateřina Hvězdová, 5.B

Samá smůla

budu sledovat hororová videa.
Začal jsem seriálem „Věřte, ne-

Jan Krampl, 5.B

14. srpna letíme do Řecka po-

věřte“. Samozřejmě jsem věřil

blíž městečka Rethymo. Třetí

všemu. Ale zašlo to ještě dál.

Letos na táboře jsme měli

den na dovolené jsme se roz-

Nastala

zachránit Alenku z říše divů. Pa-

hodli, že se půjdeme projít po

usnout. Přemýšlel jsem o těch

dal na nás nábytek, potkali jsme

pláži do městečka. Toho dne, ale

hororech. A najednou jsem sly-

Záchrana Alenky z říše divů
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noc.

Nemohl

jsem

šel

podivné

zvuky. Nevěděl

zvuky jdou od postele ségry. Při-

rychle jsem vyběhla za nimi. Po

jsem, co mám dělat. Začala mě

blížil jsem se o něco blíž. Ségra

cestě jsem však uklouzla a spa-

pronásledovat

představa.

spokojeně spala a ještě k tomu

dla na záda. Vedoucí rozhodli, že

„Sakra, něco si pro mě jde! Něco

chrápala. Z toho plyne mé pona-

pojedeme

jsem provedl!“ Zvuky byly hlasi-

učení a rada pro vás. „Před spa-

V nemocnici mi udělali rentgen.

tější. Šel jsem se podívat do obý-

ním nekoukejte na horory, radě-

Po rentgenu se pan doktor roz-

váku. Nic. Ale zvuky jsem slyšel

ji si pusťte pohádku“.

hodl, že si mě tam nechají přes

zlá

pořád. Utíkal jsem zpátky do pokoje a zjistil jsem, že strašidelné

Martin Zelenka, 5.B

do

nemocnice.

noc a druhý den pošlou na magnetickou resonanci. Tak se také

Nehoda

stalo. Po magnetické resonanci
O prázdninách se mi stala nehoda. Na táboře s kámoškami jsme

přišli lékaři a řekli mi, že mám
zlomený šestý obratel.

si uklízely stan. Vedoucí zaveleli
nástup a holky běžely napřed, já
jsem si ještě něco douklízela a

Anna Kocová, 5.B

Pro všechny prarodiče
Babička sedí v kuchyni, je skoro po setmění.
Děda, i když tu měl být, ještě tady není.
Dědek jeden bláznivá, vždyť už tu nic nestíhá.
Potřeboval by za vyučenou, jak se říká.
Děda o tom, co se děje, nemá ponětí.
Po několika pivech má větší rozpětí.
O to, kolikpak je hodin se děda nezajímá.
Před očima mžitky, šup a už dřímá.
Avšak náhle ucítí milovanou vůni, probudí se, vzpomíná si, na lavici trůní.
Potom vyjde z hospody, leží pod širákem, najednou si vzpomene: ,,Ano šišky s mákem.“
,,Dnes mi bábi říkala, že k večeři budou, a kolik je hodin, chlapi, asi půjdu.
Děda běží po ulicích jako za mlada, v jeho těle však spíše únava převládá.
Dobelhal se domů s vypětím všech sil: „A jéje, nemám klíče, asi jsem zas snil.“
Děda na dveře zaklepe, bábi neotvírá, a tak padne na trávník žaludek se svírá.
Pro příště už děda ví, že chodit včas je důležité, a vy, děti a dospělí, si to také pamatujte.
Prokop Vovesný, 6. A
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Střípky z 9. MŠ
Na konci školního roku

cí noční oblohy.

myslely výlet do zoologické za-

měly děti z 9. MŠ spoustu zážit-

Děti ze Štěňat a Medvíďat

ků z výletů, kde si užily hodně

opékaly u Sulana buřty a po-

komentovanou

legrace, ale načerpaly i mnoho

chutnaly si na zmrzlině.

s krmením zvířat, naobědvaly

nových informací.

hrady ve Větrovech, kde zažily
prohlídku

se v areálu ZOO a po návratu
Při návštěvě Policie České
republiky v mateřské škole si
děti prohlédly služební auta,
vyzkoušely si služební vesty,
zkusily si provést dechovou

Děti z Koťat a Medvíďat

následovalo společné opékání
buřtů s rodiči, vodní bitva, diskotéka, noční hledání pokladu a
spaní ve školce.
Nový školní rok jsme za-

zkoušku a vyslechly poutavé

viděly v soukromé zoologické

hájili

zahradě 22 druhů krokodýlů,

V záchranné stanici děti pozná-

ale i jiná zvířata, např. želvy a

valy zvířata a ptáky a opékaly

hady. V Českých Budějovicích

buřty.

navštívily hvězdárnu a planetárium, kde shlédly pohádku a následně sál planetária se simula-

vyprávění příslušníků policie.

výletem

Od

do

října

Makova.

chodí

děti

se

z Medvíďat utužovat zdraví do

loučily děti z koťat zahradní

solné jeskyně a děti ze Slůňat

slavností a spaním ve školce.

zahájily plavecký výcvik.

S mateřskou

školou

Děti ze Slůňat si jako roz-

Hana Dusilová

loučení s mateřskou školou vy-

Podzim v 5. mateřské škole
Všechny třídy nachysta-

vydávají se vstříc novým zážit-

Hola, hola školka volá!

né, nazdobené a v nich paní uči-

kům, poznatkům, za kamarády.

Prázdniny

telky, které už se moc těší na

Někdo vstupuje do školky popr-

voda, a začal nám nový školní

své děti. Čtyři třídy – Kuřátka,

vé, někdo už je zkušený školá-

rok. Je tedy na čase otevřít dve-

Modrý zvoneček, Jahůdky a Slu-

ček. V každé třídě se již na pod-

ře a společně vejít. Některé děti

níčka se opět po prázdninách

zim něco děje...a co, to se

to už v naší školce znají a pro

vydávají

dozvíte v malých ukázkách.

některé je všechno nové. První

za

dobrodružstvím,

které je ve školce určitě čeká,

uběhly

jako

dny a týdny docházky do mateř22

ské školy jsou pro děti velkou

je nejprve provedl pejsek s ko-

ní schopnosti. Děti pohyb milují

změnou a ta s sebou přináší

čičkou a poté se pobavily s roz-

a my je pomocí jógy vedeme k

spoustu pocitů a zážitků, se kte-

tomilým

Společně

tomu, aby si osvojily dovednost

rými se musí každý malý před-

jsme si zazpívali a vše odměnili

uvolnit tělo i mysl, navodit ra-

školáček vyrovnat. Děti vstupují

velkým potleskem.

dost ze cvičení a abychom pro-

kozlíkem.

do jim neznámé budovy a do

táhli co nejvíce svalových sku-

třídy s hračkami a vybavením

pin, správně drželi tělo. Jógou

jiným než jaké znají z domova.

zlepšujeme paměť, pozornost i

Také si musí zvykat na jiné děti,

soustředění a obohacujeme tím

paní učitelky a další cizí dospělé.

jejich život.
Anna Vyhlídková 5.MŠ

Jsou děti, které vstup zvládají
bez obtíží, do školky se těší, a

Sluníčka cvičí jógu

ráno vcházejí s úsměvem. Máme

Ve třídě Sluníček jsme

i děti uplakané, pro které je ran-

opět navázali na cvičení jógy z

ní příchod těžký a odloučení od

předešlých let. Dětem se cvičení

rodičů se neobejde bez slziček.

s relaxační hudbou velmi líbí. Učí

Budeme se společně snažit

se hospodařit s vlastní energií,

Ivana Němcová 5.MŠ

Za zvířátky do Makova
Tradice jsou tradice! A

vytvořit příjemné prostředí bez

soustředit se a správně dýchat.

proto jsme tu naši i letos dodr-

strachu a bázně, k úspěšné

Naše cvičení má své rituály jako

želi a vydali se do Záchranné ži-

adaptaci dětí a spokojenosti ro-

pozdrav jogínů, cvičení jednotli-

vočišné stanice Makov.

dičů. Věříme, že z našich malých

vých pozic, které máme pojme-

Říjnová rána už jsou stude-

uplakaných kuřátek se brzy sta-

novány názvy zvířátek, čas pro

ná, ale maminky nás teple ob-

nou radostní předškoláčci.

relaxaci, čas na snění. Nezbytná

lékly a tak nám nic nebránilo

je pochvala a poděkování na zá-

vyrazit. Autobusy nás dovezly do

věr.

vesnice a pěšky to bylo už jen

Martina Maturová 5.MŠ

První podzimní divadélko
Děti z Jahůdek a Sluníček
z 5. MŠ se vypravily na předsta-

Na začátku školního roku

kousek. Po cestě jsme pozorova-

se nově příchozí děti brzy nauči-

li podzimní přírodu a těšili se na

ly tomu, co ostatní děti již zvlá-

zvířátka. Některým jsme vezli

dají. Nejvíce je u dětí oblíbená

kaštany a žaludy, jiným mrkvičku

sestava Pozdrav slunci, do cviče-

a jablíčka. Na nás čekal táborák s

ní zařazujeme relaxační pohádky

opečenými buřtíky. Paní průvod-

a hry.

kyně nás provedla záchrannou

vení, které si pro nás připravil

Jóga je aktivita, která roz-

stanicí, seznámila nás s osudy

loutkový spolek Nitka. Pohádkou

víjí u dětí pohybové a koordinač-

zvířecích obyvatel a jak o ně pe-
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čují místní zaměstnanci. Vyprávě-

na čerstvém vzduchu rychle vy-

zážitků, které děti v naší školce

ní bylo zajímavé a poučné. Nejví-

tráví, dobrůtky z batůžků nám

denodenně zažívají, ze tříd už se

ce nás zaujaly dovádivé vydry,

přišly vhod. Rozloučili jsme se a

ozývá veselý smích, většina dětí

mluvící kavka a kdo

se nebál,

vydali se na zpáteční cestu. Urči-

si již zvykla a pochopila, že ve

mohl se vyfotit se sovou pále-

tě nezapomeneme, jak je důleži-

školce je legrace a že maminky si

nou. Po prohlídce jsme šli na na-

té se starat o přírodu a jak i my

pro ně po práci přijdou. Naším

učnou stezku do lesa a protože

malí ji můžeme chránit a neničit

hlavním cílem nadále zůstává,

ji.

aby děti chodily do školky rády a

Příští rok na shledanou!

budeme se těšit na naše společ-

Veronika Bláhová 5.MŠ

né celoroční dobrodružství.

To je jen pár střípků ze

Vendula Rynešová 5.MŠ

Nový školní rok v KMŠ
Letošní školní rok jsme za-

ce máme chovat, vyprávíme si

na Živec, plánovali jsme cestu na

hájili v naší školce s plným sta-

příběhy a pohádky, podle kte-

Vyhlídku

vem obou tříd. Děti, i ty nejmen-

rých se učíme dodržování pravi-

Všichni jsme byli zvědaví, zda i ty

píseckých

lesníků.

ší, si poměrně rychle zvykají na

nejmenší děti ujdou celou cestu

nové prostředí. Na začátku září

lesem. Překvapily nás úplně nej-

se

mladší děti, které nadšeně šla-

především

seznamujeme

paly a ještě cestou stihly sledovat turistické značky.
del.

Školková pravidla si také

Zvládli

jsme

společně

společně kreslíme a zpíváme si o

cestu k vyhlídce a zpět na Živec

nich písničky, aby si je děti dob-

a ještě jsme stihli pozorovat, co

s prostředím školky, učíme se

ře zapamatovaly. Na stvrzení

všechno v lese roste. Zbylo nám

uklízet hračky, hodně času tráví-

slibu kamarádství jsme obtisko-

dost času i na to, aby si děti v

me venku na zahradě. Učíme se,

vali ruce na velký plakát. Ten

lese pohrály.

jak se kdo jmenuje, co má rád,

nám celý rok bude ve třídě při-

jak se jmenuje naše třída.

pomínat, že se k sobě děti mají

S dětmi ze třídy Sluníček jsme si

chovat kamarádsky a pomáhat

vyráběli

si.

papírová

sluníčka,

se kterými jsme si také hráli různé hry.

S novým školním rokem
jsme v září s dětmi opět vyrazili

Děti se učí, jak se ve škol-

na výlet do lesa. Vydali jsme se
24

Lenka Kučerová, KMŠ

11. MŠ
Děti z Hradiště ve Zvířátkově

ných rodičů, kteří obětovali svůj

nakonec to byl trochu náročný, i

Děti z druhé třídy navštívily

čas a zpříjemnili dětem dopoled-

když krásný výlet.

Zvířátkov DDM, moc se na ná-

ne – paní Šatavové, Hesounové,

vštěvu těšily. Pan Šíma jim o zví-

Brožové,

řátkách pěkně vyprávěl, některá

Kropáčkové, Mádlové, Písaříko-

si mohly pohladit – nejvíc se jim

vé, panu Paterovi a hlavně paní

líbila želva Karel.

Kvěšové, která všechny soutěže

Vališové,

Boháčové,

připravila.
Ve školce na děti čekalo překvapení od paní uklízečky a kuchař-

V pondělí

29.5. se děti

ky v podobě druhé truhly, kde si

11.MŠ sešly na Střelnici k ukázce

každý našel zlaťák – čokoládovou

práce policejních psů.

minci a každá třída ještě pohádZase piráti…

Policejní pes na střelnici

kovou knihu.

Vše připravili pprap. Jakub Víta
se svým psem Chico a nprap. Jiří

Sdružení rodičů uspřádalo

Dupal se psem Galo.

v úterý 19.9.2017 pro všechny
děti „Pirátskou šipkovanou“ I

Policisté dětem ukázali, že pes

přes hrozby předpovědí se poča-

dokáže chytit zloděje nebo vy-

sí umoudřilo a celá akce mohla

pátrat záškodníka. Také dětem

proběhnout v lese.

zopakovali, jak se k psovi, ať už

Děti měly na 11 stanovištích pl-

Vlakem do Putimi

nit různě obtížné úkoly, snažili se

Závěrečnou akcí školního

i ti nejmenší, protože věděli, že

roku 11..MŠ byl výlet vlakem do

vlastnímu nebo cizímu, mají chovat. Další částí programu bylo
přetahování se psem, to vždy
děti baví. Stejně tak i zkoušení

je na konci čeká poklad, děti si

ZOO Putim. Hodně dětí jelo vla-

k pirátské truhly mohly vybrat

všech doplňků policistů a policej-

kem poprvé. Prošli jsme se ko-

odměnu – malou hračku.

ní auto s houkačkou.

lem Podkostelního rybníka a cí-

Moc si vážíme všech našich hod-

lem bylo ZOO Putim. V batůžcích
jsme si nesli dobroty pro zvířátka a krmit je byla velká zábava.
Také jsme nemohli zapomenout
na společnou fotku u Švejka.
Ono se řekne pouze Putim, ale
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Zdenka Staňková

PÉBÉČKO
Pébéčko je vzdělávacím prostředkem pro děti, aby si prakticky vyzkoušely a procvičily vědomosti, získané ve výuce.
Dostali jsme jako škola 40 0000
– 50 0000 Kč na realizaci dvou
projektů, které navrhnou, odhlasují a realizují žáci 4. – 9. ročníků.

dit…
Návrhy a nápady z jiných škol –

Úterý 24. října – pondělí 30.

automat na zdravé potraviny,

října – VOLEBNÍ KAMPAŇ

dresy, pomůcky do dílen, nové
židle do auly, …)

tů musejí pro jejich podporu zís-

Použitelné návrhy pak, prosím,

kat své spolužáky.

sepište. S dětmi vyberte jedno-

jsou všechny formy kampaně -

ho až dva žáky, kteří budou da-

plakáty, letáky, videa, fb strán-

né návrhy obhajovat (tedy pro

ky, výstavní panely atd.

Průběh a časový harmonogram

každý návrh jeden až dva žáci).

našeho PÉBÉČKA

Tento seznam mi pak dejte do

16. října – 18. října

budníku nejpozději do středy

Co říci dětem?
Pébéčko je aktivita pro vás. Na-

Předkladatelé a zastánci projek-

Přípustné

31. října – 10. listopadu – ON
LINE HLASOVÁNÍ
Hlasování proběhne při hodi-

18. října.

nách informatiky.
Pondělí 23. října – 8 – 11 hodin
Pondělí 13. listopadu

še škola dostala od městského

Ve školní jídelně se sejdou všich-

úřadu 40 000 – 50 000 Kč, za

ni žáci, kteří budou obhajovat

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝ-

které realizujeme projekt, který

některý návrh. Z projektů, které

SLEDKŮ

vymyslíte vy – žáci. Přemýšlejte

projdou, pak budou všichni žáci

o tom, co vám ve škole chybí,

4. - 9. ročníků vybírat při hodi-

co byste chtěli do školy poří-

nách informatiky ten nejlepší.

Moc děkuju za spolupráci. Martina a
školní parlament

Přírodovědná křížovka
r

1. tropické ovoce
2. strom, který má plody jménem lískové oříšky

p
š

3. plod, který roste na hrušni

k

4. zbytky uhynulých rostlin, živočichů a jiný bioodpad
5. díra v atmosféře

p

o

6. místo, kde se pěstují květiny

a

7. rozšířená, pestrobarevná květina

s
n

á

á

n

í

a

á n
Hana Bělová, 8. C
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Luštíme v německém a anglickém jazyce
Najdi slova a odpověz na otázky:
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E
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Chléb, houska,
mléko, sýr,
uzenina, marmeláda, čaj,
káva, máslo,
voda, džus,
vajíčka, šunka

Das Rätsel:
Kennt ihr die Schweiz? Löst den Quiz:
( Znáte Švýcarsko?)
1. Die Schweiz besteht aus ______ Kantonen.

4. In der Schweiz gibt es ________ Sprachgebiete.



9



4



15



3



23



2

2. Die Hauptstadt der Schweiz heiβt___________.

5. Die gröβte Stadt der Schweiz heiβt_______.



Genf



Lausanne



Bern



Zürich



Basel



Genf

3. Die Schweiz grenzt an _________ Länder.

6. In der Schweiz bezahlt man mit dem/ der__.



3



Schweizer Franken



4



Euro



5



Krone
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Najdi přídavné jméno

Kvíz: Přírodní divy

Odpovědi:

1. Jaká je nejvyšší hora světa?

1. Mount Everest

2. Jaký je nejvyšší vodopád na světě?

2. Angelův vodopád v Jižní Americe

3. K2 je v Evropě. Je to správně nebo špatně?

3. Špatně

4. U pobřeží které země leží Velký bariérový útes?

4. U pobřeží Austrálie

5. Je vidět Velký bariérový útes z oběžné dráhy?

5. Ano

6. Co je delší: Velký kaňon, nebo Velký bariérový útes?

6. Velký bariérový útes
Ríša Staněk, 7. B

Co kdyby….?
Co bys dělal za školou, kdybys byl záškolák?
Hrála bych si.

Natálie 4.D

Četl bych si.

Matěj 5.C

Jedl bych.

Antonín 4.A

Hrál bych na počítači.

Jiří 5.C

Šel bych s někam s kámoši.

Jakub 9.B

Četla bych si.

Simona 3.D

Hrála bych na mobilu.

Monika 6.C

Hrála bych na mobilu.

Karolína 7.B

Šel bych na veřejné bruslení.

Denis 6.A
Matyáš Luka 7.B
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Anketa
Občas jsem pozván na narozeninovou oslavu kamarádů. Je slušnost, jak všichni víme, přinést dárek. Čím víc peněz do dárku dáte, tím máte větší možnosti. To já nepopírám, ale jsou i tací, jako já, kteří
mají na dárek vždy 100 Kč.
Docházejí mi nápady. Tak jsem se zeptal několika z vás. Myslím, že nejen já mám tenhle problém. Chcete-li mít dobrý dárek a nevyprázdněnou kasičku, přečtěte si následující nápady:
Tričko

Sběratelské kartičky

Hokejový puk

Přívěšek na klíče

Míč

Předmět s vtipným nápisem

Náramek

Hrneček

Plakát

Sliz

Nálepky
Všem, kdo poradili, děkuji

Prokop Vovesný, 6.A

Vaříme s maminkou i bez maminky
Banánové palačinky
Suroviny:
1 šálek hladké mouky
1 lžíce cukru
2 lžičky prášku do pečiva
špetka soli
1 vejce
1 šálek mléka
2 lžíce oleje
1 banán,rozmačkaný
Postup:
V míse smícháme suché ingredience, v další menší míse rozšleháme
vejce, mléko a olej. Směs spolu s banánem přidáme k suchým surovinám a promícháme.
Pečeme na pánvičce, dokud nezačnou hnědnout okraje a nezačnou se vytvářet bublinky.
Pak otočíme a pečeme asi ještě minutu.
Dobrou chuť přeje
Lenka Zec, 6. A
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Něco pro zasmání
Proč se slovo rýže píše s „y“, ale rizoto s „i“?
Protože po tepelném zpracování změkne.
Lukáši, co udělal Karel IV., když nastoupil po svém otci na trůn?“
„No první věc, že se posadil.“
„Představ si, mami,“ vypráví Věra po návratu ze školy.
„Dnes jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou pravopisnou
chybu.“
„No, to jsem skutečně ráda, Věruško. A z čeho jste ji psali?“
„Z matematiky.“
Otec: „Pokud z toho testu dostaneš 5, tak zapomeň, že jsem tvůj otec!“
Další den:
Otec: „Tak co máš za známku?“
Syn: „A vy jste kdo?“
Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, je to moc drahé!“ „Ach jo, a nechceš
si se mnou hrát aspoň na maminku a na tatínka?“ dál žadoní kluk. „To bychom mohli,“ souhlasí matka.
„Tak se obleč, jdeme koupit malému kolo!“
Jack: „Chceš to odnést?“
Jakub: „Jo, dík.“
Jack: „Tak to odnes.“
Matyáš Luka, 7.B
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