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Ahoj holky a kluci, 
je tady poslední číslo Školáčka v tomto školním roce. Věříme, že se už všichni 

těšíte na prázdniny jako my a že vám to těšení snad zpříjemníme tímto novým 
číslem. Je zaměřené na koníčky, tedy na to, co nás baví, a na co bude přes 
prázdniny více času.  Najdete tu ale také zprávy o tom, co se dělo na naší 
škole zajímavého, nechybí rozhovor s končícími deváťáky a zvědavé otázky jsme 
položili i našim učitelům. Jsou tu zajímavé příběhy a texty z vašich sešitů a taky 
něco pro zasmání.

Takže přejeme příjemné čtení a hlavně skvělé a dlouhé prááááázdniny.  

redakční rada Školáčka

Kouzelník ve školní družině

Úvodník
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Školáček Školáček

Nadpis mého úvodníku jsem si vypůjčil z textu písně Ivana Mládka. 
Skvěle se hodí k tématu tohoto čísla Školáčka.  Píseň dále pokračuje: 
on se nemá k ničemu, je to budižkničemu. Více na https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/
mladek-ivan/sousedovic-tonicek-520578, vřele doporučuji!

Věřím, že každý z vás má nějakého koníčka, že v naší škole není žádný „budižkničemu“. 
Pak je úplně jedno, jestli se jedná o sport, hudbu, tanec, četbu, malování, sběratelství, chova-
telství či jiné hobby. Důležité je mít něco rád, věnovat se tomu ve volných chvílích, rozvíjet 
schopnosti či dovednosti v daném oboru a smysluplně tak trávit volný čas.

Někdy nám koníček vydrží na celý život, někdy se s přibývajícím věkem zájmy mění. 
A někomu se poštěstí, že se mu jeho koníček stane i povoláním. Držím vám ve vašich zá-
jmech palce a těším se na čtení vašich příspěvků s tématem HOBBY.

 
Všem žákům i dospělákům zároveň přeji krásné prázdniny plné slunce, zdraví, dobré 

nálady, pohybu a zájmů!

Martin Maňas

Sousedovic Toníček 
nemá žádný koníček

Slovo ředitele školy školní zprávičky

13. května jsme nasedli do autobusu směr 
kemp Krkavec v jižních Čechách u města Ve-
selí nad Lužnicí. Počasí nevypadalo úplně 
nadějně, ale my to nevzdávali. Když jsme 
dojeli a ubytovali se do chatek, tak nás če-
kala první vodácká instruktáž. Skoro všichni 
ji úspěšně zvládli bez ponoření do studené 
řeky Nežárky. Večer nás čekala večeře a po 
ní jsme jako správní Češi fandili hokeji. 

Druhý den nás čekala celodenní vodácká 
etapa v kánoích, od Jemčiny až do kempu 
po řece Nežárce. Teploty byly opravdu níz-
ké, a tak se nikomu do kánoe zrovna dvakrát 
nechtělo. Okolo poledne nám začalo dokon-
ce sněžit, ale my to nevzdávali a 20 kilome-

Cyklisticko-vodácký kurz
trovou etapu jsme přeci jen (i když zmrzlí 
a skoro všichni mokří) zvládli. Večer jsme 
měli večeři a zpívali spolu s ukulele a kyta-
rou písničky, kterými jsme si připomněli ho-
diny hudební výchovy. 

Třetí den nás čekal cyklovýlet do Třeboně, 
který jsme také absolvovali úspěšně a pro-
hlédli si (sice zamračené) ale krásné město 
Třeboň. Večer nás čekala diskotéka spolu se 
základní školou z Budišova, která zde byla 
také ubytovaná. Při ní jsme se konečně as-
poň na chvíli po dobu pěti dnů zahřáli. Ve 
čtvrtek byla naplánovaná půletapa na vodě 
a půletapa na kolech. Pro nepříznivé počasí 
a zimu se program ale zrušil a jen ti odváž-
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Den dětí

ní vyjeli na cyklovýlet do Deštné. Zbytek si 
vyjel na krátkou vyjížďku do cukrárny.  
Večer se hrály karty, sledoval hokej, prostě 
užívali jsme si posledního večera v kempu. 

V pátek ráno nás čekala ranní rozcvič-
ka a křest na vodáky, kterým jsme všich-
ni úspěšně prošli. Poté jsme se nasnídali, 
sbalili, uklidili chatky, vzali obědové balíčky 
a připravili se na cyklovýlet do Červené Lho-
ty, na které nás čekala i prohlídka. Po ní už 
tu byl autobus, který nás měl odvézt zpátky. 
Naskládali jsme tedy kola a vydali se na ces-
tu domů. 

Děkujeme všem učitelům za tento inten-
zivní a dobrodružný zážitek, který jsme si 
užili a budeme na něho ještě dlouho vzpo-
mínat.

Barbora Tlachová, 9. B

Den dětí jsme měli 30. května a byl na téma pohádky a známé filmy. Připravili ho pro nás 
členové školního parlamentu. Stanoviště byla v okolí školy a jedno v tělocvičně. Dobré bylo 
třeba stanoviště Spiderman, kdy jsme museli prolézt nebo podlézt provazy mezi stromy 
a zachránit pavouka. Zábavné bylo i stanoviště Rambo, kde jsme museli překonat různé 

překážky a zvládnout celou dráhu. U Štaflíka a Špagetky jsme se museli dostat za čáru vy-
tvořením trakaře. 

Na konec jsme hledali ukrytý poklad a dostali jsme sladký prstýnek, čokoládové mince 
a nanuka.

I když nebylo moc dobré počasí, tak jsme si Den dětí hodně užili. 
Děkujeme těm, kteří ho připravili.

redakční rada Školáčka

Tyto největší atletické závody pro školy 
našeho okresu se konaly v Hodoníně u Čer-
vených domků. Ve starší kategorii (8. a 9. 
třídy) se zúčastnilo 12 týmů hochů i děvčat. 
Družstvo se hochů umístilo na skvělém 3. 
místě, holky obsadily 6. místo. 

V individuálních disciplínách jsme u ho-
chů získali výkonem 503 cm 2. místo ve 
skoku dalekém – Štěpán Rebenda, 2. místo 
v běhu na 1500m – Patrik Damborský (s ča-
sem 4:45) a štafetu jsme v této kategorii 
s nejlepším časem 30:28 vyhráli!

Pohár rozhlasu

V dívčí kategorii se podařilo s časem 2:45 
získat Miriam Maděryčové v běhu na 800m 
3. místo.  Velkým úspěchem bylo 2. místo ve 
štafetě ve složení: Maděryčová, Němcová, 
Blažková a Kuchařová s časem 34:57.

V mladší kotegorii (6.–7. ročník) se také 
dařilo

Zlatou medaili získal Petr Trávník za 
hod kriketovým míčkem, další zlato přidal 
Tomáš Kašík ve skoku vysokém. Nejlepší  
v okrese byla i štafeta chlapců ve složení 
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Blažek, Lukáč, Trávník, Kašík. Celkově se 
družstvo mladších žáků v konkurenci 13-ti 
škol umístilo na skvělém 3. místě!

V mladších žákyních získala bronzovou 
medaili Simona Bartošová v hodu míčkem, 
rovněž dívčí štafeta doběhla na krásném 

V květnu se na naší škole uskutečnilo 
čtyřdenní Sportovní setkání škol neboli Tro-
jutkání. Přijeli k nám žáci ze ZŠ Úpice – Lány 
a ZŠ Kostelec nad Černými  lesy. 

Naši školu reprezentovali: Šárka Bílíková, 
Kristýna Kuchařová, Miriam Maděryčová, 
Sára Němcová, Sabina Opluštilová, Patrik 
Damborský, Ondřej Petrjánoš, Štěpán Ko-

třetím místě. Dívky se celkově umístily na 
moc pěkném 4. místě v okrese ze 13-ti škol.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem 
zúčastněným za skvělou reprezentaci naší 
školy.

redakční rada Školáčka

šutek, Šimon Kovařík, Adam Grégr, Štěpán 
Rebenda, Petr Trávník. 

Soutěžilo se v disciplínách jako je např. 
florbal, nohejbal, volejbal, štafetový běh 
atd. Body se sčítaly a dopadlo to následov-
ně: ZŠ Kostelec nad Černými lesy obsadila 3. 
místo, ZŠ Úpice – Lány 2. místo a 1. místem 
byla oceněna naše škola - gratulujeme! 

Jaké bylo 
Sportovní setkání Škol

Téměř po celou dobu Trojutkání jsme my, 
žáci, mohli chodit „fandit“ do tělocvičny 
nebo dokonce i ven. Na závěrečném vyhlá-
šení výsledků reprezentanti pogratulovali a 
poděkovali soupeřům i kamarádům. Další 
sportovní setkání škol bude v roce 2020 a 
mělo by se uskutečnit v Kostelci nad Černý-
mi lesy.

Ještě než hosté odjeli, zeptali jsme se jich 
na pár otázek. Tady jsou jejich odpovědi:

Jak se vám tu líbilo?
ZŠ Kostelec nad Č. l.: Bylo tu moc hezky. 
ZŠ Úpice – Lány: Jelikož je tu krásné čisté 
a udržované prostředí, tak se nám tu moc 
líbilo. Potěšilo nás také ubytování s vlastní 
koupelnou.  Byli jsme ohromeni velkou tě-
locvičnou.

Co vás tady nejvíc bavilo?
ZŠ Kostelec nad Č. l.: Nohejbal  a volejbal.
ZŠ Úpice – Lány: I když se míčovým hrám 
moc nevěnujeme, bavilo nás, jak nás ostat-
ní týmy naučily novým věcem. Disciplíny nás 
bavily z důvodu neobyčejnosti.

Jak vám u nás chutnalo?
ZŠ Kostelec nad Č. l.: Špica. 
ZŠ Úpice – Lány: Strava byla velmi dobrá.

Co vás překvapilo?
ZŠ Kostelec nad Č. l.: Mrtví ptáci na para-
petu. Školní půjčovna zimního vybavení na 
lyžování.
ZŠ Úpice – Lány: Překvapilo nás, jaký mají 
učitelé vztah k žákům (celková komunikace). 

Co byste vzkázali naší škole, našim žákům?
ZŠ Kostelec nad Č. l.: Važte si vaší krásně vy-
bavené školy a hřiště. Eškerééé
ZŠ Úpice – Lány: Moc se nám tu líbilo, nic 
bychom neměnili. Chceme, aby bojanovští 
zůstali tací, jak doposud, stejně kamarádští 
a milí. Velmi jsme ocenili vaše prostředí, tě-
locvičnu a vaši kreativitu. 

Děkujeme za odpovědi. 

připravila Magdalena Bartálová 8. A
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Položili jsme jim dvě otázky:
1. co je bavilo, když byli malí
2. co je baví teď
Tady jsou odpovědi:

Lucie Štepníková
V dětství jsem nejraději 

byla venku s kamarády. Ba-
vilo mě lozit po stromech 
a přelézat ploty, běhat bosky 
a zažívat různá dobrodruž-
ství. Později jsem se věnova-
la tanci a zpěvu. 

Dnes si také ráda zatan-
čím či zazpívám. Ráda plavu 
nebo hraji volejbal. Avšak 
mým největším současným 
koníčkem je moje rodina:)

Michaela Esterková
V dětství mě bavily přede-

vším tři věci,  hra na piano a  
sport - tenis, v zimě  to bylo 
lyžování.  

Paradoxně koníčky z dět-
ství mě baví stále. Jeden z ko-
níčků se stal i mým povolá-
ním a při druhém a třetím 
se rozšiřuje základna lidí, se 
kterými je prožívám - moje 
rodina, přátelé, kamarádi 
i mí žáci. Za což jsem velmi 
ráda. 

Tentokrát jsme trochu 
vyzpovídali naše učitele

Jana Kučerová
Mé koníčky v dětství byly 

sbírání ubrousků a známek 
(z nejrůznějších zemí) a ze 
sportů to byla hlavně vybí-
jená. 

V současnosti ráda lyžuji, 
bruslím, jezdím na kole a ko-
lečkových bruslích a zajímá 
mě horská turistika.

Iveta Kotásková
V dětství jsem ráda zpí-

vala a tančila, navštěvova-
la jsem pěvecký kroužek, 
folklorní kroužek, hrávala 
házenou a volejbal.

Teď mě baví jízda na 
kole, cvičení na bosu, brusle 
a gaučink (relaxovat, když se 
dá). 

Kristina Polášková
V dětství jsem chodila na 

klavír, hrála jsem tenis a moc 
ráda četla. Taky mě moc ba-
vila výtvarka v ZUŠ.

Dnes už mám čas na 
čtení jen za odměnu - tak-
že o prázdninách. Zpívám 
v našem chrámovém sboru 
a o prázdninách se bavím 
vymýšlením táborové hry. 

zeptali jSme Se za váS

Letos budeme hledat pirát-
ský poklad.

Pavla Šmachová
V dětství mě bavily kníž-

ky všeho druhu, tanec ve 
folklorním kroužku a kama-
rádi.

Teď jsou mými koníčky 
převážně můj syn a veškeré 
aktivity s ním, knížky - de-
tektivky, seriály, jízda na kole 
a výlety po okolí. 

Hana Faganová
Jako malou mě bavilo: 

jezdit na kole, plavat, dělat 
si v parku bunkry, hrát si na 
prodavačku nebo učitelku.

Teď mě baví: jezdit na 
kole, plavat, číst knížky, vařit 
a trávit čas se svými dětmi. 

Marta Jašková
Vždycky mě bavilo tvo-

ření. To mi zůstalo dodnes, 
i když dřív nebyly takové 
možnosti materiálu a tech-
nik jako dnes. Ráda jsem 
chodila ven, měly jsme tako-
vou holčičí partu. Vymýšlely 
jsme věci možné a i nemož-
né. Třeba jsme nacvičovaly 

divadlo a pak je hrály pro 
veřejnost, stavěly bunkry, 
chodily do lesa, koupaly se 
v řece Moravě. Byla jsem 
docela "divoká", jak říkávala 
moje stařenka. 

Možná to bude znít pro 
někoho divně, ale mé povo-
lání je mým koníčkem. Mám 
práci s dětmi ráda. Ráda stá-
le tvořím ve škole v družině, 
ale i mimo ni na víkendov-
kách pro školní děti nebo 
s kamarádkami. Organizuju 
různé akce pro veřejnost 
u nás v Rohatci - Vánoce se 
blíží, Květinový bál, Košt 
vín,.. Každý rok organizuju 
s partou stejných nadšenců 
tábor pro děti s mentálním 
a tělesným postižením. Tak-
že koníčkem je vlastně dělat 
něco pro druhé. 

Alena Tlachová
V dětství mě bavilo být 

venku, hodně jsme v uličce 
hrávali vybíjenou, skovku, 
vyvolávku, ale taky s klu-
kama  fotbal nebo na vojá-
ky. V zimě jsme chodívali 
bruslit na struhu nebo sáň-
kovat na Čagaňák. Hodně 
ráda jsem četla dobrodružné 
nebo dívčí knížky.

Mým největším koníčkem 
je samozřejmě práce s dět-
mi.  Taky mám ráda tanec, 
dobré filmy a knížky a ráda 
si posedím u červeného vína 
s přáteli. A moc mám ráda 
oslavy všeho druhu. 

Jitka Kominácká
V dětství jsem měla pořád 

moc koníčků, nikdy jsem 
doma ani neposeděla. Pravi-
delně jsem chodila do bale-
tu, hrát na klavír a do krouž-
ku pink ponku. V létě jsme 
s rodiči chodili po horách 
a v zimě jsme hodně jezdi-
li lyžovat. Když jsem měla 
chvilku volnou, tak jsme 
s kamarády běhali po naší 
čtvrti, a kde něco dozrávalo, 
to jsme pajtlovali (brněnsky 
"otrhali a snědli"). Kolikrát 
nás sousedé hnali smetá-
kem a rodičům si stěžovali! 
A večer byl pak výprask. Na 
všechno moc ráda vzpomí-
nám. 

Když se to vezme kolem 
a kolem, tak mě baví pořád 
to stejné. Ráda tancuji stad-
nard, latinu, salsu a swing. 
K lyžím jsem přibrala snow-
board a k turistice cyklotu-
ristiku. Celý život hltám za-
jímavé knihy, i když teď spíše 
na čtečce. Jen pajtlovat s ka-
marády už nechodím, proto-
že mám vlastní výpěstky na 
zahrádce. A hlavně: pořád 
mě baví poznávat nové lidi, 
země a činnosti, vždyť život 
je tááááák zajímavý!

Magda Svobodová
Když jsem byla malá, 

bavily mě ruční práce (vy-
šívání, háčkování a šití na 
panenky), vymalovávání 
omalovánek, hraní na ško-

lu:-D, čtení knih, gymnasti-
ka a taky klasické dětské hry 
venku - vybíjená, lialo, vy-
volávaná, německá schovka, 
vadí nevadí, školka s míčem, 
skákání gumy,...

Teď mám ráda jízdu na 
kole, plavání, pěší turisti-
ku a toulky přírodou, stále 
začínám s během:-D. Mezi 
mé oblíbené patří také četba 
knih, rodinné výlety, hra na 
klavír, poslech hudby a na-
vštěvování folkových kon-
certů a festivalů. 

Hana Martínková
Ze vzpomínek na dětství 

se mi vybaví moje sbírka 
známek, sešit plný obalů od 
čokolád (ty jsem samozřej-
mě nejdříve snědla ), nad-
šení pro hru na flétnu a na 
kytaru – obojí postupně vy-
prchalo, čehož dodnes lituji. 
Dnes ráda poslouchám hud-
bu a jezdím na kole.
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1. Který rok byl pro tebe 
nejlehčí?
1. třída: 8 7. třída: 6
8. třída: 3 9. třída: 3

2. Který rok byl pro tebe 
nejtěžší?
2. třída: 1 6. třída: 6
7. třída: 2 8. třída: 6
9. třída: 13

3. Co bys poradil budoucím 
deváťákům?
„Užijte si poslední rok na 
škole, protože vám to strašně 
rychle uteče, a ke konci se na 
to učení úplně nevykašlete.“
„Nenechávejte svou absol-
ventskou práci na poslední 
chvíli.“
„Na přijímačky to moc ne-
hroťte, stejně se dostanete. 
“
„Pečlivě si vybírejte školu, 
na kterou si chcete dávat při-
hlášku.“
„Rozhodně se učte průběž-
ně, protože dohánět to pak 
nemá cenu a vůbec si ten ko-
nec školy neužíváte.“

4. Jaká akce byla nejlepší 
a proč?
Lyžák: 6 - „Začali jsme se ba-
vit obě třídy.“
Ples, polonéza: 2 - „Byli jsme 
na ní všichni spolu.“
Itálie: 9 - „Více jsme se začali 
bavit, vytvořili si lepší kolek- Třeťáci si užívali plavecký kurz.

Otázky na naše deváťáky
tiv.“ „Byla to sranda a bylo to 
něco jiného.“
„Prostě jsme jen relaxovali 
a užívali jsme si.“ „Jeli jsme 
do zahraničí, navíc se super 
lidmi a ubytování bylo na 
1*.“
Vodák: 4 - „Nejlepší počasí. 
“ „Naučil jsem se jezdit na 
kánoe.“ „I když nebylo zrov-
na dobré počasí, pořádně 
jsme si ho užili a byli jsme na 
něm sami deváťáci.“

5. Co ti bude nejvíce chy-
bět?
„Spolužáci, kamarádi“ „P. 
uč. Vychodil“ „Školní jí-
delna“ „Někteří spolužáci 
a učitelé.“ „Můj strom, který 
jsem vysadil.“ „Naše třídy.“ 
„Nic, už se těším, že odejdu.“ 
„Moje oblíbené p. učitelky, 
hodiny tělocviku. Hlavně p. 
uč, Dvořáková, která nám 
všem pomáhala. Abych ne-

zapomněla tak výlety a hláš-
ky v hodinách.“ „Nejvíce 
mi budou chybět spolužáci. 
Jsme spolu moc dlouho a už 
je všechny beru, jako svou 
druhou rodinu.“

6. Na co/koho budeš nejvíce 
vzpomínat?
„Na výlety se třídou a naše 
společné zážitky.“ „Na naši 
polonézu - i když byla tréma, 
všichni si ji užili.“
„Na p. uč. Vychodila a p. uč. 
Dvořákovou, školníka Libo-
ra a Luďu, Čajky, celá třída, 
kuchařky.“ „Na p. uč. Javor-
nickou a na školní jídelnu.“ 
„Na polonézu.“
Děkujeme deváťákům za od-
povědi na otázky a přejeme 
jim hodně štěstí na nových 
školách! 

Barbora Tlachová, 9. B 

Jeden synek pozoroval za sychravého po-
časí oknem zahradu. Sytil se při tom sýrem 
a syrovou zeleninou. Viděl ptáčky slétat se 
ke krmítku na usychajícím stromě. Krmítko 
bylo rozbité a tak se z něho sypalo na zem. 
Z toho měl radost sysel. Pod krmítkem číhala 
mlsná kočka. Zahoukal sýček a kočka se už už 
chystala skočit na sýkorku. „Huš potvoro!“ 
Kočka nazlobeně zasyčela a zaprskala a od-
běhla pryč. V tom zazvonila kamarádka Klá-
ra a probíraly výhody vegetariánské stravy. 

Eliška Bílíková

Sýček a sýkora hráli v lese fotbal. Jednoho 
dne na ně zavolal sysel: já mám syna a chtěl 
by s vámi hrát také. Na druhý den  hrál také 
a odřel si koleno, až bolestí syčel. Začalo být 
sychravo, tak se šli najíst a měli sýr a syro-
vou zeleninu posypanou zrním a byli sytí. 
Začal být podzim a tráva usychala, a už ne-
mohli hrát fotbal.

Jakub Tomčala

V zoologické zahradě
Venku bylo sychravé počasí, přesto se tatí-
nek se svým synem Jirkou vydali do zoologic-
ké zahrady v Lešné. Viděli tam spoustu zví-
řátek, ale nejvíc se Jirkovi líbil sýček a sysel. 
Had se mu už moc nelíbil, protože na něho 
syčel. Nad hlavami jim poletovaly sýkorky, 
tak jim nasypali drobky rohlíku. Jirka dostal 
taky hlad, tak si dal rohlík se sýrem, který si 
vzali z domu. Až se nasytil, zaujal je výběh 
se lvy. Zrovna bylo krmení zeber, protože 
jejich tráva za ohradou už usychala. Domů 
si Jirka s tatínkem odnesli spoustu zážitků.

Sofie Tomšejová

Výlet
V sobotu jsme jeli na výlet. Vyrazili jsme 
po dobré snídani, měli jsme chleba a čers-
tvý sýr. Byl jsem sytý. Přesto, že byl sych-
ravý den, navštívili jsme zámek Sychrov. 
Výhled z věže byl moc krásný, protože listí 
na stromech začalo usychat a měnit barvu. 
Na nádvoří na stromě měli hnízdo sýkory. 
Nadrobil jsem jim kousek sušenky, kterou 
jsem si jako sysel schovával na horší časy. 
Ve voliérách byli také dravci, těm se krmení 
sypat nesmělo. Moc se mi líbili noční ptá-
ci výr a sýček. Jako poslušný syn jsem jim 
nic nesypal. K jídlu dostávají syrové maso. 
V tom jsem slyšel něco syčet, mají tam totiž 
i hady, ti mívají myši. Byl to moc pěkný výlet. 
Únavou jsem v autě usnul a probudil se až 
doma.

Matyáš Vrbovský

ze Slohových Sešitů

Třeťáci vymýšleli příběhy 
na vyjmenovaná slova po s

Sofie Tomšejová, 3. B
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O malém medvědovi
V pravěkém světě mezi Prahou a Dolními 

Bojanovicemi žila tlupa jménem Velký med-
věd. V tlupě žil i Malý medvěd, který byl 
synem Velkého medvěda. Ten chtěl chodit 
s tlupou na lov jako ostatní, jenomže po-
každé, když se zeptal, řekli mu, že nemůže, 
protože je moc malý. Jednou šla tlupa na 
lov a řekli mu, at‘ hlídá ženy s dětma a Malý 
medvěd se tak zaradoval, že má nějaký úkol. 
Jen co to řekli, hned si sehnal dřevo a pěst-
ní klín a pustil se do výroby kopí. Jak svázal 
kopí, hned se dal do hlídání. V keři na mýti-
ně se najednou ozval hlas: POMOOC MED-
VĚÉÉD!!! Malý medvěd, jak to uslyšel, hned 
se vydal za hlasem. Za keři na mýtině viděl 
medvěda, jak drží náčelníka tlupy Velkého 
medvěda. Hned se pustil za ním se svým ko-
pím a  vrazil mu ho do hlavy, a tím Velkého 
medvěda zachránil. Od té doby chodí Malý 
medvěd na lov s tlupou.

Jonáš Fatěna, 4. B 

Žiji v pravěku se svou tlupou. Žijeme 
v jeskyni, kde udržujeme oheň, a na něm si 
opékáme zvěř. Chlapy zabijí mamuty a ženy 
je naporcují a upečou. Dnes je velký den, 
jdu poprvé na lov, beru si s sebou oštěp. 
Lovci vykopali jámu a do ní napíchali oštěpy 
a zakryli listím. Potom jsme se schovali, pro-
cházel tu mamut, spadl do jámy a lovci do 
něj začali píchat oštěpy a házet kameny, až 
zemřel. Mamuta odnesli do jeskyně a ženy 
začaly porcovat a všichni se pořádně najed-
li. Na druhý den jsem šel pomoct opracovat 
kámen a přidělat na palici. 

Další den jsem viděl, že muži zase šli na 
lov, ale mě nevzali. Já jsem se rozhodl, že 

z mamuta musím udělat kožešinu a z kos-
tí náhrdelník nebo náramek. Toto je moje 
kamarádka Zeza, mám ji moc ráda. Dnes 
jdeme trhat ostružiny a další lesní plody na-
příklad jahody. Teď má i Zeza hlídku u ohně. 
Zeza viděla, že se něco hýbe v křoví. Šli jsme 
se tam podívat, ale našli jsme jen malého 
roztomilého králíčka. Mezitím nám někdo 

Pravěk – dokončení

Zajímavé a vtipné příbehy 
v podání páťáků

půjdu za nimi. A došel jsem na místo, kde 
jsem viděl náš a druhý kmen, jak proti sobě 
bojují o zvěř. Opatrně jsem se přiblížil a na-
ráz jsem v dáli viděl šavlozubé tygry. Zavolal 
jsem: „Pozor tygři!“ Oba dva kmeny se za-
stavily a podívaly se a začaly bojovat. Tygři 
se rozběhli a kmeny začali útočit kopími. 
Tygři se na to napíchli. Kmeny se radovaly 
a řekly si, že se o tu zvěř podělí a vrátí se 
zpátky.

Jan Bohun, 4. B

Tlupa bojovníků se vydala na lov mamu-
ta. Nevěděli ale, jakou bude mít sílu, připra-
vovali se hodně dlouho. Šlo tam osmnáct 
lidí, ale pořád se obávali, že ho nechytnou. 
Museli si vyrobit nějaké zbraně. Až nadešel 
ten den, připravovali se dlouho. Vyšli a za-
nedlouho uviděli mamuta, rozeběhli se po 
něm, ale byl moc rychlý, takže jim utekl. Pak 
napadlo Edího, že by mohli udělat nějakou 
jámu, což by jim usnadnilo práci. Jak ji vyko-
pali, šli znova na lov, tentokrát ho chytili, ale 
než by ho dokázali zabít, tak zemřel sám hla-
dem v jámě. Ale Edího napadl další nápad, 
že by do díry dali oštěpy. Vydali se znova na 
lov, který už šel podle plánu. Mamuta ulovili 
a večer byla velikánská hostina u ohně. Po-
vídali si jedli a pili.

Vít Kašík, 4. B

Ahoj, já jsem Leilila a s mým kmenem dě-
láme skvělé věci. Dnes jdeme na lov opuš-
těných mamutů. Už jednoho vidíme, je to 
velký mamut. Musíme se pomalu přiblížit. 
Už jsme ho ulovili a teď si pochutnávám 
na šťavnatém mase. Jdeme spát, ale já ne, 
protože mám hlídku u ohně. Už je další den, 

ukradl oheň. Utíkáme za ním a dohnali jsme 
ho. Bylo to dítě, které se nemohlo vrátit 
domů, tak jsme mu dali oheň na paličce 
a zbytek jsme odnesli domů. Dítě se vrátilo 
i s ohněm, všichni se radovali. Já a Zeza jsme 
se vrátily domů a vše bylo při starém. 

Gabča Benešová, 4. B
přepsala Alžběta Martínková

O nezbedné kometě
Byl pátek večer a Anička se dívala z okna na 
hvězdy. Měla je ráda a chtěla se stát hvěz-
dářkou. Rodiče jí koupili dalekohled a její 
pokoj vypadal jako vesmír. Na stěnách měla 
hvězdy a místu lustru byla raketa. Anička se 
chvíli dívala na oblohu, ale něco se jí na tom 
nezdálo. „No jasně,“ napadlo Aničku, létala 
tam a zpátky kometa. Ale Anička si říkala: 
Kometa spadne přeci jenom jednou a nelé-
tá po obloze tam a zpátky!“ Otevřela okno 
a… kometa jí vletěla přímo do pokoje. Hned 
to utíkala říct rodičům, aby se tam přišli po-
dívat. Rodiče to Aničce nechtěli věřit a ptali 
se jí: „Není ti něco? Nebolí tě hlava?“ Ale 
Anička že ne a ať se jdou podívat. A tak šli. 
A opravdu kometa tam byla. Tatínek ihned 
šel zavolat odbornému hvězdářovi. Za chvíli 
někdo zazvoní. Anička jde otevřít. Zavedla 
ho do pokoje a hvězdář  povídá: „Jak se sem 
mohla ta kometa dostat?  Vždyť je to ne-
možné.“ No ale nedalo se nic dělat. Hvězdář 
vzal veliké kleště a vyhodil kometu  z okna 
ven. Od té doby každých pět let spadne ko-
meta u Aniččina okna. A já si myslím, že jí 
vždy děkuje.

Klára Blahová, 5. B

O nezbedné kometě
Byla černá noc. V dálce někdo zahlédl zvlášt-
ní věc. Blikala, jako kdyby se pořád měnil 
den a noc. Jednou moc světla, potom zas 
tma. To byla velká záhada. A ještě k tomu se 
stalo to, že se to drželo u naší planety, jako 
klíště. Nikdo nevěděl, jak to dostat pryč. Až 
po jedné hodině se někdo ozval a řekl.,, Já 
vím co to je. Je to nezbedná kometa." Ni-
kdo nevěděl, co to znamená. To, že je ne-
zbedná, to je pravda. Ale jak to udělat, aby 
odletěla. Nebo aby nebyla nezbedná. Světlo 
najednou přestalo blikat. Naopak zas svítilo 
tak, že když se na ni někdo podíval, neviděl. 
Někdo ale dobře věděl, jak ji zastavit. Našel 
starou knihu, kde to bylo napsáno. Zakřičel 
na ni: Kometo, nezlob už víc, jinak z tebe 
nezbude nic. V knize bylo napsáno, že když 
takhle bude zlobit, za několik let zmizí a ni-
kdy už se nevrátí. A od té doby kometa nor-
málně létala vesmírem, nejvíc kolem Země 
a byl to krásný pohled. 

Tobiáš Turek, 5. B
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Moje taška vypráví
Zdravím, já jsem školní taška. Můj majitel, 
když mě donese domů, položí mě na kobe-
rec, napíše si úkoly, pak si dá podle rozvr-
hu učebnice a sešity a nakonec mě položí 
vedle pracovního stolu. Ale největší humus 
byl, když do mě dal sýr (školní projekt). Sýr 
po týdnu začal plesnivět. Určitě se ptáte, 
proč sýr zplesniví, když jeho trvanlivost je 
až o dva měsíce delší. Ten sýr měl  v sobě 
ďouru. Sýr zplesnivěl. A byl to větší smrad 
než záprtek. Šlo to cítit z druhého patra do 
obývajícího pokoje. Nakonec ten sýr musel 
vyhodit a hodil mě do pračky. 

Bylo pondělí, den kdy ve škole máme  
šest hodin. Nejdřív přírodověda, potom 
český jazyk, matematika, angličtina, čtení 
a hudební výchova. V matice  bum kontrol-
ka, v českém jazyku bum kontrolka, bum, 
bum kontrolka...

A tak to pokračovalo. Bylo 27. května. 
Celý den se nudím,  nudná přírodověda, 
a teď  nudná čeština. Konečně jsme šli 
domů, ale tím to nekončí,  dnes se totiž dá-
valo mléko...

Vrata garáže se otevírají, můj majitel mě 
hodí  na zem a bum, mléko vystříkne z ak-
tovky. Celá zem a stěna zastříkaná a já taky. 

Tak zas někdy příště ahoj. 

Šimon Blažek, 5. B

Moje taška vypráví…
Ach ta moje majitelka…  Asi mě nemá 

ráda. Střídá mě každý týden. Pořád chce 
novou. A vůbec se o mě nestará. Naháže 
do mě učení, a pak mě po škole zase hodí 
do rohu ke stolu. Vzpomene si na mě vždy 
jen večer nebo odpoledne, když má dělat 
domácí úkoly. Je mi smutno. Celé dny trčím 
sama u stolu v rohu nebo v lavici. Teď ne-
dávno ve mně zase nechala spousta sáčků 
od svačin a další odpadky. Ale taky jogurty. 
Asi před pěti dny si ve mně nechala jogurt, 
který dostala na obědě. No jo, jenomže co 
se nestalo. Válela se na mě a pak si lehla 
přímo na ten jogurt. Uhh. Bylo to nechutné. 
Celý se ve mě rozpráskl a postříkal mi ce-
lou kapsičku. A rozhodla se to uklidit teprve  
včera. Ale umytá pořád nejsem. A taky pití. 
Většinou ho nemá,  a když si ho vezme, pak 
24/7 má na vylétí. 

Ale někdy…Někdy si mě pořádně uklidí. 
Vezme mě do takové točící věci. Já to mám 
hodně ráda. Je to jako na kolotoči. Ale lepší, 
protože mě to zároveň umyje. A potom, jak-
mile jsem umytá a čistá, tak mě její mamin-
ka položí na takovou podivnou, drátovanou 
věc. Jsem krásná, čistá a lesklá. No, jenomže 
na druhý den ve mně zase nechá sáčky a od-
padky. Je mi takové smutno. Doufám, že si 
mě někdy oblíbí.

Adriana Bílková, 5. B

ze Světa přírody

Velmi oblíbený koníček – koně

Předkové dnešního koně jsou zařazeni do 
období před 60 miliony let. Z prstů se jim 
vyvinula kopyta jako uzpůsobení k migraci. 
Koně v Severní Americe vyhynuli zhruba 
v období před 11 až 13 tisíci lety. Znovu se 
sem vrátili až dlouho po své domestikaci  
v 16. století spolu s osadníky z Evropy; proto 
bývají volně žijící koně v Americe považová-
ni za zdivočelý, nikoli divoký druh navzdo-
ry tomu, že se zde moderní koně vyvinuli  
a dlouhou dobu žili. 

Co obnáší péče o koně
Asi nejdůležitější věc je hodně času a fi-

nančních prostředků. Protože takový kůň 
toho za den sní mnohem víc než člověk.  
A co se peněz týká, jídlo pro jednoho koně 

na měsíc vás vyjde na několik tisíc a taky to 
chce spoustu vody. 

Samozřejmě musíte mít stáj nebo nějaký 
box, kde ho ustájíte. Taky je důležité mít vel-
ký prostor kolem, protože pokud máte jen 
průměrnou zahradu, tak to stačit nebude.

Dále je zaptřebí hodně trpělivosti, proto-
že kůň se vychovává podobným stylem jako 
pes. To znamená, že pokud se kůň chová 
dobře, tak se mu to musí dát najevo, a pokud 
nesprávně, tak musíte včas zakročit.

Další věc je to, že kůň je plaché zvíře  
a snadno se vyplaší, a když se lekne, hodně se 
to projeví – vzpíná se a kope a to je nebezpečné.

Hlavní je ale mít ke koni citový vztah. Ne-
pořizujte se ho jen z krátkodobého nadšení 
pro koně. 
Viktorie Klubusová, 5. B, Tadeáš Stávek, 7. B
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Stránky pro holky

Holky! Léto už je tady, a tak tady pro vás máme pár tipů na oblečení a doplňky, které se 
budou toto léto nejvíce nosit! 

Letní trendy!
Stránky pro kluky

Úplně první motoristický závod se jel 
v roce 1895 z Paříže do Bordeaux a zpět. 
Nejvyšší dosažená rychlost v tomto závo-
dě byla 24 km/h a závod trval 48 hodin. 
V současnosti se tento vytrvalostní závod 
jezdí pod názvem 24 hodin Le Mans, je to 
závod každoročně konaný od roku 1923. 
FIA (Fédération Internationale de l´Auto-
mobile – Mezinárodní automobilová federa-
ce) v roce 1949 oznámila, že se následující 
rok se uskuteční první mistroství světa v F1. 
Neslo název „Velká cena“. První velká cena 
se jela v roce 1950 v Silverstonu před 150 000 
diváky. 

V současnosti jsou největšími favority 
stáje vozů Mercedes, Ferrari a Red Bull. Za 
jednu sezónu se jede 21 závodů v průběhu 

celého roku, na všech kontinentech. Mezi 
nejzajímavější okruhy patří Monaco – je 
krátký, rychlý a v ulicích města a Singapur 
– jezdí se pod umělým osvětlením tvořeným 
1600 světelnými projektory, pod jejichž svět-
ly není vidět stín.

V letošním roce bude Šanghaj hostit ju-
bilejní 1000. závod historie mistroství světa. 

Pro každou sezónu se auta F1 upravují 
technicky pro zvýšení rychlosti a aerody-
namiky a konstrukčně pro větší bezpečnost 
pilotů.

Známými jmény F1 jsou: Michael Schu-
macher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, 
Aerton Senna, Niki Lauda, Mika Hakinen, 
Kimi Räikkönen.

Iveta Zemanová, 8. A

Formule 1
Paper bag
Sukně, kalhoty a šortky to-
hoto střihu můžeme teď 
v obchodech najít spousty 
a tento trend se stal velmi 
oblíbeným!

Slaměné klobouky a kabel-
ky toto léto taky hodně uvi-
díme!

Barbora Tlachová, 9. B

Neonové barvy
Zářivé barvy jako růžová, 
zelená nebo žlutá jsou barvy 
tohoto léta! 

Květinové vzory
Byly módní už loni a i letos 
si jich užijeme! Nejčastěji 
květinové potisky vidíme na 
šatech a sukních.
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oSobnoSti

Jelikož je téma Školáčka ho-
bby, zeptala jsem se na pár 
otázek paní učitelky ze ZUŠ 
Veroniky Jirouškové, která 
nás zastupovala za paní uči-
telku Kristýnu Křemenáko-
vou.

Od kolika let tančíte, jak 
dlouho a jak jste se k tomu 
dostala?
Tančím od svých 7 let, to je 
18 let. K tančení jsem se do-
stala úplně omylem, měla 
jsem si vybrat nějaký koníček 
a najednou jdeme s mamin-
kou po městě a vidím děti 
tančit v jedné taneční skupi-
ně a v té skupině působím až 
do teď.

Jaký styl tance tančíte?
Můj taneční styl je moderna, 
jazz dance, ale mám vystudo-

vaný i balet a tančím v muzi-
kálech, kde se objevují všech-
ny taneční styly, třeba i Street 
dance.

Když máte nějakou roli, je zá-
porná nebo kladná?
Bohužel žádnou roli nemám, 
neboť jsem jen a pouze ta-
nečnice.

Jak dlouho cvičíte na vystou-
pení?
Na vystoupení cvičím jen pár 
hodin, ale když nacvičujeme 
nějaký muzikál, trvá nácvik 
i několik měsíců.

Učíte ráda?
Učím velice ráda, ráda pracuji 
s dětmi a učení si užívám, ne-
boť můžu předat to, co jsem 
se já za ty roky pracně nauči-
la.

Učila jste někde?
Učím už 6 let, učila jsem na 
různých ZUŠ či soustředěních, 
občas i na nějakých worksho-
pech.

Co děláte ve volném čase?
 Moc volného času nemám, 
ale když se nějaký najde, ráda 
čtu, cestuji či jen relaxuji u fil-
mu.

Cestujete ráda? Kde jste byla 
a kam byste se chtěla jet po-
dívat?
Cestuji velice ráda, naposledy 
jsem třeba byla ve Vietnamu. 
Teď mám v plánu Londýn 
a v příštím roce Srí Lanku.

Máte nějakou inspiraci?
 Inspiraci hledám všude, v li-
dech, náladách, v písničkách, 
počasí… Inspirace je všude.

Jak byste popsala děvčata ta-
nečnice ze ZUŠ? 
 Děvčata na ZUŠ jsou úžasné, 
strašně ráda je učím, jsou ne-
skutečně šikovné, i když ně-
kdy mé nervičky vyletí, což je 
naprosto normální. Doufám, 
že budou tančit co nejdéle 
a třeba najdou inspiraci ve 
mně a budou se snažit najít 
v tanci takové zalíbení jako já. 

přípravila 
Klára Maršálková, 7. B

Paní uč. Veronika JirouškováPaintball je sport či zábava, při které je cí-
lem vyřadit protivníka zasažením barevnou 
kuličkou vystřelenou z paintballové zbraně. 

Když je zasažený hráč trefen kuličkou, je 
vyřazen z hry. Zbraně mohou v závislosti 
na typu zasahovat cíle až na 50 i 80 metrů. 
Paintball se hraje na hřištích, která se nachá-
zejí dle typu hry ve volné přírodě (military 
paintball) nebo na vyhrazené ploše (spor-
tovní paintball). Uvnitř obsahuje kulička 
vodou rozpustné barvivo rozličných barev.

Dle zkušeností i ze zásahu na větší vzdá-
lenosti mohou vznikat modřiny, hráče ale 
většinou motivují k lepšímu sledování herní 
situace v příští hře. Zbrani se v paintballu 
říká marker. Bezpečnost při paintballu je 
založena na důsledném dodržování limitu 

úsťové rychlosti a kvalitním bezpečnostním 
vybavení. Hráči musí mít na sobě paintbal-
lovou masku, která ochraňuje hlavu.

David Blažek, 7. A

Paintball
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Vtipy o koníčcích
„Jaký je váš nejoblíbenější typ 
fotoaparátu, pane Slepičko?”
„Ko-ko-Kodak!”

Kamarád se ptá Jiřího: „Tak 
co ti vyšlo v křížovce...”
„Ále, jakási blbost...”
„Že prý je voda zdravější než 
pivo...”

Baví se tři zahrádkáři: „Já 
jsem vypěstoval takové jabl-
ko, že když jsem ho položil na 
židli, tak židle praskla.”
„Já jsem jednou vypěstoval 
jablko, že když jsem ho dal na 
stůl, praskl stůl.”
„To já měl jednou jablko, že 
jsem ho naložil na vůz...”
„Neříkej, že praskl vůz?”
„Ne, ale vylezl červ a sežral mi 
koně.”

Rybář ulovil pěkného kapra.
„Jsi pěkný,” promlouvá 
k němu, „odnesu tě domů na 
oběd!”
Nato se ozve kapr: „Děkuji, 
už jsem obědval. Nemohli 
bychom jít raději do kina?”

Víte, proč chtějí rybáři, aby je 
po smrti spálili?
Bojí se pomsty červíků.

„Pane, tady můžete chytat 
ryby jen na rybářský lístek!”
„Možná máte pravdu, ale na 
červíky berou lépe.”

Sedí dva rybáři na břehu ryb-
níka. Jeden chytá na těsto 
a ten druhý na červy. Kolega, 
co chytá na těsto, se ptá toho 
druhého: „Kde jsi ty červy 
nachytal? Já jsem totiž zrýpal 
celou svoji zahrádku a ještě 
půl sousedovi, přesto jsem 
žádného červa nechytil.”
Kolega rybář mu odpověděl: 
„To je velice jednoduché. Na-
tluču do země železnou tyč, 
připojím do ní 220 V a červi 
sami vylezou.”
Potkají se po třech týdnech 
a kolega je strašně zmodřino-
vaný. Rybář se ho ptá: „Jaks 
k tomu přišel?”
Kolega povídá: „Přišel jsem 
domů, zatloukl železnou tyč 
do země, zapojil pro jistotu 
380 V a oni vylezli horníci 
a rozbili mi držku!”

Pán sedí u jezera se zrcátkem 
namířeným na vodu. Přijdou 
k němu turisti a ptají se ho, 
co dělá. Řekne jim, že jim to 
poví, když mu přinesou láhev 
piva.
Přinesou mu ji a on povídá: 
„Lovím ryby. Když se ryba 
uvidí v zrcátku, tak vyskočí 
a já ji chytnu.”
Turisti se ptají, kolik tak za 
den tou metodou chytne 
ryb. Pán jim odpoví: „Rybu 
jsem ještě nechytil žádnou, 
ale piv mám každý den pět!”

U řeky chytají dva rybáři. Prv-
ní vytáhne hrnec, druhý botu. 

Zavrtí nad tím hlavou a zno-
vu šlehnou vlascem vodu. Za 
chvíli první vytáhne pokličku 
a druhý pro změnu dokonce 
matraci. Zoufale na sebe po-
hlédnou: „Pojďme pryč, ale 
honem. Tady někdo bydlel.”

Rybář sedí u řeky a dívá se na 
svoje rybářské pruty.
Přichází k němu známý, také 
rybář a ptá se: „Tak co? Je 
dobrá voda?”
Rybář odpoví: „Znamenitá! 
Rybám se z ní vůbec nechce 
ven!”

Mirek luští křížovku a ptá se 
bratra: „Neznáš nějakého 
ptáka na sedm písmen, který 
už neexistuje?”
„Jo, kanárek, před hodinou 
nám ho snědla kočka!”
 
„Představte si, chlapi, že 
jsem našel včera kilový hřib!”
„Co by né, takový hřib by na-
šel i slepý.”
 
Za co sedíš?”
„Za lovení ryb. Hodil jsem do 
rybníka granát a vyplavala 
jedna ryba a čtyři potápěči!”

Michaela Červenková, 7. A 

vtipy a zábava
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