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ZŠ Srní 2014/2015 



Milí čtenáři, 
rok se s rokem sešel, my tu máme opět konec školního roku a s ním i 

další číslo školních novin – v pořadí už šesté. Tento školní rok byl opět 

nabitý akcemi, takže Vás čeká zajímavé počtení. Nejvíce akcí vyšlo 

jako tradičně na měsíc červen, kdy se obvykle pořádá i školní výlet, 

který se letos nesl ve znamení poznávání historie. 

 

Na závěr si budete moct přečíst několik příspěvků našich žáků. 

Tentokrát na Vás čekají Hádanky, Anketa „Čím chci být?“ a 

prázdninová přání. 

 

Tak tedy hezké čtení následujících stránek  

 



POZOROVÁNÍ JELENŮ - ÚNOR 

Šli jsme na jeleny. Viděli jsme jen jednoho, protože prvňáci křičeli a laně se bály. Byli tam 3 

krmelce. Moc se mi to líbilo. 

Matěj, 3.tř. 

2. února jsme se šli podívat 

na jeleny. Když jsme tam 

přišli, sedli jsme si do 

pozorovatelny a čekali. 

Přišel jenom 1 jelen na řepu. 

Ostatní laně běhali vzadu. 

Nakonec jsme se fotili. Výlet 

se mi líbil. 

Aneta, 2. tř. 

Výlet se mi líbil. 2. února Pán 

nás tam proved, ale moc jich 

nepřišlo, protože jsme 

křičeli. 

 Šimon, 1. tř. 

Dne 2.2. jsme šli pozorovat jeleny. Viděli jsme asi 10 kusů. Pozorovali jsme je dalekohledem, 

protože byli daleko. Pozorování se mi líbilo. 

Nikola, 3. tř. 

Dne 2.2. jsme šli na pozorování jelenů. Ze školy jsme vyšli v 9:00 hod. Když jsme tam přišli, 

tak jsme šli do pozorovatelny. Přišel tam jeden 

jelen. Výlet se mi moc líbil. 

Katka, 4. tř. 

2. února jsme byli pozorovat jeleny. Museli 

jsme být hodně potichu, abychom je 

nevyplašili. Viděli jsme 1 jelena, 5 laní a 1 

kolouška. Výlet se mi moc líbil, ale byla mi 

zima. 

Anna, 4. tř. 

Dne 2.2. jsme šli pozorovat jeleny. Když jsme 

přišli do pozorovatelny, tak jsme čekali na jelena, který po nějaké době přišel a jedl řepu, pak 

za ním přiběhlo 5 laní a 1 koloucha, ale pak všichni utekli, protože jsme mluvili. Výlet se mi 

líbil. 

Bára, 4. tř. 



NOC S ANDERSENEM - BŘEZEN 

Dne 27.3. jsme měli Andersenovu noc. V 18 hod jsme se sešli ve škole. Připravili jsme si spací 

pytle, pak jsme šli do třídy luštit úkoly. Dostali jsme dopis od Andersena. V tom dopise bylo 

místo kde je poklad. Potom jsme měli večeři, pak jsme měli bobříka odvahy a pak nám paní 

učitelka  četla pohádky. Chci, aby byla noc s Andersenem zase. Moc se mi to líbilo. 

Nikola, 3. tř. 

Dne 27.3. byla Noc s Andersenem. v 6:00 hod. byl sraz ve škole na Srní. Nejdříve jsme šli do 

třídy a potom jsme plnili úkoly. Když jsme je doplnili, tak jsme šli na večeři. Bylo tam hodně 

jídla. Potom jsme šli hledat poklad. Když jsme šli nazpátek, tak jsme se strašili navzájem. Když 

jsme přišli, tak kdo chtěl, šel do sklepa. Pak jsme šli spát. Druhý den si pro nás přijeli rodiče. 

Moc se mi to líbilo. 

Katka, 4. tř. 

V pátek 27.3. jsme slavili Andersenovu noc. Líbilo se mi, že jsme hledali poklad, že jsme 

hledali lístečky po škole a že jsem se šel do sklepa podepsat. A taky nám pan Andersen 

napsal dopis a v něm stálo: Milé děti, že jste vyřešily všechny úkoly, schoval jsem pro vás 

poklad. Možná, že na vás budou číhat hejkalové a strašidla, ale vy se jich nebojte. Hodně 

štěstí při hledání pokladu. H.CH. Andersen. PS: Nezapomeňte si baterky. 

Petr, 2. tř. 



27.3. byla Noc s Andersenem. Spali jsme ve škole. Líbilo se mi na ní, že jsme dělali úkoly a 

hledali poklad. Měli jsme hodně jídla a pití. Poklad jsme hledali v černém lese. Našli ho ale 

kluci. Těším se na příští Noc s Andersenem, moc se mi to líbilo. Ale Kuba strašně chrápal. 

Aneta, 2. tř. 

Andersenova noc se mi líbila. Líbilo 

se mi, jak jsme se šli podepsat do 

sklepa a jak jsme šli spát. 

Šimon, 1. tř. 

Dne 27.3. v pátek se konala Noc 

s Andersenem. Nejvíc se mi na ní 

líbilo, jak jsme hledali poklad a 

večeře. Nejhorší bylo to, že Kuba 

celou noc chrápal a byl náměsíčný. 

Potom bylo blbé to, že Bára musela 

odjet, protože jí nebylo dobře. Noc 

s Andersenem se mi líbila. Chci, aby 

byla znovu. 

Anna, 4. tř. 



DEN ZEMĚ - DUBEN 

Den Země se mi líbil, na začátku jsme byli sbírat odpad, nasbíral jsem 2 pytle, potom jsme se 

nasvačili. A jeli jsme autobusem na Hory. Na 1. stanovišti byly květiny, na 2. co zvířátka jedí a 

na 6. se mi líbilo nejvíc, protože jsme poznávali stromy. 

Matěj, 3. tř. 

 

 

30.4. byl Den Země. Ráno jsme sbírali odpadky. Potom jsme se vrátili do školy. To jsme měli 

půl hodinovou přestávku. A šli jsme na autobus. Autobusem jsme jeli do Kašperek, tam jsme 

procházeli stanoviště. Nakonec jsme udělali obrázek z přírodnin. Výlet se mi líbil. 

Honza, 4. tř. 

30.4. jsme ve tři čtvrtě na sedm šli sbírat odpadky, abychom pomohli Zemi. Když jsme se 

vrátili, šli jsme na autobus, pak jsme dojeli do Kašperských Hor a šli jsme ke škole. Běhali 

jsme po různých stanovištích, kde byly úkoly o Zemi. Výlet se mi líbil. 

Bára, 4. tř. 



Na Dni Země jsme plnili různé 

úkoly, například rozeznávali 

šišky, rostliny a stromy, potom 

jsme vyráběli skřítka, a když 

jsme ho dodělali, tak nás čekala 

odměna. 

Tereza, 2. tř. 

Na výletě jsme byli na 

Kašperkách a v lese jsme sbírali 

odpadky.  

Dan, 1. tř. 

Dne 30.4. jsme šli ráno sbírat 

odpadky na Mravenčí stezku. 

Potom jsme se najedli a šli čekat 

na autobus. Autobusem jsme dojeli do Kašperských Hor, tam jsme chodili po stanovištích a 

poznávali živočichy, rostliny a stromy. Nakonec jsme poskládali skřítka a autem nás pak 

odvezli do školy. Výlet se mi líbil. 

Nikola, 3. tř. 

Mně se nejvíc líbilo, že jsme 

poznávali stromy, ještě že 

jsme jeli autobusem na 

Kašperské Hory. 

Kuba, 1. tř. 



II. KOLO SOUTĚŽE NP ŠUMAVA - KVĚTEN 

27.5. se jelo na postupové kolo soutěže NP Šumava do Kašperek. Postoupila Terka, Matěj, 

Péťa, Nikola a já. Jely jsme tam i zpátky autobusem. První běžela Terka. Bylo tam 9 stanovišť 

a děti se střídaly po 5 minutách. Když všichni doběhli, šli jsme se podívat na kapli a na kostel. 

Pak jsme šli na hřiště a po hřišti do cukrárny. Když jsme všichni dojedli, šli jsme na autobus. 

Chvíli jsme tam čekali a pak jsme jeli domů. 

Anna, 4. tř. 

Dne 27.5. jsme jeli autobusem do Kašperských Hor na 2. kolo NP Šumava. Poznávali jsme 

květiny, ptáky, stromy, co okousal nějaký živočich, obojživelníky a ryby, motýly, vývoj 

mravence, poslech zvířat, lebky, ptáky a savce na videu a nakonec jsme psali názvy sov. Když 

všichni došli, tak jsme dostali medaile a sešitky a fotili jsme se. Pak jsme šli na hřiště, chvilku 

jsme si hráli a skákali do písku a potom jsme šli do cukrárny. 

Nikola, 3. tř. 



PRÁŠILSKÉ JEZERO - ČERVEN 

4.6. jsme byli se školou na Prášilském jezeře. Líbilo se mi, že jsme si mohli cáchat nohy na 

mělčině jezera a nelíbilo se mi, že jsme se pořád zdržovali. Jeli jsme ze Srní autem na 

parkoviště a pak jsme šli až na Prášilské jezero. Výlet se mi moc líbil. 

Petr, 2. tř. 

Ve čtvrtek jsme byli na Prášilském jezeru. 

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si psali kytky, 

ale nejlepší bylo jezero. Výlet se mi líbil. 

Šimon, 1. tř. 

4.6. jsme jeli na Prášilské jezero. 4 páni 

nás vezli na parkoviště. Odtamtud jsme 

šli pěšky. Po cestě jsme si povídali a Terka 

mě fotila. Když jsme přišli k Prášilskému 

jezeru, osvěžili jsme se a měli úkol složit 

pověst. Měli jsme ještě jiný úkol, ale ne u 

Prášilského jezera. Ten jsme dělali o 

přestávce, když jsme si dali pauzu. Měli jsme najít hodně rostlin, zapsat na papír a ukázat to 

místo, kde jsme ji viděli. Když jsme šli nazpátek, udělali jsme si partu s Danem, Kubou, 

Šimonem, Péťou a se mnou. Jedli jsme borůvky a hráli jsme na detektivy. 

Aneta, 2. tř. 

Dne 4.6. jsme šli na Prášilské jezero. Vyšli jsme v 7:45. Před školou na nás čekali strážci. Jeli 

jsme autem k Prášilům. Potom jsme vyšli z aut. Koukli jsme se, kolik je to Prášilské jezero 

kilometrů. Bylo to 3,5 km. Cestou 

jsme si všímali cedulí, kde bylo 

napsáno:“ Nevybuchlá munice, 

nebezpečí ohrožení života.“ Došli 

jsme k lavičkám. Tam jsme se 

nasvačili. Potom nám paní učitelka 

dala úkol, abychom poznávali květiny 

a ukazovali jsme je. Potom jsme šli 

dál. Když jsme přišli k Prášilskému 

jezeru, cachtaly jsme si nohy. Potom 

tam připlavali kačeři a my jsme je 

krmili. Paní učitelka nám dala 

rozstříhanou pověst. My jsme ji 

popořadě složili, aby to dávalo smysl. 

Potom jsme šli k Prášilům. Tam pro 

nás přijeli strážci, moc se mi to líbilo. 

Katka, 4. tř. 



4.6. jsme šli na 

Prášilské jezero. 

Dovezli nás před 

cestu 

k Prášilskému 

jezeru. Potom 

jsme šli a 

poznávali rostliny 

a dřeviny. Když 

jsme došli 

k jezeru, tak jsme 

skládali pověst o 

jezeře a potom 

jsme šli před silnici 

a čekali na auta. 

Výlet se mi líbil. 

Honza, 4. tř. 

Ve čtvrtek jsme jeli na Prášilské jezero. Auty jsme jeli na Prášily a potom jsme šli po červené 

značce až na Prášilské jezero. Když jsme tam došli, tak jsme se koukli. 

Matěj, 3. tř. 



HRAD ŠVIHOV - ČERVEN 

Hrad Švihov se mi líbil, jeli jsme tam 19.6.. Byla tam paní, byla docela hodná a jeli jsme 80 km 

a hlavně se mi líbila Černá věž a pak jsme šli do katakomb. Terce se na tom nelíbilo, že tam 

byli mumie a mě se na tom líbilo, že tam na tý Černý věži byl dobrej výhled a bylo tam 

schodů 226 a pak jsme jeli domů autobusem. 

Kuba, 1. tř. 

19.6. jsme byly na vodním hradu Švihov. Líbila se mi věž zvenku, opevnění, kaple a vůbec 

všechno se mi líbilo. Paní průvodkyně nám všechno vysvětlila, pak jsme byli v katakombách a 

tam se mi nelíbilo kvůli těm zvukům a pak jsme byli na Černé věži, bylo tam 226 schodů. Byl 

tam výhled a nakonec jsme byli v cukrárně. Byl to hezký výlet. 

 Petr, 2. tř. 

19.6. jsme byli na hradě Švihov. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli ve zbrojnici.  

Šimon, 1. tř. 

19.6. jsme byli na hradě Švihově a dostali jsme listy a dělali úkoly. Paní průvodkyně nás 

doprovázela a povídala. Okolo hradu byl vodní příkop. Byli jsme i v katakombách, kde byli 

mumie. Byli jsme i na Černé věži, bylo tam 226 schodů. Byl tam hezký výhled. Byli jsme i 

v cukrárně. Výlet se mi moc moc líbil. 

Aneta, 2. tř. 



Byli jsme na Švihově, pak na Černé věži a pak v katakombách. V katakombách se mi to moc 

nelíbilo, protože jsem se bála. 

Tereza, 2. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝLET NA STOŽEC - ČERVEN 

25.6. jsme jeli linkou na Kašperské Hory. Na Kašperských Horách jsme šli do obchodu. Potom 

nás a děti z Kašperských Hor odvezl parkový autobus na Chalupskou slať. Šli jsme ještě na 

sovinec, pak nás ještě někam odvezli a potom nás odvezl do Areálu lesních her. Nakupovali 

jsme si v infocentru. Výlet se mi moc líbil. 

Anna, 4. tř. 



ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM NA KOLE – ČERVEN 

Předposlední den tohoto školního roku 30.6. se konal výlet na kolech do Prášil. Ráno 

sice počasí trochu strašilo – vypadalo to na déšť, ale nakonec během rána jen třikrát lehce 

sprchlo, což nadšení 

našich cyklistů 

rozhodně 

nezmenšilo.  

V Prášilech 

navštívily děti 

cukrárnu, kde si za 

odměnu trochu 

zamlsaly. Většina 

dala v tomto 

dusném dni 

přednost zmrzlině, i 

když někteří 

nepohrdly ani 

dortíkem. 

 

 

Pak se vydaly prozkoumat nové hřiště pod silnicí, je moc fajn, jen Kuba si odsud 

odnesl moc hezký suvenýr v podobě boule na čele.  

Zpáteční cesta byla o něco náročnější 

z hlediska terénu, ale šumavské děti ukázaly, 

že jsou praví horalové a dorazily na oběd do 

školy v pořádku a celí. 



HÁDANKY ZVÍŘATA 

1. Bydlí v lese, má rád med, kožich má jako samet, má velké tlapy a hnědý velký čumák. 

Co je to? 

Katka, 4. tř. 

2. Žije to na poli, skáče to a jí to trávu. 

Honza, 4. tř. 

3. Žije to v moři a není to podobné tchoři, 

je to největší zvíře, ale nežije to v díře.  

Má to ploutev, žábry, pusu,  

ale nesežralo by to husu,  

živí se to rybkami  

a dýchá to žábrami. 

Anna, 4. tř. 

4. Kráčí v domě v noci ve dne, 

plete sítě, moucho sní tě. 

Osm nohou má a pěknou lekci ti dá, 

a kusadla má, v noci hledá – Co je to? 

Bára, 4. tř. 

5. Malé je to a zoubky mívá,  

dá si ráda kousek sýra. 

A kočky se bojí 

nikdo jí však nedohoní. Kdo to je? 

Tereza, 2. tř. 

6. Má čtyři nohy 

černobílé pruhy 

žije hlavně v Africe. 

Co je to? 

Petr, 2. tř. 

7. Mají křídla, ale nelétají. Chodí na bidýlka, kde pak snášejí vajíčka, která nám chutnají. 

Aneta, 2. tř. 

8. Lítá to a má to dlouhé nohy. Má to růžové peří a má to dlouhý zobák. Žije to v zoo. Co 

je to? 

Kuba, 1. tř. 

9. Je to postrach myší a může to být chlupaté, zrzaté a jí to maso. 

Dan, 1. tř. 

10. Je to černo šedobílé, má na sobě tělo kryté srstí, žije to u nás v lese. 

Šimon, 1. tř. 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 1.MEDVĚD, 2.ZAJÍC POLNÍ, 3.KOSATKA, 4.PAVOUK, 5.MYŠ, 6.ZEBRA, 7.SLEPICE, 

8.PLAMEŇÁK, 9.KOČKA, 10.JEZEVEC. 



ČÍM CHCI BÝT? 

 
Veterinář, protože bych chtěl, aby zvířátka byli v pořádku. 

Šimon, 1. tř. 

Chci být policajt, protože chci střílet a zatýkat. 

Dan, 1. tř. 

Chtěla bych být keramičkou nebo malířkou, protože mě baví tvořit. 

Aneta, 2. tř. 

Chtěl bych být prodavačem, protože chci prodávat zboží. 

Petr, 2. tř. 

Chtěla bych být farmářkou, protože mám ráda zvířata a baví mě se o ně starat. 

Tereza, 2. tř. 

Chci být kuchař, protože mě baví vařit. 

Matěj, 3. tř. 

Chtěl bych být programátor her, protože mě baví hrát hry a baví mě dělat věci na počítači. 

Honza, 4. tř. 

Chtěla bych být zvěrolékařkou, protože mám ráda zvířata a nechci, aby trpěly. 

Bára, 4. tř. 

Chtěla bych být majitelkou hotelu, abych si vydělala na farmu. 

Anna, 4. tř. 

Chtěla bych být kuchařkou, protože mě baví vařit a péct. 

Katka, 4. tř. 

Chtěl bych být traktoristou, protože mám rád traktory. 

Kuba, 1. tř. 



PRÁZDNINY – Na co se nejvíc těším? 
Těším se, až pojedeme na tábor na Pískovny, protože budeme plavat, moc se těším. 

Šimon, 1. tř.  

Těším se, že pojedu do lázní, protože tam budou zábavné kroužky a že si tam s rodiči 

nakonec uděláme výlet.  

Anetka, 2.tř. 

Těším se do Prahy, protože půjdeme do zoo a do dinoparku. 

Petr, 2. tř. 

Těším se, až 

pojedeme 

k moři, 

protože se mi 

tam líbí. 

Tereza, 2. tř. 

Těším se na 

to, že nebude 

škola, protože 

nebudu muset 

chodit do 

školy a budu 

dělat různý 

věci – ležet 

v posteli, bejt 

na trampošce, 

hrát hry a 

chodit ven. 

Honza, 4. tř. 

Těším se na hrad Landštejn, protože je tam moje teta. A asi 3 roky jsem jí neviděla. 

Katka, 4. tř. 

Nejvíc se těším k moři, protože jsem tam ještě nikdy nebyla a chci vědět, jak to tam vypadá. 

Anna, 4. tř. 

Těším se na Lipno, protože jsou tam zvířata a budeme spát v chatičce. 

Kuba, 1. tř. 


