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Milí čtenáři, 

je tu opět konec školního roku a s ním další číslo našeho školního časopisu – 

s pořadovým číslem 12. Tento rok byl na zážitky a akce jako tradičně velmi 

bohatý, zažili jsme toho spoustu a rádi bychom se o to s vámi podělili na 

následujících stránkách 

A co vás v tomto čísle čeká? Jako obvykle fotky z akcí a komentáře našich žáků, 

slohové práce a na závěr si můžete prohlédnout několik prací našich žáků 

z hodin Informatiky.  

Tak tedy přeji hezké čtení následujících stránek  
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ZPRÁVY Z AKCÍ 

BESEDA S PRACOVNÍKY ZOO PLZEŇ – ÚNOR 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 k nám do školy přijely dvě pracovnice 

ze ZOO v Plzni. Přednášely nám o zvířátkách, která chovají v 

plzeňské ZOO. Povídání bylo poutavé a přednášející jej 

prokládaly ukázkami kůží z různých zvířat, želvího krunýře a 

jiných předmětů. Také nám ukázaly spoustu hezkých 

obrázků zvířat. Na závěr si nebojácné děti mohly 

prohlédnout a osahat živého hada. Program se dětem velmi 

líbil, se zaujetím poslouchaly a na řadu věcí se ptaly. 

paní učitelka Havlíčková 
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VÝLET NA BĚŽKÁCH – BŘEZEN 

8. 3. jsme se 

rozloučili se zimou 

společným výletem 

na běžkách. 

Tentokrát jsme si 

vyzkoušeli krásně 

upravené lyžařské 

stopy v okolí Prášil. 

Za pomoc s 

organizací výletu děkujeme panu Čeřovskému, panu Kabátovi a OÚ v Srní. 

paní učitelka Šmejkalová 

Byl jsem hodně rád, že jsem vyhrál ten závod na běžkách. Byla to sranda, hlavně jak jsme 

jezdili na čtyřkolce. Hodně se těším, že se to bude opakovat. Byl jsem docela rychlý, ale začali 

mě bolet nohy, tak jsem si sundal běžky. 

Jenda, 2. tř.  

Po běžkách nás Dandovo 

tatínek svezl na 

čtyřkolce. Eliška, 

Vaneska a Míra nikdy na 

běžkách nebyli. Jsem 

moc ráda, že jsem 

v závodě vyhrála, ale 

chtěla jsem, aby vyhrála 

Emička. Jakub asi 4x spadl. Áďa 3x. Míra se bál. Jenda ztratil jednu hůlku. Já spadla jednou. 

Po závodech jsme dostali lízátko. 

Bára, 2. tř. 
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Výlet na běžkách se mi hodně 

líbil. V závodě jsem byl 

poslední. Jenda byl první. 

Nakonec jsem se s Anetkou 

projel na čtyřkolce. Měl jsem 

půjčené běžky a hůlky. Já jsem 

spadnul 50x na zadek. 

Míra, 2. tř.  
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PROGRAM „BOBR“ A MUZEUM – KVĚTEN 

Líbilo se mi hodně 

muzeum, byly tam 

různé obrazy a ještě 

ptáci a zvířata. Moc se 

mi to líbilo. Byli jsme 

ještě v informačním 

středisku, byl tam 

program o bobrovi. 

Povídali jsme si o 

bobrovi a dělali jsme 

pracovní listy a pak 

jsme pracovali v týmu. 

Míra, 2. tř. 

Byli jsme 

v muzeu. Bylo to 

krásné. Těším se, 

až tam pojedeme 

znovu – buď se 

školou nebo 

s rodiči. Potom 

jsme byli v bistru 

a tam jsme si 

koupili nanuk – 

byl domácí. Bylo 

to dobrý. 

Jenda, 2. tř. 

Líbilo se mi, že v muzeu byla vycpaná kočka divoká a skleněné housle. 

Bára, 2. tř.  
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Dne 2. 5. jsme jeli na 

program o bobrovi a 

do muzea do 

Kašperských Hor. 

Ráno jsme jeli 

autobusem do 

Kašperských Hor. 

Když jsme tam 

dorazili, tak jsme šli 

do informačního 

střediska NP Šumava 

na program o 

bobrovi. Nejprve jsme koukali na pohádku od Václava Chaloupka Pruhovaní kamarádi. Když 

jsme film dokoukali, šli jsme dělat úkoly o bobrovi. Některé úkoly jsme dělali ve skupinkách a 

některé sami. Taky jsme si četli o bobrovi zajímavé informace, ze kterých jsme se docela 

hodně dozvěděli. Pak program skončil a my jsme šli do muzea. Tam to bylo super. Byli tam 

také krásné věci na podívání, třeba jako vzácné kameny, sochy a vycpaná zvířata. Ale byli tam 

taky trochu strašidelné obrazy s Ježíšem a sochy s Marií. Byla tam jedna hodně strašidelná 

socha Marie, která držela Ježíše a byla vzhůru nohama. Mě se v muzeu nejvíc líbily kameny. 

Pak už jsme šli ven z muzea a šli jsme do bistra „Pod nebem“. Výlet byl super. 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   

Líbilo se mi povídání o 

bobrovi. V muzeu jelen, srnec, 

kolébka a sklo. 

Ema, 3. tř.  

Líbily se mi duhové sklenice 

v muzeu. 

Vaneska, 1. tř. 
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2. 5. jsme byli na programu o bobrovi. 

Nejdříve jsme se podívali, jak to ve středisku 

NP Šumava vypadá – moc se mi líbil sešitek 

s vlkem. Potom jsme šli do menšího kina a 

pustili jsme si pohádku „Pruhovaní 

kamarádi“. Pak skončila pohádka a šli jsme 

po schodech dolů do místnosti, kde jsme 

plnili úkoly. Nejdřív jsme dostali papíry 

s nějakými úkoly. Potom jsme se rozdělili do 

skupin a také jsme plnili úkoly. Potom 

skončil program a šli jsme do muzea. Přišli 

jsme do muzea a já jsem si koupila 

poukázku na focení. V přízemí jsem bohužel 

nemohla fotit, jen ve 2. a 1. patře jsme 

mohli fotit. Ve druhém patře se mi strašně moc líbily skleněné housle, protože byly 

průhledné a staré. A pak se mi líbil krásný malý králíček, protože byl roztomilý. 

Nela, 3. tř. 

Líbilo se mi prolézání liščí norou. 

Adélka, 1. tř. 

Líbila se mi vycpaná zvířata – hlavně jelen. 

Daník, 1. tř. 

Líbila se mi vycpaná zvířata. 

Tadeáš, 1. tř. 

 Líbila se mi vycpaná zvířata – jelen, srnec, zajíc, čáp černý a čáp bílý a sup v muzeu. 

Eliška, 1. tř. 
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2. 5. jsme jeli do 

Kašperských Hor 

na program o 

bobrovi ve zdejším 

infocentru. Vyrazili 

jsme asi v 6:45 

linkovým 

autobusem. Na 

začátku nás paní 

v IS poslala do 

takového „kina“ na 

seriál „Pruhovaní 

kamarádi“ od 

Václava Chaloupka. Shlédli jsme sedm dílů a pak jsme se přesunuli do dolní části infocentra, 

kde nám rozdali pracovní listy (kde jsme poznávali bobrovy příbuzné a vyráběli mu 

„občanku“) a skládali obrázky. Po programu jsme se vypravili do Kašperskohorského muzea 

na prohlídku. Byly tam různé věci ze Šumavy. Krásné olejové obrazy, sochy a nábytek, sbírka 

nerostů, vycpaná zvířata a ptáci, usušené rostliny a spousta skleněných nádob, misek, váz a 

skleniček. Taky tam byly stroje a předměty, kterými lidé dříve orali, rybařili a běžně pracovali. 

V posledním patře byly mince z pokladu, který v Kašperských Horách našli, misky se kterými 

rýžovali zlato a modely prvního výtahu. V muzeu se mi strašně líbila sbírka nerostů a vůbec 

všechno, co vystavovali. Po prohlídce jsme zašli do podniku Nelči mamky bistra „Pod nebem“ 

a čekaly na obecní dodávku. Druhá skupinka si šla něco koupit do krámu. Nelíbilo se mi, že 

ráno byla zima a v muzeu byly strašné schody. Výlet byl fajn. 

Aneta, 5. tř. 

Líbilo se mi, jak jsme si povídali o bobrovi. 

Matyáš, 1. tř. 
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PROGRAM NPŠUMAVA – ŠUMAVSKÉ ŘEKY - KVĚTEN 

Dne 28. 5. jsme společně s 

pracovníkem NP Šumava 

vyrazili na pěší výlet k řece 

Vydře. Cestou jsme si zahráli 

na koloběh vody v přírodě, 

seznámili jsme se s životem 

nejběžnějších vodních 

živočichů, vyzkoušeli jsme si 

práci s atlasem rostlin a 

živočichů a vyrobili jsme si 

krásný domeček pro chrostíka. 

Protože nám počasí přálo, neváhali jsme a řeku jsme prozkoumali pěkně zblízka  

paní učitelka Šmejkalová 
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ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA – KVĚTEN 

7. 5. jsme měli školní olympiádu. Sešli jsme se v hasičské zbrojnici. Jako první byl nástup. 

Nejprve byl skok do dálky a pak skok do výšky. Skočila jsem až 99 cm a všichni mě tam mohly 

umačkat. Následovaly „sedylehy“ a skákání přes švihadlo. V tom byla nejlepší Terka 

s výkonem 47 skoků. Potom jsme se přesunuli ven, kde byly další sportovní úkoly. Běhali 

jsme trasu přes překážky na čas, házeli granátem a měli vytrvalostní běh. Bavilo mě skákání 

do výšky, ale skákání přes švihadlo a hod granátem mi absolutně nešly. Z malých kluků vyhrál 

první místo Míra a z velkých Daniel. Z malých holčiček byla první Vaneska a z velkých holek 

já. Program se mi velice líbil. 

Aneta, 5. tř. 

PS: medaile byla z čokolády. 
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7. 5. jsme šli do 

hasičárny. První 

disciplína byla 

skok do výšky. 

Nejlepší byla 

Aneta, která 

skočila 99 cm, 

škoda, že jí 

začalo bolet 

koleno, jinak by 

určitě skočila 

metr a víc. A 

potom se mi 

líbilo házení granáty a ještě běhání přes překážky. Když jsem se šel podívat na louku, vyběhl 

na mě malý roztomilý zajíček. Nejvíc mě bavilo skákání do výšky. Když jsme byli v družině, tak 

se rozdělovaly ceny. Z nejmladších kluků vyhrál Míra, z nejmladších holek vyhrála Vanesa. 

Z nejstarších holek Aneta a nejstarších kluků jsem vyhrál já. Moc se mi to líbilo. 

Dan, 4. tř. 

7. 5. jsme měli 

olympiádu. 

Nejprve jsme šli 

do hasičské 

zbrojnice a 

skákali jsme 

z místa do dálky. 

Potom jsme 

skákali do výšky. 

Já jsem skočil 90 

cm a Aneta 

skočila 99 cm. 
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Potom jsme dělali sedylehy. A šli jsme ven. Běhali jsme, házeli granáty a běhali jsme na 

vytrvalost. Nejvíc se mi líbilo, když jsme skákali do výšky. Moooc se mi to líbilo. 

 PS: Já jsem hodil 20 m do dálky s granátem. 

Šimon, 4. tř. 

7. 5. jsme měli olympiádu. 

Dělali jsme celkem těžké 

věci. Nejvíc mě bavilo 

skákat do výšky a nebavil 

mě vyřazovací běh. Nejvíc 

při skákání do výšky 

skočila Anetka. Já jsem 

skočila 93 cm do výšky. A 

nešlo mi skákání přes 

švihadlo, skočila jsem jen 

3x a to jsem byla poslední. 

Na běhu přes překážky jsem byla první. 

PS: Anetka je vážně šikovná. 

Nela, 3. tř. 
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7. 5. jsme měli se 

školou sportovní 

den. Na začátek 

jsme měli nástup 

a také první 

disciplínu skok do 

dálky. Po docela 

krásných 

výkonech jsme 

měli druhou 

disciplínu – skok 

do výšky. Tam 

byli lepší jen ti 

větší, ale největší rekord dala Anetka. Celých 99 cm. Další disciplíny byly sedylehy, 

překážkový běh, házení granátem a vytrvalostní běh. Mě nejvíc šel vytrvalostní běh. Nakonec 

jsme došli do školy na oběd a po obědě jsme se dozvěděli místa a vítěze. Já byl třetí 

z největších kluků. První místa obsadili: Aneta, Dan, Míra a Vaneska. 

PS: Byla to nejlepší akce za poslední 3 roky. 

                                                     Petr, 5. tř. 
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DEN LESA – ČERVEN 

Letos jsme den dětí oslavili s našimi žáky 

na akci „Den lesa“ v Kašperských 

Horách. Počasí nám bohužel příliš 

nepřálo, ráno byla průtrž mračen, proto 

se program přesunul z venkovních 

stanovišť do místní haly. Pořadatelé 

(spolek SVOL a Městské lesy Kašperské 

Hory) měli i tak pro děti připravený 

zajímavý program, během nehož se děti 

dozvěděly mnoho zajímavých informací 

o lese a organizmech žijících v něm. Na 

závěr si děti mohli prohlédnout traktor s 

vyvážečkou. Akce se dětem velmi líbila. 

paní učitelka Havlíčková 
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ŠKOLNÍ VÝLET – ČERVEN 

Byli jsme v seismologické stanici 

a byli jsme na hradu Kašperku. 

Všechno se mi líbilo. 

Tadeáš, 1. tř. 

Nejvíc se mi líbilo muzeum 

hraček. Bylo tam spousta 

hraček, bylo to na půdě, takže 

tam byl malý prostor. Pán nám 

povídal o hračkách a některé 

z nich máme ještě ve školce. 

Byly tam drahé věci a hračky ze dřeva. Bylo tam spousta divadel - loutkových divadel. 

Muzeum hraček se mi líbilo. 

Jakub, 4. tř. 
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Na výletě se mi 

líbil hrad 

Kašperk. 

Adélka, 1. tř. 

Na výletě se mi 

líbilo muzeum 

hraček. Nejvíce 

se mi líbily 

loutky. 

Ema, 3. tř. 

14. 6. jsme byli 

v Kašperských 

Horách na školním výletě. Nejdříve jsme šli do seismické stanice a tam nám ukazovala paní 

vytisklé zemětřesení a staré stroje, které také fotili zemětřesení. Pak jsme se vzali helmy a šli 

jsme do štoly se podívat na hrnce, které měřili zemětřesení. Pak jsme jeli na náměstí. 

Nela, 3. tř. 

14. 6. jsme měli 

program na 

Kašperských 

Horách. Nejprve 

jsme šli do 

seismické 

stanice. 

Pracovnice nám 

povídala o 

zemětřeseních. 

Potom jsme šli do 

štoly, která byla 
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dlouhá 425 m. Do štoly jsme se šli podívat na hrnce, které měřili zemětřesení. Potom nás 

dovezl autobus na náměstí. Pěšky jsme došli až na hrad Kašperk. Tam jsme měli program 

Staň se princeznou, 

staň se rytířem. Daniel 

byl náš obránce. 

Skládali jsme puzzle a 

tancovali jsme. Když 

jsme vyšli z hradu, šli 

jsme zpátky na 

parkoviště a šli jsme do 

muzea hraček. Kubu 

nejvíc zaujaly traktory. 

Moooooooooooc se mi 

to líbilo. 

Šimon, 4. tř. 
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Nejvíc se mi líbilo, že jsme šli do dolu a že jsme se stali na hradě rytířem.  

Matyáš, 1. tř. 

14. 6. jsme 

jeli na 

Kašperky, kde 

jsme vyzvedli 

paní, se 

kterou jsme 

jeli do 

seismické 

stanice. 

Nejdřív jsme 

si vzali helmy. 

Šli jsme do 

štoly. Štola 

byla dlouhá asi 50 m, stanice se mi líbila. Ve štole byly hrnce, ve kterých byl seismometr. 

Potom jsme šli z náměstí k hradu Kašperk, kde jsme měli hezký program. Staň se princeznou, 

staň se rytířem. Nakonec jsme šli do muzea hraček. V muzeu byly hezké i strašidelné hračky. 

Nakonec jsme šli do bistra na pohár. Nejvíc se mi líbil hrad. 

PS: Pohár byl moc dobrý.  

Dan, 4. tř. 

Líbilo se mi v seismické stanici, jak jsme šli ve velkém dole. 

Daník, 1. tř. 
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EXKURZE – ČERVEN 

25. 6. 2018 jsme se s našimi žáky 

zúčastnili exkurze na farmu 

v Drouhavči a do závodu Solodoor. 

Nejdříve jsme se jeli podívat na 

farmu Zelený, kde pan majitel chová 

krávy od telat až po dojnice. Měli 

jsme možnost shlédnout také 

strojové dojení a krmení malých 

telat. Na závěr jsme se šli podívat na 

husy. Poté jsme se přesunuli do 

závodu Solodoor v Sušici. Tam žáci 

vyfasovali reflexní vesty a prošli 

jsme výrobou, kde si děti prohlédly 

stroje na výrobu dveří a jednotlivé 

fáze výroby dveří a futer. Exkurze se 

žákům moc líbila. 

paní učitelka Havlíčková 

25. 6. jsme byli na 

farmě v Drouhavči a 

potom v Solodooru 

Sušice. Ráno pro nás 

přijel autobus ke škole 

a jeli jsme na výlet. 

Cestou jsme nabírali 

školu Dlouhou ves a 

žichovickou školu. Když 

jsme dorazili na farmu, 

viděli jsme tam hodně  
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krav a telat, které jsme si mohli hladit. Taky nám ukazovali, jak se dojí kráva. Krávy byly moc 

hezké. Taky jsme se mohli podívat na husy. Potom jsme jeli do Solodooru Sušice. Tam nás 

přivítal nějaký pán, který nám povídal, jak se dveře vyrábí. No a pak jsme vstoupili do 

továrny. V továrně 

bylo hlučno, ale bylo 

to tam moc hezké. 

Taky jsme viděli, že 

stroje už dělají 

všechno za lidi, 

takže jak všichni 

říkají, abychom šli 

pracovat do fabriky, 

tak nevím, co 

bychom tam dělali. 
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Pak jsme vyšli z továrny a jeli jsme zpátky do školy. Výlet se mi mooc líbil. Škoda, že to byl 

poslední výlet s touhle školou. :(     

                                                                                       Tereza, 5. tř.   

25. 6. jsme byli na 

farmě v Drouhavči a 

v továrně Solodoor 

Sušice. Nejdřív jsme 

ráno nastoupili do 

autobusu a jeli jsme 

nabrat dlouhoveskou 

a žichovickou školu. 

Pak jsme jeli směr 

farma Drouhaveč. 

Viděli jsme tam 

hromadu krav a telat. 

Ukazovali nám ohrady s kravami a mohli jsme si je pohladit. Potom nám ukázali stroj na 

dojení krav. Dali jsme si sváču, koukli na traktory a jeli dál. Vystoupili jsme u fabriky Solodoor 

Sušice. Dali nám reflexní vesty a šli jsme dovnitř. Nacházelo se tam hrozně moc strojů a 

poliček se dřevem. Pak jsme vyšli ven a jeli vyložit ostatní školy. Sami jsme pak odjeli zpátky 

do školy. Byl to nejlepší výlet za tenhle školní rok. :D 

Petr, 5. tř.  
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ 

SLOHOVÉ PRÁCE  

MOJE TAŠKA 

Moji tašku jsem dostala od táty a mámy. Je fialovo-černá a má tam stříbrné květiny. V mé 

tašce nosím první penál na fixy, druhý na kružítko, kalkulačku a záložky, třetí na pastelky, 

gumu, ořezávátko, tužky, pastelky a pero. Potom mám v tašce desky se sešity a učebnicemi. 

Pak svačinu, pití a kapesníky. Pak tam mám nepromokavou pláštěnku na tašku, mám tam i 

plyšového vydrýska a plyšovou kouličku a mám tam i peníze na autobus. Na mé tašce se mi 

nejvíc líbí plyšová koulička a plyšový vydrýsek a hodně se mi líbí stříbrné květiny. 

Nela, 3. tř. 

MOJE ZVÍŘE 

Doma mám psa. Jmenuje se Laky. Má černobílé skvrny. Dávám mu granule a vodu. Líbí se mi, 

že umí chytat míčky.  

Jenda, 2. tř. 

Morče 

Mám doma morče. Jmenuje se Pigi. Je pruhovaný, černě, bíle a hnědě. Dávám mu listy od 

pampelišek, jablko a mrkev. Líbí se mi na něm, že je rychlý. 

Míra, 2. tř. 

Moje kočička 

Mám doma kočičku. Jmenuje s Salámka. Je celá hnědá, má dlouhý ocas a červený flíček na 

čelíčku. Starám se o ní tak, že jí dávám granulky a kapsičky. Líbí se mi na ní, že si se mnou 

hraje. 

Bára, 2. tř. 
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PŘÍBĚH O SKŘÍTKOVI 

Skřítek se jmenuje Pizizubka. V puse má dva zuby. Nosí na sobě roztrhlý pytel. Bydlí 

v pohádkové zemi v opuštěném baráku pod velkým dubem. Rád kutí a opravuje. Měří půl 

metru. Dožívá se 300 let. Zatím mu je 100 let. Je moc hodný. Nemá žádnou čepici. 

Dan, 4. tř. 

Skřítek se jmenuje Prasík. Nosí černý oblek a modrou čepici. Bydlí v malém, zeleném 

domečku. Má 1 cm na výšku i na šířku. Rád chodí na houby hlubokého lesa. Má spoustu 

kamarádů. 

Šimon, 4. tř. 

Můj skřítek se jmenuje Bobík. Rád si na sebe bere kšandy, proužkované tričko a hnědé boty 

se žlutými tkaničkami a žlutou čepici. Je 3 centimetry vysoký a široký 5 centimetrů. Bydlí 

v maličkém bílém domě s červenou střechou. Bydlí na větvi stromu. Jeho koníček je ježdění 

na kobylce a chození ven s beruškou Emilkou. Jeho vesnice se jmenuje Skřítkolesař. 

Nela, 3. tř. 

DOPIS HISTORICKÉ OSOBNOSTI 

Vážená Marie Terezie, 

rozhodla jsem se, že ti napíšu dopis a to z toho důvodu, že nemyslíš jen na sebe, ale i na 

ostatní. Jsi dobrá panovnice a zavedlas spoustu věcí, co lidem hodně pomohla – třeba jako 

školní docházka, zavedení číslování domů, zavedení příjmení, papírové bankovky atd. A píšu 

ti proto, že se chci zeptat na pár otázek – třeba jako: Jak tě napadlo vytvořit první papírové 

bankovky? Zavést, že se budou číslovat domy a používat příjmení? Vymyslet školní 

docházku? Nebo jak tě napadlo rozdělit zemi na kraje? Budu ráda když odpovíte. 

Tereza, 5. tř.   

Drahý Karle IV.! 

Píšu vám kvůli vašemu mostu. Nebojte se, pořád stojí. Je to slavná funkční pražská památka. 

Jde o to, že přišel návrh, aby se váš most (Karlův most) přejmenoval na most Václava Havla. 

To byl náš třetí český prezident. Prezident je něco jako král a císař. Ona totiž skončila vláda 
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vás Lucemburků a začala vláda Jagellonců, Habsburků atd. a až v roce 1989 až 2003 to byl náš 

prezident. Ve škole (to je místo, kde se učíme psát – to ty asi neznáš) jsme pracovali na 

počítači – to je takový vynález, ale na vysvětlení mi ubývá papír...Tam jsme našli tu novinu. 

Podařilo se mi v minulosti vám poslat dopis. Do úplňku vás prosím, abyste napsal úřední 

listinu o mostě. Děkuju za pochopení. 

Aneta, 5. tř. 

MLÝN 

Mlýn je budova, kde se vyrábí mouka. Vyrábí se tam mouka, která se dělá z obilí. To se 

nejdřív sklidilo, pak je lidé přivezli do mlýna. Z té mouky se pak naši předkové najedli a proto, 

kdyby nebyly mlýny, tak bychom neměli teď chleba, rohlíky, koláčky atd. Místo mlýna dnes 

máme továrny na zpracování mouky. 

Nela, 3. tř. 

VYLUŠTI PŘÍSLOVÍ 

Z každého slova vyber písmeno, které ti určí číslo v závorce, a slož přísloví. Např.: les (2) – E 

 

Prase (2) mák (2) Nela (1) Ondřej (1) mrakodrap (1) bouda (2) umyvadlo (1) koudel (4) 

řeřicha (1) letadlo (2) jahoda (1) Šimon (1) lípa (2) veverka (1) osel (3) čaj (1) kopretina (5) 

čert (3) ananas (1) 

___________________________________________________________________________ 

Nela, 3. tř. 

Stůl (1) tak (1) kůra (3) auto (1) cín (1) holub (1) mě (1) mák (2) vosa (1) pes (2) liška (1) 

křeček (6) léto (2) opice (1) čolek (1) nic (2) 

___________________________________________________________________________ 

Jakub, 4. tř. 
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Letadlo (1) železo (4) žihadlo (1) máma (1) kámen (2) klokan (4) Radek (1) mák (2) hrát (4) 

káva (1) jméno (3) nad (1) motýl (2) hamburger (1) syn (2) 

___________________________________________________________________________ 

 

Dan, 4. tř. 

Věž (3) koráb (4) vyhlídka (6) holínka (5) výtah (2) karkulka (5) kočí (3) oliheň (5) vinohrad (3) 

vítěz (2) hráz (4) anténa (5) les (2) brambora (5) ementál (3) netopýr (1) velryba (2) sysel (3) 

lopata (3) ananas (5) deka (1) osel (4) 

___________________________________________________________________________ 

Aneta, 5. tř. 

Vánoce (1) nárt (1) omáčka (1) uršula (1) zip (1) iglú (1) petr (1) olovo (1) zájezd (1) nosník (1) 

Ámos (1) šiška (1) Pavel (1) řeřicha (1) jitro (2) televize (1) eman (1) lůj (1) etiopie (1)  

___________________________________________________________________________ 

                                                     Petr, 5. tř. 

Kajak (3) máma (4) křeček (6) pes (3) olej (3) dred (4) ponorka (4) vůl (3) les (2) děs (3) aneta 

(5) volant (1) opice (1) liška (1) salám (4) tulipán (1) Varšava (2) kůň (1) sele (1) mez (2) 

zmrzlina (1) lak (1) veš (1) slepice (1) akvárium (1) čolek (2) zima (1) sýr (2) vosa (1) mák (2) 

___________________________________________________________________________ 

Tereza, 5. tř.   

Postel (1) osel (1) zeď (1) důl (1) věž (2) bobr (1) syn (2) chrup (1) ananas (1) house (1) okno 

(1) kůň (3) Iva (1) teta (1) 

___________________________________________________________________________ 

Šimon, 4. tř. 
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ Z HODIN INFORMATIKY 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   

 

Tereza, 5. tř 
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Aneta, 5. tř. 

 

  RED 

  BLUE 

 

 GREAN 

 

  YELOW 

 

  ORANGE 

 

      PINK 

 

 GREY 

 

Aneta, 5. tř. 
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                                                     Petr, 5. tř. 

 

                                                     Petr, 5. tř. 

 


