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Milí čtenáři, 

naše školní noviny vychází letos už šestým rokem, tudíž právě otvíráte už 

jedenácté číslo. Od září až do konce pololetí jsme toho zažili spoustu – mnohá 

dobrodružství, poznávali jsme krásy místní i přespolní, sportovali jsme, 

dozvěděli se více o vojsku a záchranných složkách atd. atd. To vše si můžete 

přečíst a prohlédnout na stránkách tohoto pololetního čísla.  

Také v tomto čísle najdete fotky z akcí a komentáře našich žáků, slohové práce 

a na závěr si můžete prohlédnout několik prací našich žáků, vytvořených 

v rámci hodin informatiky.  

Přejeme hezké čtení následujících stránek  
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ZPRÁVY Z AKCÍ 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – ZÁŘÍ 

Ráno jsme nastoupili na 

autobus do Sušice na 

nábřeží. Měli jsme jít na 

„lerchovku“ do učebny 

hudební výchovy. Tam 

jsme se měli začít učit o 

dopravních předpisech. 

Učili jsme se 2 hodiny a 

potom jsme šli na hřiště. 

Byl tam pan ředitel 

autoškoly s druhým 

pánem. Já jsem měl 

číslo 15, bylo nás tam asi 17. Na hřišti jsme jezdili podle dopravních předpisů. Nakonec páťáci 

dostali řidičáky, potom jsme šli do McVítka, kde jsme si koupili každý něco. Potom jsme šli na 

autobus a jeli jsme domů na Srní.       Jakub, 4. tř. 

26. 9. jsme byli na 

dopravním hřišti v 

Sušici. Jeli jsme 4. a 5. 

třída. Ráno jsme jeli v 

6:45 autobusem do 

Sušice. Pak jsme šli do 

školy a do třídy 

hudební výchovy. Byli 

jsme tam společně se 

Žichovickými. Tam 

nás učila paní 
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Langová. A ta nám říkala, po jaké straně má jezdit auto, po jaké straně má chodit chodec atd. 

Potom jsme psali test - čtvrtá a pátá třída. Čtvrtá ho psala na zkoušku a pátá o řidičák na 

kolo. Naše pátá třída to napsala na výbornou a dostala řidičák. Ale u mě si to ta paní tu 

tabulku obrátila, tak už to 

vypadalo, že ho mít 

nebudu. Ale naštěstí si 

toho všimla, že to má 

obráceně. Učili jsme se 2 

hodiny a pak jsme šli 

jezdit. Tam nás učili 2 

pánové. Než jsme začli 

jezdit, tak jsme si 

opakovali značky. Pak 

nám předváděli, které 

auto má přednost, co 

správně udělat, než přejdenme a tak dále. Pak jsme si všichni šli vybrat kolo a pak jsme si 

udělali týmy a šli jsme jezdit. Ty týmy jsme měli jen na dráhu zručnosti, která byla docela 

lehká. Jinak jsme jezdili podle značek. Když jsme dojezdili, tak jsme šli k McVítkovi na oběd. 

Šli jsme i nakupovat do krámu. A po obědě jsme jeli ve 13:50 domů na Srní autobusem. Byl 

to docela hezký výlet.:) 

                                                                                        Tereza, 5. tř. 

Dnes 26. 9. 2017 jsme jeli na 

dopravní hřiště. Nejdříve jsme 

jeli autobusem do Sušice. Bylo 

nás tam asi 15.  V lerchovce nás 

paní učila, jak se správně chovat 

v provozu. Potom jsme si napsali 

testík. Nejlépe ten test napsala 

Aneta. Terezka, Aneta a Péťa 

dostali řidičák na kolo. Potom 
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jsme šli na hřiště. Rozdali jsme si čísla a pak jsme jezdili na kolech. Potom jsme šli do 

McVítka. Moc se mi to líbilo :).  

Šimon, 4. tř. 

26. 9. jsme jeli na 

dopravní hřiště. 

Jeli jsme do 

"lerchovky", kde 

jsme se dvě 

hodiny učili, jak 

se chovat na 

silnici. Také co se 

jak jmenuje a v 

deset hodin jsme 

psali test. Po 

testu jsme šli na 

dráhu, kde jsme 

si hráli na auta. Potom jsme nasedli na kola a vyrazili jsme. Kuba se snažil ukázat, že odbočí a 

vyboural se tam. Tak jsme jezdili asi dvě hodiny a potom jsme šli nakupovat a do McVítka na 

oběd. 

Dan, 4. tř. 

V úterý 26. 9. se konalo "Dopravní hřiště" v Lerchově škole. V 6:47 jsme jeli Dan, Kuba, Terka, 

Péťa a já linkovým autobusem. Když jsme tam přijeli, byly tam děti ze Žichovic a paní Langová 

nám vyprávěla, jak to chodí na silnici a kdo má přednost na křižovatce atd. Přestávky byly 

krátké a než jsme se nadáli, čekal na nás test. Byl prý těžší než minulý rok, ale zvládli jsme to 

tak, že: Terka, Péťa, Šimon měli 3 chyby, Daniel 4, Kuba 5 a já 1. Po testu na nás čekali 2 páni 

a vyprávěli a předváděli nám, jak to chodí na silnici a křižovatce a potom jsme zkoušeli kola a 

jezdili jsme na namalované silnici. Čekala nás jízda zručnosti, kde se jelo mezi kužely, tyčemi, 

stolem, po prkně, přes kládu a na konci jsme měli dobře zaparkovat. 5.třída  jsme to zvládli  

na výbornou a dostali jsme řidičák. Nakonec jsme šli do McVítka na oběd a pak jsme jeli 

domů autobusem. 
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PS: Šimon snědl skoro každému kus oběda a Kuba se jako jediný rozflákal.  :D :D :D   

Aneta, 5. tř. 
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DEN S VOJÁKY – ZÁŘÍ 

7. 9. jsme jeli na Den s vojáky. Bylo tam spoustu vojenských tater, policejních vozů a 

ostatních aut. Zkoušel jsem si střílení ze samopalu, stříkat z hadice a spoustu jiných věcí. 

Nejlepší bylo, když jsme měli program o psovodovi a co učí svého psa. Hráli nám různé 

scénky např. hledání drog, chytání zloděje atd. Mě se nejvíc líbila scénka s vojáky, policií ČR a 

teroristou. Pak tam měli zkoušku s airbagy. Nejdřív připojili práškovací airbag na velkou 

baterii a pak airbag odpálili. Při druhé zkoušce tam vlítl nějaký kluk. Ten kluk měl veliké 

štěstí, že se ten airbag neodpálil, protože odpálit nešel. Doufám, že bude něco podobného i 

příští rok. 

PS. byla to nejlepší akce za 5 let :D      

                                                     Petr, 5. tř. 

7. 9. jsme měli 

setkání s vojáky. 

Nejdřív jsme jeli ze 

Srní na Kašperské 

Hory. Když jsme 

přišli na setkání, 

bylo tam moc 

stanovišť. Nejprve 

jsme byli na 

záhadném kříži. 

Potom jsme byli na 

skluzavce. Terče a 

Nelče byla strašná 

zima. Potom jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být hasičem. Mohli jsme si vystřelit ze 

zbraně, která měla slepé náboje. A to nejlepší bylo, když nám ukazovali nějaké bojové chvaty 

s nožem, který mám i já. A pak tam byl psovod, který dělal se psy různé kousky. Moc se mi to 

líbilo. 

Doufám, že to bude i příští rok :D :D :D       Šimon, 4. tř. 
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7. 9. jsme byli na 

Kašperských Horách na 

setkání s vojáky. Jeli 

jsme linkovým 

autobusem. Hned na 

začátku jsme si šli 

sednout a dát si 

svačinu. Potom nám 

pan starosta něco 

povídal a ukázal nám 

dort ve tvaru tanku. 

Potom jsme se šli 

kouknout na oblékání hasičů, mohli jsme si to vyzkoušet, ale Anetka, já a Terča jsme 

nechtěly, protože nám byla zima. Potom jsme si já a Terča  a Anetka šly pro čaj. Chodily jsme 

po stanovištích a potom nám nějaký pán ukazoval triky se psem a potom jsme se 

přestěhovali na druhou stranu a ukazovali nám teroristické útoky. Nejvíc mě tam bavilo, že 

jsme šli do krámu, a jak po sobě stříleli. 

Nela, 3. tř. 

Přijeli jsme na 

Kašperky na 

Den s vojáky. 

Nejdřív jsem 

střílel ze 

samopalu, 

potom jsem šel 

na zdravovědu, 

potom byla 

ukázka boje 

vojáků proti 

sobě. Nejvíc se 
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mi líbilo, jak jedni vojáci bojovali s druhými. Měli opravdové samopaly, přijeli tam velkým 

obrněným autem. Měli samopal na střeše, potom vojáci vyšli z auta, stříleli po sobě, až ti 

druzí vyhráli a potom odjeli. 

Jakub, 4. tř.  

7. 9. byl Den 

setkání s vojáky na 

Kašperských 

Horách. Ráno jsme 

vyjeli autobusem 

ze Srní do 

Kašperských Hor. 

Tam jsme 

vystoupili a šli jsme 

na setkání s vojáky. 

Naše škola tam 

byla jako první a 

protože jsme 

měli hodně 

času, tak jsme 

se šli nasvačit. 

Po chvíli tam 

přišla další 

velká škola a ta 

se šla taky 

nasvačit. Když 

jsme byli 

všichni 

nasvačení, tak 

jsme museli 

ještě čekat. A 



10 

 

potom to začalo. Mluvil tam starosta Kašperských Hor a za ním stáli vojáci, policisté a další 

lidé. Pak tam přišla jedna paní a ta všem vojákům a policistům rozdala diplomy. A potom 

jeden voják přinesl 

dort ve tvaru 

tanku. A ten byl 

nádherný. No a 

potom už jsme 

vyrazili na různá 

stanoviště. Byla 

tam i taková 

lanovka a  když jí 

jeden voják 

zkoušel, tak se 

bouchl ošklivě do 

hlavy, ale nic mu 

nebylo. A pak jsme šli na stanoviště k hasičovi a tam jsme si mohli vyzkoušet hasičské věci a 

mohli jsme si zastříkat z hadice. Potom jsme šli dál, bylo tam hodně věcí na vyzkoušení. Bylo 

tam malování na obličej, skákání v pytlích a spousta dalších věcí. No a potom jsme se rozešli, 

někdo šel na lanovku a někdo ne. Byli tam policejní vozy a hasičské a vojenské, do kterých 

jsme si mohli sednout. Byli tam i zbraně, které jsme si mohli potěžkat a tak. Potom jsme se 

všichni sešli do půlkruhu a tam nám policisté předváděli, jak cvičí své psy. Pejsci byli moc 

šikovní. Potom předváděli, jak pes chytá zloděje nebo hledá drogy. Potom přišli na řadu 

vojáci a ty předváděli sebeobranu. Potom přišel jako terorista a vojáci předváděli vtipnou 

scénku. Pak přišli na řadu hasiči a ti předváděli, jak se otevře airbag, který vyrvali z auta a pak 

ho odpálili. Pak hasič povídal, že když nebudeme připoutaní a vyletí airbag tak nám to může 

ublížit. To jsem nevěděla. A pak když to zkoušeli podruhé, tak jim tam vletěl jeden kluk, který 

byl vážně idiot, ale měl velké štěstí, že se mu nic nestalo. Potom jsme už jeli zpátky na oběd. 

První jela první a druhá třída. A my jsme mezi tím šli do Večerky a pak do Coopu. Tam jsme si 

skoro každý koupil sliz. Výlet se mi moc líbil.  

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   
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7. 9. ráno jsme jeli na setkání s vojáky. Když jsme dorazili, tři vojáci svazovali lana ke stromu a 

dělali lanovku. Nejdřív jsme šli k hasičskému autu a tam jsme si zkoušeli věci. A potom jsme 

šli střílet ze samopalu. 

A potom si Šimon 

všiml paintbalových 

zbraní, jenže když jsme 

tam došli, už neměli 

kuličky. Pak jsme šli k 

policejním autům, měli 

tam policejní čtyřkolku 

a 3 policejní auta, tak 

jsme je obešli a nějaké 

holky byly v tom 

nejlepším autě a dělali 

tam blbiny a nechtěly 

nás tam pustit. Tak jsme šli k vojenským zbraním. A potom byla přehlídka s psovodem a pak 

byla vojenská přehlídka a potom měli hasiči přehlídku a když odpalovali airbag, tak jim tam 

vletěl nějaký kluk. 

Mooooooooc se mi to líbilo :) 

Dan, 4. tř. 

Dne 7. 9. se 

uskutečnil v 

Kašperských 

Horách „Den 

s vojáky“. 

Vojáci pro nás 

připravili 

dráhu, střílení 

ze samopalu, 

prohlížení 
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vojenského maskovaného auta a spoustu dalších věcí. Taky tam pro nás něco připravili hasiči, 

záchranáři a policie. Hasiči připravili stříkání ze džberové stříkačky a zkoušení hasičského 

obleku, policie prohlídku policejního vozidla, zbraní a motorky. Záchranáři měli připravenou 

prohlídku vozidla, ukázky ošetřování zranění atd. Hodně se mi líbilo to vojenské auto a dráha. 

Nejlepší byla ukázka s policejními psy, kde se ukazovalo vyhledávání drog nebo jak se cvičí. 

Ukázali nám odpálení airbagů, co můžou zlomit páteř. Nějaký kluk tam tudy při ukázce běžel, 

ale naštěstí byl airbag poškozený, takže ho nezasáhl. Hezká byla ukázka „na bojišti“, kde 

vojáci ukazovali sebeobranu a boj proti teroristovi. Na konci pouštěli hasiči pěnu, ale tam už 

jsme nebyli. Navštívili jsme obchod, kde si polovina třídy koupila sliz, a čekali jsme na odvoz. 

Nejvíc se mi líbila ukázka „na bojišti“ a policejní psi. Doufám, že podobný program bude i 

příští rok. 

PS: Ráno byla strašná kosa. 

Aneta, 5. tř.  
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PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR – ŘÍJEN 

Stejně jako v předchozích letech, 

jsme se i letos zúčastnili akce 

Plavecko-běžecký pohár. Konal se 

13. 10. jako obvykle u nás v Srní. 

Tentokrát se poháru účastnilo 8 žáků 

naší školy od 2. do 5. třídy. První část 

byla plavecká, kdy se plavalo na čas 

v místním hotelovém bazénu. Druhá 

část se pak odehrávala venku za 

hotelem, kde se podle časů z plavání 

běhala různě dlouhá kolečka. Naši 

žáci měli naštěstí uběhnout jen jedno 

kolo, žáci z 2.stupně pak museli 

zvládnout kola dvě. Konkurence letos 

nebyla tak tvrdá jako předchozí roky, 

protože nedorazili žáci ze školy 

z Hartmanic. 

Přesto se z našich 

starších žáků nikdo 

nedostal na 

medailové pozice, 

pouze naši 

nejmladší (z 2. a 3. 

třídy) si odnášeli 

medaile, protože 

byli v dané 

kategorii jen 4. Ani 

tak ale nebyli naši 

žáci zklamaní, měli 
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možnost prověřit svou fyzičku a porovnat síly s vrstevníky z větších škol. Všichni si nakonec 

odnesli sladkost a věcné ceny. Těšíme se na další ročník. 

paní učitelka Havlíčková 
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UKLIĎME ŠUMAVU – ŘÍJEN 

16. 10. jsme 

byli na výletě 

s názvem 

„Úkliďme 

Šumavu“. 

Nejdříve jsme 

jeli na Rokytu, 

prošli jsme se 

odtud na Srní a 

po cestě jsme 

hledali a sbírali 

odpadky. 

Potom jsme šli 

na Kamenný dům a cestou za Kamenným domem jsme došli na vlčinec. Viděli jsme tři vlky. 

Pak jsme došli na 

hřiště a tam jsme si 

hráli. Potom jsme se 

šli občerstvit. Já jsem 

si koupila kakao. 

Potom jsme šli ven a 

1. a 2. třída jeli dřív do 

školy. My jsme si 

potom na hřišti ještě 

hráli a potom pro nás 

taky přijeli a jeli jsme 

taky do školy. 

PS: Výlet se mi moc 

líbil. 

Nela, 3. tř. 
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Dne 16. 10. 

jsme měli výlet 

„Ukliďme 

Šumavu“. 

Ráno nás 

odvezlo obecní 

auto na 

Rokytu 

k informačním

u středisku. 

Přijeli nám 

pomoct i 

Šimonova 

mamka a jedna paní z vlčince jménem Pepina. Ty nám rozdaly rukavice a vyrazili jsme. 

Nejdřív jsme šli kousek po kanále a pak jsme zatočili a vyšli jsme u autobusové zastávky. Pak 

jsme šli lesem okolo 

restaurace U Floriana. Pak 

jsme šli celou cestu lesem a 

vyšli jsme u Kamenného 

domu. Tam jsme si hladili 

ovce. Ale byla tam jedna 

ovce, která měla půlku těla 

vyholenou a druhou ne a 

vypadala docela směšně. Pak 

jsme šli na vlčinec, tam to 

bylo dobré. Viděli jsme 3 vlky 

a pak jsme si povídali, co už 

se na vlčinci stalo a tak dále. 

Pak jsme se otočili a šli jsme 

zpátky na informační centrum 
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na vlčinci. Tam jsme šli dovnitř a koukali jsme se na záznamy z kamer s vlky a pak jsme šli na 

hřiště, tam přijeli pro malé a my jsme si zatím hráli na hřišti a pak jsme jeli na oběd. 

PS: Moc odpadků jsme nenašli. 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   

16. 10. jsme šli na výukový program „Ukliďme Šumavu“. Nejdřív jsme jeli autem na Rokytu a 

uklízeli jsme kolem plavebního kanálu. Pak jsme se nasvačili a šli jsme směrem na Kamenný 

dům. Našli jsme spoustu odpadků. Když jsme došli k vlčinci, šli jsme se tam podívat. Nakonec 

nás odvezlo auto. Výlet se mi moc líbil. 

PS: Viděli jsme 3 vlky.                                                          Petr, 5. tř. 

16. 10. jsme měli program „Ukliďme Šumavu“. Nejprve nás odvezli na Rokytu. Potom jsme šli 

do lesa sbírat odpadky. Šli jsme až na vlčinec. Na vlčinci jsme viděli 3 vlky. Bylo to moc fajn. 

Šimon, 4. tř. 
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16. 10. 2017 byla akce 

„Ukliďme Šumavu“. Jeli 

jsme na Rokytu a z Rokyty 

jsme šli do Srní. Ze Srní 

jsme jeli obecním autem 

na Rokytu. Obešli jsme 

Rokytu po kanále a sbírali 

odpadky. Na Rokytě u 

zastávky jsme si dali 

přestávku, Šimonova 

máma nám dala bonbóny. 

Potom jsme šli ke Kamennému domu. Cestou jsme viděli tři srnky, u lesa jsme si dali 

přestávku. Potom jsme šli na vlčinec a viděl jsem 4 vlky. Potom jsme jeli do školy. Bylo to 

mooooooooc fajn. 

Dan, 4. tř. 

16. 10. se uskutečnil 

program „Ukliďme Šumavu, 

ukliďme svět.“ Ráno nás 

obecní dodávka odvezla na 

Rokytu. Odtud jsme šli přes 

silnici a šli jsme po cestě 

lesem k restauraci 

Kamenný dům. Potom jsme 

se napojili na další cestu a 

nakonec jako odměnu jsme 

šli na vlky. Viděli jsme tam 

více než tři vlky a navštívili jsme zdejší hřiště i informační středisko. Nejvíc sbírali prvňáci a 

někteří si to neuvědomili a sbírali i „podpapíráky“ (papírové kapesníky). Na oběd nás 

dodávka dovezla od vlků na Srní a byl konec. 

PS: Nasbírali jsme 1 pytel odpadků.       Aneta, 5. tř. 
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MEDOVÁ SNÍDANĚ - LISTOPAD 

3. 11. se uskutečnil program „Medová snídaně“. Přijel k nám jeden zkušený starší včelař a 

povídal nám o včelách. Jak se vyvíjí, jak si v zimě zateplují úly, kolik kilometrů uletí, jak se 

rozmnožují a 

čím se krmí. 

Úl si 

dezinfikují 

propolisem, 

též jím 

„opravují“ 

úl. Měl 

s sebou 

plástev i 

včelí vosk, obrázky jak včelí dělnice pracují a krmí královnu. Dal nám čichnout i propolisu ve 

sklenici. Také měl s sebou pastovaný med. Včely také kromě květinové šťávičky olízávají 

takovou šťávičku, co vypouští mšice. Dal nám také radu na dárek pro dědu – med se 

sloganem: „Jedna lžička medu, udělá z dědy neposedu.“ Nakonec jsme šli do družiny na 

snídani – chleba, máslo, med a jablko. 

PS: Snědla jsem 2 celá jablka. 

Aneta, 5. tř. 

3. 11. k nám přijel včelař 

ze Stříbra u Plzně. Přivezl 

s sebou medové plástve. 

Povídal nám o tom, jak 

se včely rozmnožují a kde 

bydlí. Dal nám čuchnout 

propolisu a ukázal nám 

pastovaný med. Trvalo to 

třičtvrtě hodiny. Když nám všechno vysvětlil, šli jsme dolů do družiny na medovou snídani. 
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PS: S Anetkou hrál divadlo                                             

Petr, 5. tř. 

V pátek 3. 11. 

byla Medová 

snídaně. Přijel 

starý pán a 

povídal nám 

jednu hodinu o 

včelách. Potom 

skončila hodina a 

všichni jsme se 

seřadili a šli jsme dolů do družiny. Tam jsme došli a dali jsme si med, chleba a jablko. Nejvíc 

se mi líbila medová snídaně. 

PS: Dobré bylo, jak jsme Šimon, Péťa, Terka a já hráli kejvací stůl.   Nela, 3.tř. 
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 VZPOURA ÚRAZŮM – LISTOPAD  

22. 11. jsme měli program „Vzpoura úrazům“. Nejprve jsme jeli auty na vlčinec. Měli jsme 

tam přednášku 

s postiženými pány 

(oba byli Honzové). 

Říkali nám, že Honza 

spadl z motorky a 

proto je postižený. 

Když nám skončila 

ukázka, viděli jsme 

obrázky, co nemáme 

dělat. Když nám 

skončil program, dali 

nám reflexní pásky a 

smajlíka. Zpět do školy jsme šli pěšky. Moc se mi to líbilo. 

Šimon, 4. tř. 

Dne 22. 11. jsme 

byli na vlčinci a tam 

přijeli dva pánové 

z programu 

VZPoura úrazům. 

Oba dva ti pánové 

se jmenovali 

Honzové oba dva 

byli na vozíčku. 

Vyprávěli nám, co 

nemáme dělat, 

abychom 

neskončili na vozíčku jako oni a jak se jim to stalo, že skončili na vozíčku. A také nám 

vyprávěli o míše. Měli tam takový model a ukazovali nám, jak se ta mícha přeruší a ukazovali 
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nám, jak přejíždí práh a také nám ukazovali na plátně, že nemáme skákat šipky po hlavě, lézt 

do výšek, musíme se rozhlížet na přechodu atd. Pouštěli nám videa, co se stalo jejich 

kamarádovi, když skákal do bazénu a udělal o tempo navíc a skončil na vozíku a ukazovali 

nám, co se dá dělat za sporty, když je člověk vozíčkář. Program byl hezký a na konci 

programu nám dali reflexní prvky. Program se mi moc líbil. 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   

Ráno nás 

odvezli tři auta 

do vlčince a šli 

jsme si sednout 

do promítací 

místnosti, kde 

byli dva páni 

na vozíčku a 

oba se 

jmenovali 

Honzové. 

Povídali nám, 

co je to mícha, 

a že když se poškodí, že od toho místa dolů bude ochrnutá. Honzovi se to stalo na motorce a 

potom nám pustil video. Bylo o jeho kamarádovi, protože skočil do bazénu a bouchl se o 

stěnu bazénu. Taky nám ukazovali fotky. Mooooooooooooooc se mi to líbilo. 

PS: taky jsme dostali dárky – reflexní pásky. 

Dan, 4. tř. 
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ZDRAVÁ PĚTKA - LEDEN 

24. ledna za námi přijela 

lektorka Zdravé 5 a povídali 

jsme si s ní o zdravé výživě. 

Dozvěděli jsme se, z čeho by 

se naše strava měla skládat, 

kolik a jakých tekutin 

bychom za den měli vypít a 

co je to zdravý životní styl. 

Zjistili jsme, kolik cukru je 

ukryto v dětmi oblíbených 

slazených nápojích a jak 

dlouho bychom museli běhat, abychom získanou energii vyběhali. Víme už také, jak se vyznat 

v etiketách na různých potravinách a jak vybrat ty zdravé. Na závěr programu jsme si 

připravili opravdu zdravé a moc chutné občerstvení.  paní učitelka Šmejkalová 
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ 

AKROSTICH – JMÉNA 

N arozeniny mám 24. 1. 2009 

E ma je moje sestra. 

L enochod je moje oblíbené zvíře. 

A nna je moje maminka. 

Nela, 3. tř. 

P očítání není moje partie. 

E ktor je můj oblíbený youtuber. 

T átovi mému je 50 let. 

R ád chodím ven. 

                                                     Petr, 5. tř. 

Š imon je jméno mé. 

I bratrance mám. 

M iluju pizzu se sýrem. 

O lina je teta má. 

N emám rád kaši s rohlíkem. 

Šimon, 4. tř. 

J ednou budu traktoristou. 

A déla je moje sestra. 

K jídlu mám nejradši špagety. 

U mím jezdit traktorem. 

B ydlím na Srní. 

Jakub, 4. tř. 
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A neta je jméno mé. 

N ejokoukanější na světě. 

E mentál moc nemusím. 

T aky nesnáším Stoptusin. 

A si se zblázním. 

Aneta, 5. tř. 

D inosaura hračku mám doma. 

A si jednou budu kuchař. 

N ikdy neuteču bráchovi. 

I my máme psa. 

E liška je moje sestřenice. 

L ukáš je můj bratr. 

Dan, 4. tř. 

T adeáš je můj bratr. 

E mentál nemám ráda. 

R odiče jsou na mě hodní. 

E lzu jsem měla ráda, když jsem byla malá. 

Z nám spoustu kamarádů. 

A netka je moje kamarádka. 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   
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AKROSTICH - ZVÍŘATA 

M alé krásné zvíře. 

O hlodá toho k nevíře. 

R ozsvítí každou tvář. 

Č asto ho doma máš. 

E liška, Lili, Hrášek, hezké jméno mu dáš. 

Aneta, 5. tř. 

L es je jeho domov. 

O stražitě sleduje okolí. 

S tále něco jí. 

Jakub, 4. tř. 

P es je nejlepší přítel člověka. 

E xistuje mnoho druhů. 

S leduje mě.  

Dan, 4. tř. 

V ydru jí každý den. 

L áká každého myslivce. 

K ouše všechno kolem sebe – je to šelma. 

                                                     Petr, 5. tř. 

K očička je roztomilé zvíře. 

O naší kočičku se starám. 

Č erné pruhy jí sluší. 

K olik jí je? 

A si jsou jí dva roky.         Nela, 3. tř. 
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RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

Můj oblíbený vánoční recept 

Vanilkové rohlíčky 

Ingredience: 

1. 280 g hladké mouky                   

2. 200 g másla 

3. 80 g cukr moučka 

4. 80 g vlašské ořechy  

5. 2 ks žloutek 

na obalení cukr moučka s vanilkou 

 

 

Postup: 

Ze všech surovin uděláme těsto. Dáme ho do lednice na 1,5 hodiny. 
Pak tvarujeme do zahnutého rohlíčku. Rohlíčky naskládáme na plech. 
Potom je vložíme do trouby na půl hodiny. Když jsou upečené, tak je 
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pocukrujeme. 

Poznámka: netvarovat příliš tlusté, protože se při pečení rozšíří. 

                                                     Petr, 5. tř. 

Vosí hnízda 

INGREDIENCE: 

1. 1 x 240 g balíček dětských piškotů 

2. 150 g moučkového cukru 

3. 60 g másla 

4. 1 bílek 

5. 1 lžíce kakaa holandského typu 

6. 2 lžíce tuzemského rumu 

7. 20-30 mletých vlašských ořechů 

8. krystalový cukr na obalování a vysypání 

KRÉM: 

1. 120 g másla + 2 lžíce tuzemského rumu 

2. 2 lžíce vanilkového cukru + 2 žloutky 
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POSTUP: 

Dejte si stranou 30-36 piškotů. Dalších 100 g (nebo více podle chuti) piškotů umelte, přidejte 

k nim cukr, máslo, bílek, kakao, rum a vlašské ořechy a zpracujte na stejnorodou hmotu. 

Rozdělte ji na 30-36 kuliček a ty důkladně obalte v cukru. Suroviny na krém utřete dohladka. 

Na tác dejte piškoty a na ně kápněte rum. Tvořítka vysypte krystalovým cukrem a vtlačte do 

něj kuličku hmoty. Udělejte díru a naplňte náplní. Pak to uzavřeme piškotem a vyndáme. 

                                                                                                  Tereza, 5. tř.   

JEŽEČCI 

Ingredience:                       

1. ořechy (mandle)      

2. 1 ks vejce                   

3. 100 g másla     

4. 50 g cukr krupice           

5.  350 g hladké mouky                                 

6. 200 g tuku 

7. čokoláda na polití a kokos podle potřeby     
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Z mouky, tuku cukru a vejce vypracujeme těsto.  Rozdělíme ho na menší kousky. Do každého 

kousku zabalíme mandli a tvarujeme ježky. Ježky pečeme cca 15 min, dokud nezrůžoví, při 

160°C. Po upečení necháme ježky vychladnout. Rozpustíme čokoládu. Tělíčka ježků 

namočíme do čokolády a posypeme kokosem. Zbytkem čokolády namalujeme čumáček a 

očička. 

Aneta, 5. tř. 

 

SLOHOVÉ PRÁCE  

POHÁDKA 

Žil byl jeden král. A ten král měl krásnou dceru Elenku. Jednoho dne pan král uspořádal ples 

pro princezny a prince. Tancovali a tancovali až najednou se objevila čarodějnice Gotel a 

sebrala princeznu a odletěla do svého zámku. Potom řekla princezně, ať si sedne a ona si 

sedla a čarodějnice Gotel ji začarovala do černé kočky. Pan král se o tom dozvěděl a začal 

naříkat. Potom dostal nápad, že tam pošle prince, co ji zachrání. Poslal tam všechny, ale 

nikdo ji nezachránil. Objevil se princ Honza a začal princeznu hledat. Až najednou se 

prohrabal keři a uviděl zámek čarodějnice Gotel. Šel do zámku a prohledal to tam, až 

najednou našel tajnou komoru. A uviděl tam na posteli ležet černou kočku. Sedl si k ní a řekl: 

„Ty jsi ta princezna Elenka?“ a ona řekla: „Ano“. Princ ji políbil a žili šťastně až do smrti. 

 

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK 

Moje zvířátko je zakrslý králíček a jmenuje se Jessinka. Je moc roztomilá. Má velká hnědá 

očička a barvu kožíšku má černou, hnědou, šedou, bílou a dlouhé uši. Je jí ani ne rok a je 

mazlivá. Vodu jí měníme každý den a nejraději jí králičí hamburgery, králičí popcorn, 

svatojanský chlebíček, jablko, mrkev, tyčinky, sušenou mrkev a různé další mňaminky. 

Staráme se o ní tak, že jí čistíme klec, pouštíme jí, aby se proběhla, češeme jí, bereme jí v létě 

ven, když je potřeba, tak jí stříháme drápky. Rádi se s ní mazlíme a učíme jí různé pokyny 
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jako např.: popros, otoč se a přiběhni. Nic jiného zatím neumí, ale to jí doučíme. Je to moc 

hodný a šikovný králíček. 

Tereza, 5. tř.   

Papoušek Nanuk 

Mému papouškovi je asi 1 a půl roku. Je to agaponis. Nejradši má slunečnicová semínka. 

Pojmenovali jsme ho takhle, protože je barevný. Koupili jsme ho v Sušici ve zverimexu. Je 

červenozelenožlutooranžový. Pěkně zlobí. Je to nejhezčí papoušek na světě. 

Petr, 5. tř. 

Mám doma štěňátko. Jmenuje se Laky, což znamená šťastný. Má žlutou (zlatou) barvu. Je to 

rada Labradorský retrivr. Na rozdíl od Zlatého retrívra má krátké chlupy. Oba druhy mají 

zlatou, hnědou a černou barvu. Laky miluje procházky a drbání na bříšku. Má už málo hraček, 

protože je všechny ničí. Taky cokoliv sní. Je to lovecký či pomocný pes. Máme ho moc rádi a 

on nás určitě taky. 

Aneta, 5. tř. 

PŘEVYPRÁVĚJ POHÁDKU O POPELCE 

Popelka musí uklízet. Je smutná, že nemůže na ples. Ptáčci jí poví, která dýně v zahradě je 

kouzelná a promění se v kočár. Popelka si oblékla krásné šaty a jela na zámek. Tancovala 

s urozeným princem. O půlnoci musela opustit zámek, protože kouzlo přestávalo působit. 

Když utíkala ze zámku, ztratila střevíček. Princ podle střevíčku hledal po celém království 

svou nevěstu. Našel jí na statku. Popelku si odvezl na zámek, byla svatba a žili spolu šťastně 

až do smrti. 

Šimon, 4. tř. 

Když Popelka vytírala podlahu, přiběhli k ní zvířátka a přišla k ní víla. Víla vyčarovala dýni, ze 

které se stal kočár a Popelce šaty. Popelka jela na bál, kde tancovala s princem. Potom si 

vzpomněla, že musí jít domů. Ale když běžela po schodech, spadl jí střevíček z nohy. Ráno 

princ našel střevíček a dal Popelku přivést. Sluhové Popelku přivedli a princ si ji vzal za ženu. 

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

 Tereza, 5. tř. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Petr, 5. tř. 
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 Aneta, 5. tř. 

Petr, 5. tř. 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza, 5. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta, 5. tř. 


