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ZŠ Srní 2013/2014 



Žáci základní školy v Srní se rozhodli, že by 

všechny rodiče a přátele školy rádi seznámili 

s tím, co se v naší škole dělo v období 

uplynulého pololetí. 

 

Vítejte proto při listování třetím číslem 

školních novin, které se skládají z příspěvků 

našich šikovných žáků. 

 

Nezbývá, než popřát klidné čtení, a doufat, že 

vás následující texty budou bavit…  

 

 
 



Branný den 

 

Dne 5. 9. jsme jeli do Kašperských Hor, protože tam byl branný den. 

Jeli jsme autobusem. Byla tam různá stanoviště. Jako první jsme dělali 

zvířátka z dlouhých balónků, nikomu to nešlo jenom panu učiteli, a 

tak se tam za něj postavily děti z naší školy, aby jim to pan učitel 

udělal. Na dalším stanovišti jsme šli bojovat. V ruce jsme drželi tyče s 

igelitem na konci, aby nás to nebolelo, a abychom to měli těžší, stáli 

jsme na úzké lávce. Na 3. stanovišti nám vojáci malovali obličej. 4. 

stanoviště byla překážková dráha. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, si 

musel vzít helmu a vestu. Potom byla ukázka. Hned na začátku 

ukázky bouchl granát. Lupiči se snažili unést pana ředitele školy 

v Kašperských Horách. Když ukázka skončila, jeli jsme na lanovce. A 

potom přišlo to nejlepší z celého dne. Byla to pěna, do které jsme 

mohli jít, ale byli jsme jak sněhuláci. Byli jsme celí mokří, a proto 

jsme se museli sušit a pak jsme jeli do školy. 

Nela 

 

Líbila se mi překážková dráha a kladina a ukázka. Potom jsem se 

posadil do hasičského auta. A pak jsem jel po laně. Nejméně se mi 

líbila pěna. A ještě se mi líbilo, když mě nesli na nosítkách. 

Honza 

 

Nejvíc se mi líbila pěna a lanovka. 

Nikola                             

                                                                                             

Dne 5. 9. jsme byli v Kašperských Horách na branném dni. Jako první 

jsme dělali zvířátka z balonků. Všichni jsme dělali pejsky, byla to 

legrace. Potom jsme šli bojovat. Měli jsme stát na lavičce a bojovat. Já 

jsem bojovala s Nelčou. Když jsme dobojovali, tak jsme se šli 

namalovat. Byli jsme namalováni všichni až na Péťu. Potom jsme šli 

na překážkovou dráhu. Byli na ní skoro všichni až na mě a Nelču. 

Jako předposlední jsme šli na lanovku a na té byli všichni. Potom jsme 

byli na takové ukázce bojové scény, byli tam vojáci a lupiči. Nakonec 

napustili pěnu. Vlítli jsme tam oblečení a byli jsme mokří, ale zato to 

stálo. 

Simona  

 



Na branném dnu se mi moc líbilo.    

Matěj 

 

Byli jsme v policejním autě. Byli jsme v hasičském autě a nejvíc se mi 

líbila pěna, protože jsme se v ní mohli koupat. 

Kateřina 

 

Běhali jsme v pěně. Svítilo slunce. Jeli jsme na lanovce. Bavilo mě 

bojovat s tyčí. Seděli jsme v policejním autě. Skákali jsme v pytli. 

Běhali jsme. Od té pěny jsme byli nakonec všichni mokří, jen Aneta a 

Petr ne, protože v pěně nebyli. Byla tam hrozná zábava. A ještě 

předstírali, že hoří škola. 

Anna 

 

Poprvé za život jsem se koupala v pěně. Seděla jsem v policejním 

autě. Vyráběli jsme pejsky z balonků. Jezdili jsme na lanovce. Stříleli 

jsme na hadrové panďuláky. Stáli jsme na kladině a mlátili jsme se 

tyčemi, které byly měkké. Skákali jsme v gumách. 

Bára 

 



Výlet na Tříjezerní slať 

 

 
 

Dne 26. 9. jsme jeli na cyklistický výlet na Tříjezerní slať. Byla to 

velká legrace, protože jsme skoro celou cestu tlačili. Dokonce i paní 

učitelka tlačila. Na Tříjezerní slati jsme měli domluvený program. 

Měli jsme tam takové obrázky a k nim jsme měli přiřadit názvy. 

Potom jsme se šli podívat na Tříjezerní slať. Byly tam různé rostliny, 

třeba rosnatka. Ta se mi moc líbila. Potom jsme jeli domů. Byl to 

dobrý výlet. 

Simona 

 

Jeli jsme na Tříjezerní slať ze Srní. Tlačili jsme 4 km do kopce, pak až 

jsme vytlačili kola na kopec, tak jsme byli 1060 metrů nad mořem. 

Když jsme dorazili na Tříjezerní slať, tak jsme měli program. Viděli 

jsme rosnatku, vlochyni a brusinky. Na jednom jezeře je velká 

hloubka. Když jsme jeli do školy, dohnal nás déšť. 

Jan 

 



Jeli jsme na Tříjezerní slať. Když jsme vyjeli, tak po chvíli Kačce 

praskla guma. Chvíli jsme jeli po rovině, ale potom jsme museli tlačit 

kola do kopce. Pak jsme dojeli na Tříjezerní slať a tam nám paní 

udělala program. Šli jsme po lávce a tam byly 3 jezera a krásné malé 

rosnatky. Když jsme už byli na lavičkách, tak začalo pršet, ale měli 

jsme štěstí, že nad lavičkami byla stříška, takže jsme nezmokli, ale 

naše kola zmokla. Pak už jsme jeli do školy pořád po rovině nebo 

z kopce. 

Anna 

 

Byli jsme v rašeliništi, rostly tam zvláštní rostliny. Rosnatka, ta se mi 

líbila ze všeho nejvíce. Je to masožravá kytka. Rostly tam borůvky. 

Všichni jsme je jedli i brusinky a byla tam i klikva. Bylo jich tam 

hodně, bylo to super. Šli jsme po chodnících. Byla tam i 3 hezká 

jezera. Byla hluboká asi 2 m. Všechny to bavilo. Bylo to super. 

Barbora 

 

Dne 26. 9. jsme měli cyklistický výlet. Jeli jsme na Tříjezerní slať. 

Chvíli jsme jeli po rovině, ale pak jsme museli tlačit kola do kopce. 

Když jsme ten kopec vytlačili, dali jsme si svačinu. Po svačině jsme 

jeli dál. Na Tříjezerní slati na nás čekala paní s programem. Potom 

jsme si šli prohlédnout tu Tříjezerní slať. Na Tříjezerní slati jsme 

viděli vlochyni, rašeliník, brusinky, borůvky, klikvy, rosnatky a tři 

jezírka. Když jsme si slať prohlédli, jeli jsme zpátky do školy. Moc se 

mi to líbilo. 

Nela 

 

 

 

Hauswaldská kaple 

Byla jsem s prvňáky a s předškoláky na Hauswaldské kapli. Moc se 

mi tam líbilo. A než jsme odešli, dali jsme si svačinu. A koukli jsme 

se na studánku. 

Kačka 

 

 



Výlet do Sušice 

 

Dne 22. 11. jsme jeli do Sušice. Nejprve jsme zamířili do sušické 

knihovny. Tam na nás čekal spisovat Jan Opatřil. Pan Opatřil napsal 

tři knížky. První se jmenuje Dobrodružství kapříka Metlíka, druhá se 

nazývá Kapřík Metlík v řece a třetí Kapřík Metlík ve sportovním 

rybníku. Moc se mi ty knížky líbily. Potom jsme šli do keramické 

dílny a vyráběli jsme kapříka. Byla to zábava. Když jsme dodělali 

kapříky, tak jsme pokračovali na dětské hřiště Santos a nakonec jsme 

šli až do Dlouhé Vsi a cestou jsme hráli stopovačku. Já, Nelča, Barča, 

Anča a pan učitel jsme šli vepředu a ostatní se vypravili za námi. 

Nakonec jsme jeli autobusem zpátky. 

Simona Hynková 

 

 

V pátek jsme jeli do Sušice. Nejdříve jsme šli do knihovny. Byl tam 

pan spisovatel, jmenoval se Jan Opatřil. Potom jsme šli do keramické 

dílny. Tam jsme si vyrobily kapry. Nakonec jsme hráli stopovačku až 

do Dlouhé Vsi. Moc se mi to líbilo! 

Kateřina Kučerová 

 

 

22. 11. jsme jeli do Sušice. Nejprve jsme krmili kachny, pak jsme šli 

do knihovny. Tam nám pan spisovatel Jan Opatřil četl z knih o 

kapříkovi Metlíkovi. Když dočetl, tak jsme šli do keramické dílny. 

Tam jsme si udělali kapry. Pak jsme šli na Santos a tam jsme si chvíli 

hráli. Pak jsme hráli stopovanou do Dlouhé Vsi, odkud jsme jeli do 

zpátky do Srní. 

Jan Marek 

 

V pátek jsme jeli do Sušice. Vystoupili jsme z autobusu a krmili jsme 

kachny. Pak jsme šli do knihovny. Byl tam spisovatel. Jmenoval se 

Jan Opatřil. Četl nám knížky, které napsal. První se jmenuje 

Dobrodružství kapříka Metlíka, druhá Kapřík Metlík v řece a třetí 

Kapřík Metlík ve sportovním rybníku. Ten spisovatel nám udělal 

program a potom jsme šli na hřiště, tam jsme si chvíli hráli a potom 

jsme šli na stopovačku. Pak jsme jeli domů. 

Anna 



 
 

22. 11. jsme jeli do Sušice autobusem. Jeli jsme se kouknout na 

spisovatele, který napsal knížku Kapřík Metlík. Jmenuje se Jan 

Opatřil. Vyprávěl nám o té knížce a kousek nám přečetl. Když jsme 

vyšli z knihovny, šli jsme do keramické dílny. Tam jsme si udělali 

kapříka Metlíka. Pak jsme šli pěšky na dětské hřiště a na hřišti jsme si 

udělali dvě skupiny a až do Dlouhé Vsi jsme hráli stopovanou. 

Všechno se mi to moc líbilo. 

Barbora 

 

Dne 22. 11. jsme jeli do Sušice. Sotva jsme vystoupili z autobusu, 

začali jsme krmit kachny. Potom jsme šli do knihovny, kde na nás 

čekala beseda se spisovatelem Janem Opatřilem. Ten nám četl z 

knížek, které napsal. Když beseda skončila, šli jsme do keramické 

dílny, kde jsme si udělali kapry. Potom jsme šli na dětské hřiště. Když 

jsme si pohráli tak já, Simona, Anna, Barbora, Kateřina a pan učitel 

jsme šli dělat stopovačku. Asi po pěti minutách vyrazila druhá 

skupina. Když nás našla, tak jsme chvátali na autobus. 

Nela  



Kdybych mohl/a mít dva roky prázdnin… 

… tak bych objela příbuzné a rok bych strávila u moře a zbytek dní 

bych strávila na výletě. (Nela) 

… tak bych se rok nudila a rok bych se nějak bavila. (Anna) 

… tak bych každý den navštěvovala kamarádky a chodily bychom 

nakupovat. (Simona) 

… tak bych byla v lázních. (Kačka) 

… tak bych jel do Legolandu, jel bych do Prahy do ZOO a do 

akvaparku. (Honza) 

… tak bych jela k moři a běhala bych venku. (Nikča) 

… tak bych se těšila na kamarády, ale na učení ne. A každý den bych 

odešla na tajné místo, o kterém nikdo neví a vrátila bych se až večer. 

(Bára) 

… tak bych se učil. (Mates) 

 

 
 

 

Kdybych byl učitelem/učtelkou… 

… tak bych dovolil dětem, aby chodily ven nebo na počítač a byl bych 

hodnější. (Jan) 

… tak bych žáky učila málo a oni by každý den za svoje peníze chodily 

nakupovat a pracovaly by na interaktivní tabuli a mohly by si přinést 

zvířátko. (Barbora) 

… tak bych dětem řekla, aby si dělaly, co chtějí a přivezla bych jim 

televizi. (Anna) 

… tak bych dovolila mít hodně zvířat. (Nikola) 

… tak bychom se neučili a dívali bychom se na film a mohli bychom 

jíst při hodině. (Kateřina) 

… tak bych žákům dovolila, ať si chodí na počítače, ale jenom na dvě 

hodiny, a jednou za měsíc by se učili, ale mohli by si vybrat cvičení,                                  



 

které by chtěli a z jakých sešitů by chtěli, takže klidně ze sešitů první 

třídy, a každý by si mohl vybrat 5 zvířátek, která bychom dali do školy 

a zavedla bych aquapark a lunapark. (Nela) 

… tak bych byl hodný a dával bych kratší hodiny. (Matěj) 

… tak bych nebyla přísná, aby mě děti měly rády a koupila bych dětem 

do školy zvířátka. (Simona) 

 
 

Kdybych byl/a mým rodičem… 

… tak bych nebyla moc přísná. (Nikola) 

… tak bych si dovolila sledování televize. (Kačka)  

… tak bych dávala kapesné 50,- Kč. Byla bych přísnější než moji 

rodiče. Povolila bych zvířátka. A splnila bych mým dětem jedno přání. 

(Simona) 

… tak bych byl přísnější a koupil bych dětem kotě. (Jan) 

… tak bych byl přísnější. (Matěj) 

… tak bych dovolila Anně koupit si farmu a hada a koupila bych jí 

tablet, pokud by chtěla, a třeba nový a lepší mobil. (Anna) 

… tak bych na sebe byla hodná podle toho, jak bych zlobila. Ale byla 

bych přísná. A kupovala bych si nanuky a kupovala bych dětem, co 

chtějí. (Barbora) 

… tak bych Nele dovolila, ať si chodí spát, kdy chce, ať se kouká na 

televizi, kdy chce a na co chce, dovolila bych jí hodně zvířátek. A 

koupila bych jí ten nejlepší mobil s paušálem. (Nela) 



HOROSKOPY na tento týden: 

 

Tento týden bude ve škole hodně testů. Dávej si pozor, ať 

máš dobré známky. 

 

Tento týden bude dobrý, najdeš si nového kamaráda. 

Pozor, nehádej se s ním! 

 

Tento týden budeš mít dobrý. Ve škole nebude žádný test. 

Ale pozor, neříkej to panu učiteli! 

 

Tento týden se ti nebude dařit ve škole.  Matematika ti 

vůbec nepůjde, ale další týden si můžeš všechno opravit – 

a proto se uč!  

 

Tento týden se ti bude dařit ve škole. Budeš mít hezké 

známky, ale kvůli tomu nezpychni. 

 

Tento týden budeš plná energie. Využij ji třeba při sportu! 

 

Přečteš novou knihu. Můžeš z ní mít referát. 

 

Budeš mít smůlu. Dávej pozor, ať něco neztratíš. 

 

Pojedeš na dlouhý školní výlet se školou. Můžeš se těšit už 

teď. 

 

 

Tento týden budeš čiperný jako rybička. Využij toho při 

sportu! 

 

 

Tento týden budeš plná energie. Využij toho a zeptej se 

kamarádek, jestli nepůjdou na výlet. 

 

 

Tenhle týden bude výborný, čeká tě dobrodružství. 



INZERÁTY -  hledáme nové zvíře do naší třídy: 

 

Sháním žirafu do školy na Srní, jsem ochotná nabídnout velkou cenu. 

e-mail simonkahynkova@seznam.cz 

Simona 

 

Hledáme zvíře do naší školy. Můžete nám nabídnout pouze tato 

zvířata: papoušek, slon, tučňák, žirafa, krokodýl a chameleon. 

e-mail nelounacoufalova@seznam.cz 

Nela 

 

 



 
 

 

 

 

 

A nakonec trocha luštění od páťáků a třeťáků: 

 

Nápověda: napiš si první písmena ze slov ve větách. Budeš-li 

postupovat správně, vznikne ti nové slovo. 

 

Klára ochutnala šišku.    ………………………….. 

David vleče Adama.     ………………………….. 

Nikola olízla slimáka.     ………………………….. 

Eva darovala ananas.     ………………………….. 

Zita olizuje okurku.     ………………………….. 

Alena nenáviděla narostlé akáty.   ………………………….. 

Veselá Ola dostala avokádo.   ………………………….. 

Kočka unáší naší anakondu.   ………………………….. 

Proč ten Ámos kouřil?    ………………………….. 

Lenivá Eliška nezaspala.    ………………………….. 

Salám lákal obyvatele Náchoda.   ………………………….. 

Proč Ámos vzlyká?     ………………………….. 

Nikola ochutnala cibuli.    ………………………….. 

Táta uhonil hroznýše Adama.   ………………………….. 

  


