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Milí čtenáři, 

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

s neuvěřitelným pořadovým číslem osm. Tento rok byl na zážitky a akce jako 

tradičně velmi bohatý, proto už podruhé tiskneme náš časopis oboustranně.  

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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PROGRAM „POZNEJ SVÉHO PSA“ - ÚNOR 

Byli u nás krásní pejsci. Byly to fenky v barvě bílošedočerné. Jedna z nich se jmenovala Agnes 

a druhá Jenny. Paní nám vyprávěla různé věci o psech a ukazovala nám, jaké kousky udělají 

za piškot. Mohli jsme se je i pohladit a rozkazovat, co mají udělat za dobrý piškot. Program se 

mi moc moc moc líbil kvůli pejskům.  

Aneta, 3.tř. 

12. 2. jsme měli program s pejsky. 

Byla tam jedna paní a ta nám 

říkala vše o pejscích a ptala se nás 

na různé otázky. Potom jsme si 

mohli vyzkoušet triky s pejsky. 

Program se mi moc líbil, protože 

mám ráda zvířata.  

Tereza, 3.tř. 

Dne 12. 2. k nám do školy přijeli 2 pejsci a ti se jmenovali Jenny a Agnes. Paní, co s nimi 

přijela, nám ukazovala, jak je cvičí. Byli moc roztomilí. Moc se mi to líbilo, protože byli krásní.  

Nikola, 4.tř. 

Dne 12. 2. jsme měli program 

s pejsky. Jmenovali se Jenny a 

Agnes. Povídali jsme si o tom, jak 

se máme chovat k pejskům. 

Mohli jsme si je hladit a cvičit 

s nimi. Nejvíc se mi líbilo, jak mi 

Jenny pobíhala pod nohama a jak 

jsem je měla na klíně a dávala 

jsem jim piškoty.  

Bára, 5.tř. 
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Dnes 12. 2. jsme 

měli program se 

psy. Mohli jsme si 

je pohladit a dávat 

jim mňamky. 

Nejvíc se mi líbilo, 

že jedna mi dala 

pac. 

Šimon, 5.tř. 

 

 

Dne 12. 2. přijela paní se psy. Nejvíc se mi líbilo, jak skákali. Bylo to pěkné, protože zbožňuju 

psy.  

Katka, 5.tř. 

12. 2. jsme se 2 hodiny učili a potom jsme šli do družiny a byla tam nějaká paní se psy. A ta 

paní tam dělala se psy triky. Program se mi líbil. 

Dan, 2.tř. 
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SNĚŽICE – BŘEZEN 

Dne 3. 3. jsme 

byli na 

sněžnicích. Hráli 

jsme 3 hry – 

slalom, 

přetahovanou a 

házeli jsme na 

cíl. Šli jsme na 

krátký okruh. 

Líbilo se mi to. 

Nikola, 4. tř. 

 

Výlet byl velice hezký. Hráli jsme závody, slalom, házení kroužků. Udělali jsme si kilometr 

dlouhou trasu. Bylo to dobré. 

Matěj, 4. tř. 

Včera jsme byli na sněžnicích. 

Měli jsme týmy. Bylo to dobrý. 

Nela, 1. tř.  

Byli jsme na sněžnicích. 

Nelíbilo se mi to, protože mi to 

nešlo. 

Adéla, 1. tř.  
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V letošním roce se nám, i přes nepřízeň 

počasí a prakticky trvalý nedostatek 

sněhu, podařilo zrealizovat výukový 

program NP Šumava „Hurá na 

sněžnice“. Některé děti sněžnice vůbec 

neznaly. Měly proto velkou radost, když 

se na nich naučily chodit a dokonce i 

běhat. V rámci programu  si děti  zahrály 

různé hry, při kterých si kromě chůze na 

sněžnicích trénovaly i přesnou mušku, sílu a spolupráci s ostatními při hře „Housenka“. 

Dopolední program jsme zakončili 

krátkou procházkou po okolních 

loukách. Dětem se program velmi 

líbil. 

paní učitelka 
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NOC S ANDERSENEM – DUBEN 

1. dubna jsme měli Noc s Andersenem. Rozřadili jsme se do skupin, které se jmenovaly 

Krvavý meč, Krvavá TŠMA a Bezhlaví jezdci. Také jsme skládali fotky a texty, luštili a dostávali 

kousky mapy. Měli jsme úkoly o středověku. Také jsme šli na večeři a pak hledat poklad. Měli 

jsme stezku odvahy na půdě a paní učitelky nám četli. Noc s Andersenem se mi 

mooooooooooooooc líbila.  

Aneta, 3. tř. 

1. 4. 2016 byla Noc s Andersenem. V 18:00 hod jsme byli všichni ve škole. Přišli jsme ven a 

tam jsme hledali naše jména na barevných lístečkách. Kdo měl stejnou barvu s ostatními, byl 

s nimi v týmu. Potom jsme dělali různé úkoly. A za každý splněný úkol jsme dostali kousek 

mapy. Když jsme složili celou mapu, šli jsme na večeři. A po večeři jsme hledali poklad. Když 

jsme ho našli, tak jsme šli zpátky do školy. A šli jsme spát. Noc se mi líbila.  

Honza, 5. tř. 

Noc s Andersenem dne 1. 4. 2016 v 18 hod. Noc se mi líbila, protože jsme plnili různé úkoly a 

hledali jsme poklad. Předtím jsme měli večeři. A paní učitelky nám četli až do 9:20 hod. 

Matěj, 4. tř. 
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1. dubna byla Noc s Andersenem. 

Nejdřív jsme se rozdělili do skupin a plnili 

jsme tři úkoly. Za každý jsme dostali 

jeden dílek mapy. Podle mapy jsme pak 

šli hledat poklad, který byl na Mravenčí 

stezce. Před hledáním pokladu jsme měli 

večeři. Když jsme se z pokladu vrátili, šli 

jsme na půdu na bobříka odvahy. Potom 

nám paní učitelky četly pohádku. Pak 

jsem usla, ale až kolem třetí hodiny ráno. Ráno jsme se sbalili a šli jsme na snídani. Potom 

jsme šli domů. Moc se mi to líbilo. 

Bára, 5. tř. 

1. 4. jsme měli Noc s Andersenem. 

Nejprve jsme hledali lístečky, podle 

kterých jsme se rozdělili do týmů. Náš tým 

se jmenoval Krvavá TŠMA. Pak jsme si 

vyluštili tajnou zprávu od pana Andersena. 

Hledali jsme lístečky, které byly schované 

po chodbě. A pak jsme hráli středověké 

divadlo. Moc se mi to líbilo.  

Tereza, 3.tř. 

Dne 1. 4. se konala Noc s Andersenem. V 18 hod jsme přišli do školy, rozdělali spacáky, 

potom jsme šli do třídy a plnili jsme úkoly. Nejvíce se mi líbilo hledání pokladu a bobřík 

odvahy. Chci, aby Noc s Andersenem byla znova. 

Nikola, 4. tř. 
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1. dubna jsme měli Noc 

s Andersenem. Nejlepší 

bylo, když jsme šli na půdu 

a tam jsme se mohli 

podepsat. Moc moc moc 

moc se mi to líbilo. 

Šimon, 2. tř.  

1. dubna byla Noc 

s Andersenem. V 6 hodin 

jsme šli do školy a celý 

večer jsme plnili úkoly.  

Kuba, 2. tř. 

1. 4. jsme měli Noc s Andersenem. Jako první jsme hledali lístečky po zahradě. Když jsme se 

vrátili do školy, tak jsme si udělali týmy. Potom jsme skládali puzzle a měli jsme prezentaci o 

Karlu IV. Potom jsme hledali lístečky po škole. Když jsme je našli, tak jsme je složili a zahráli 

na to divadlo. Složili jsme mapu a nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali poklad. Když jsme ho 

našli, tak jsme se vrátili do školy a šli jsme spát. Taky jsme šli na půdu. Moc se mi to líbilo.  

Petr, 3. tř. 

1. 4. 2016 se konala moc s Andersenem. 

Šli jsme na zahradu a tam jsme se 

rozdělili na týmy podle barevných 

papírků, na kterých byla naše jména. 

Potom jsme plnili úkoly, hráli tři divadla 

a nakonec jsme složili mapu. Potom, co 

jsme složili mapu, jsme šli na večeři. 

Když jsme byli navečeření, tak jsme šli 

hledat poklad podle mapy. Když jsme ho našli, tak jsme šli na bobříka odvahy (já jsem nešla). 

Pak jsme šli do postele a paní učitelky nám četly pohádky. Moc se mi to líbilo.  

                                                                                                                  Anna, 5. tř. 
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UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ŠUMAVU - DUBEN 

22. 4. jsme šli uklízet 

Šumavu. Nejdřív jsme šli po 

Starém Srní až ke kanálu, a 

tam jsme zahli na 

Hauswaldskou kapli. Když 

jsme se najedli, tak jsme šli 

stezkou kolem kostelního 

vrchu, a pak jsme se ztratili. 

Výlet se mi moc líbil. :) 

                                                                                                                

Petr, 3. tř. 

22. 4. jsme byli 

uklízet Šumavu. Šli 

jsme na 

Hauswaldskou kapli. 

Tam jsme si četli 

úryvky od Karla 

Klostermanna. 

Potom jsme se 

museli brodit přes 

potok, protože tam 

byl rozbitý most. 

Moc se mi to líbilo. :)  

                                                                                                            Tereza, 3. tř. 
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Dne 22. 4. 2016 jsme šli 

sbírat odpadky na 

Hauswaldskou kapli. Tam 

jsme se nasvačili, koukli jsme 

se na kříž a pramen. 

Nazpátek jsme šli kolem 

kostelního vrchu a museli 

jsme přebrodit potok. 

Nakonec jsme vyšli na 

„hakešické“ cestě. Na oběd 

jsme se vrátili do školy. 

          Nikola, 4. tř. 
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DEN ZEMĚ - DUBEN 

28. 4. jsme jeli 

autobusem na Den 

země do Kašperských 

Hor. Nejdřív jsme se 

rozdělili do dvou 

skupin. Pak jsme šli 

malý okruh, kde bylo 

asi šest stanovišť. 

Když jsme došli do 

cíle, tak jsme si 

rozdávali odměny, 

potom si pro polovinu 

školy přijelo auto, takže ten zbytek čekal u tělocvičny, než si pro nás konečně přijelo auto. 

Výlet se mi líbil z poloviny, protože mi byla zima a ten okruh byl moc krátký. 

                            Bára, 5.tř. 

28. 4. 2016 jsme jeli na 

Den země. Když jsme tam 

přijeli tak, jsme se rozdělili 

do dvou skupin. Báry 

skupina šla první a moje 

šla druhá. Bylo tam šest 

stanovišť. Když jsme je 

dodělali, tak jsme si 

vybrali ceny a fotili jsme 

se. Po focení jsme svačili a 

hráli na babu, nakonec si 

pár dětí odvezlo auto a ostatní museli čekat než pro ně taky přijede. Den země se mi líbil, až 

na to, že byla zima.:) :( 

                                                                                                                        Anna, 5. tř. 
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28. 4. 2016 jsme jeli na 

Kašperky na Den země. 

Když jsme přijeli na 

Kašperky, šli jsme za školu. 

Tam jsme se rozdělili na 

dva týmy. Potom jsme šli 

na okruh, kde bylo asi šest 

stanovišť. Když jsme prošli 

všemi stanovišti, šli jsme si 

vybrat odměny a čekali 

jsme do dvanácti než pro 

nás přijelo obecní auto. Výlet se mi líbil. 

Honza, 5. tř. 
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PROJEKTOVÝ DEN „DEN ZDRAVÍ“ – KVĚTEN 

Bavilo mě vaření. Chutnala mi naše pomazánka z avokáda. Bylo to moc fajn.  

Adéla, 1. tř. 

19. 5. jsme měli Den zdraví. Dělali 

jsme tam ochutnávky, písničky a za to 

jsme si vybarvovali penízky. Potom 

jsme si udělali týmy a v těch týmech 

jsme si vyluštili zeleninu a o té 

zelenině jsme si hledali informace. 

Taky jsme dělali zeleninový salát a to 

se mi líbilo nejvíc.  

Tereza, 3. tř. 

19. 5. jsme měli Den ovoce a zeleniny. Hádali jsme chutě zeleniny a ovoce a potom se mi 

líbilo vaření salátů. Moc se mi to líbilo.  

Matěj, 4. tř. 

Dne 19. 5. 2016 jsme měli Den 

zdraví. Plnili jsme různé úkoly 

za papírové peníze. Hodně se 

mi líbilo, jak jsme ochutnávali 

ovoce a zeleninu. Ale nejvíc se 

mi líbilo, jak jsme vařili podle 

receptů. Báry tým měl recept 

s avokádovou pomazánkou. 

Anny tým měl recept na celer 

se sýrovou pomazánkou, 

Honzův tým měl recept na zeleninový salát se zakysanou smetanou. Nikči tým měl recept na 

pomerančový salát. Moc se mi to líbilo.  

Katka, 5. tř. 
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Moc se mi líbilo, že jsme plnili úkoly a za to jsme dostávali peníze. Za ně jsme kupovali ovoce 

a zeleninu. 

Kuba, 2. tř. 

Dne 19. 5. jsme měli 

program s ovocem a 

zeleninou „Den zdraví“. Do 

školy jsme měli přinést 

ovoce, zeleninu a recepty. 

Jako první nám paní učitelky 

daly za úkol se ptát na 

otázky, pak jsme měli 

ochutnávky ovoce a 

zeleniny. Byli jsme zařazeni 

do týmů a zpívali jsme písničky s ovocem a zeleninou. Také jsme dělali víc věcí – jako např. 

jednu hru s ovocem. Pak byl oběd. Nakonec jsme dělali zeleninová jídla jako avokádovou 

pomazánku a zeleninové saláty. Příprav zeleninových jídel a úkolů se mi 

moooooooooooooooooooooooc líbila.  

Aneta, 3. tř. 

19. 5. jsme měli Den zdraví. Měli jsme hodně 

úkolů. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme vařili. Já 

s Bárou a Áďou jsme dělali avokádovou 

pomazánku. Suroviny jsme dostávaly za penízky, 

co jsme získávali. Líbilo se mi to moc. 

Petr, 3. tř. 

19. 5. jsme měly „Den zdraví“. Nejdřív jsme si 

hráli na novináře. Za druhé jsme ochutnávali 

ovoce. Za třetí jsme se rozdělili na týmy a 

zpracovávali jsme informace o vybrané zelenině. 

Za čtvrté jsme my větší dělali slogan a menší 
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zpracovávali poučné věty. A nakonec 

jsme dělali saláty. Celý den se mi moc 

líbil.  

Anna, 5. tř. 

19. 5. jsme měli Den zdraví. Nejvíc se mi 

líbily ochutnávky a byla to sranda. Dobrý 

bylo, když jsme vařili.  

Nela, 1. tř.  

19. 5 . jsme šli do školy s ovocem. Dělali 

jsme nějaké úkoly – například kompot a 

písničky o ovoci. A Áňa s Bárou zpívali 

vtipnou písničku. Potom jsme šli do 

družiny. Každý si vylosoval nějaký salát a 

potom jsme si ho uvařili.  

Dan, 2. tř. 

 

19. 5. jsme měli Zdravý den. Když jsme přišli do školy, tak jsme plnili různé úkoly. Nejvíc se mi 

líbila ochutnávka. Když jsme dodělali všechny úkoly, šli jsme na oběd. A po obědě jsme 

v týmech dělali různá jídla.  

Honza, 5. tř. 

19. 5. jsme měli Den zdraví. Vařili jsme 

saláty a pak jsme skládali dobré rady (o 

ovoci a zelenině). Nejvíc se mi líbilo, jak 

jsme vařili. 

Šimon, 2. tř. 
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19. 5. jsme měli ve škole Den zdraví. Nejprve jsme si hráli na novináře, hráli hry, skládali 

dobré rady, luštili jsme názvy ovoce a zeleniny a umisťovali je na mapu. Páťáci skládali 

slogany. V družině jsme dělali fenyklový salát s pomerančem. Moc se mi líbila ochutnávka 

ovoce a zeleniny.  

Nikola, 4. tř. 
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2. KOLO SOUTĚŽE „NP VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“- KVĚTEN 

Dne 25. 5. 2016 jsme se 

zúčastnili 2. kola soutěže NP 

Šumava, které se konalo 

v Kašperských Horách na 

informačním středisku. 

Z našich žáků postoupilo do 

2. kola nejlepších 7. (Z 

druhé třídy všichni, ze třetí 

všichni kromě Anetky, ze 

čtvrté jen Matěj a z páté jen 

Bára).  

 

Tito žáci v prvním kole 

dosáhli z každé třídy 

nejlepších výsledků a 

zároveň splnili limit pro 

postup. Nejšikovnější byla 

Terezka Skryjová, která 

obsadila v prvním kole 

celkové třetí místo mezi 

všemi přihlášenými žáky.  
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Druhé kolo bylo ovšem o 

dost náročnější než první 

kolo, takže mnohým 

pořádně potrápilo 

mozkové závity. Děti 

měly poznávat květiny, 

houby, motýly a brouky 

nebo dokonce živé 

dravce. Některým se 

dařilo lépe, jiným hůře, 

každopádně na vítězná 

místa jsme tentokrát 

nedosáhli.  

paní učitelka 
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ŠKOLNÍ VÝLET – STEZKA KORUNAMI STROMŮ LIPNO - ČERVEN 

Dne 13.6 jsme jeli na výlet na Lipno. 

Jela celá škola Srní a potom k nám 

přistoupila ještě další škola Lenora. 

Když jsme dorazili na Lipno, tak jsme 

nejdřív šli do kopce po lesní cestě. Na 

kopci jsme si odpočinuli a šli jsme si 

koupit lístky na Stezku korunami 

stromů a na tobogán. Na lávce byla i tři 

adrenalinová zastavení, kde jsme různě 

lezli přes překážky. Byla tam také naučná zastavení, na kterých byly tabule o zvířatech, o 

stromech a o jaře. Potom jsme šli nahoru po zatočené lávce. Nahoře jsme se koukali na 

přírodu, ale byla tam zima, protože foukal vítr. Anetce nahoře uletěla čepice. Potom jsme 

scházeli dolů k tobogánu, kde mohli jet jenom ti, co si koupili lístek a ti, kterým bylo víc než 

šest let. Když jsme sjeli, mohli jsme si koupit suvenýry a jít na hřiště. Na hřišti jsme nechali 

lenorskou školu a jeli jsme do Kostkománie, kde bylo všechno z lega. Mohli jsme se vyfotit na 

koni, v autíčku a se Sněhurkou. Na hoře byl sál, ve kterém jsme si mohli stavět z lega, potom 

si pro nás přijel autobus. Na 

Borové Ladě jsme se šli 

podívat na rybí líhně. Tam 

nám pán povídal, jak se 

starají o ryby a o rybičky. 

Potom jsme šli k jezírkům. 

Když ten pán hodil do vody 

granule, tak ty ryby skákaly. 

Pak jsme jeli do školy. Výlet 

se mi líbil.   

                                                             

Bára, 5. tř. 
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13. 6. jsme jeli na 

školní výlet na 

Lipno. Jeli jsme 

autobusem se 

školou Lenorou. 

Když jsme tam 

přijeli, tak jsme 

šlapali kopec pod 

lanovkou a šli jsme 

po lesní cestě, na 

které byla spousta 

kamenů a kořenů. 

Nahoře jsme se nasvačili a šli jsme na Stezku korunami stromů. Paní, co nás prováděla, nám 

dělala krátké prezentace a zkoušeli jsme adrenalinová zastavení. Pak nás paní opustila a my 

jsme šli nahoru Stezky se rozhlédnout. Ten, kdo si na začátku koupil lístek na tobogán, jel 

tobogánem, a ti co si ho nekoupili, šli s paní učitelkou dolů. Lístek si nekoupili: Terka, Bára (ze 

školky), Adam (ze školky) a Šimon. Když jsme to sjeli, tak jsme šli nakupovat suvenýry. Po 

nakupování jsme 

šli na hřiště. 

Lenorská škola 

na hřišti zůstala a 

my jsme se šli 

podívat do 

Kostkománie. 

Měli tam různé 

věci postavené z 

kostek. Potom si 

nás autobus i s 

Lenorskými 

vyzvedli a 

Lenorští jeli do své školy. My jsme se jeli podívat na rybí líhně v Borových Ladách. Pán, který 

nás tam provázel, nás vzal do nějakého asi sklepa a ukázal nám malé rybičky (plůdky). 
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Nakonec jsme šli 

ven krmit větší ryby 

v rybníčkách a jeli 

jsme domů. Výlet se 

mi moc líbil, hlavně 

to, jak Anetce ulítla 

ze shora ze Stezky 

čepice. :) 

                                                                                                                    

Anna, 5. tř. 

 

13. 6. jsme byli na školním výletě na Lipně, jela s námi i škola Lenora. Šli jsme na Stezku 

korunami stromů. Šli jsme po kamenité cestě nahoru, kde na nás čekala paní průvodkyně. Na 

stezce jsme se zastavovali, abychom se dozvěděli něco o jaře. Také tam byla adrenalinová 

zastavení, která jsme 

mohli překonat. Pak, 

když jsme vyšli ještě 

výš, nám paní 

průvodkyně povídala, 

kolik dní trvalo stezku 

postavit, kolik je tam 

šroubů a v jaké 

nadmořské výšce je 

stavba postavena. Pak 

jsme vyšli až nahoru a 

tam jsme se mohli 

svézt tobogánem. Kdo nechtěl, tak musel jít zpátky tou cestou jako předtím. A pak jsme se 

zastavili na hřišti. Potom jsme šli na autobus a jeli jsme do Kostkománie. Tam jsme si 

prohlíželi stavby z lega kostek. Byl tam i jeden hrad, který byl postavený z milionu kostek. 

Byly tam nádherné stavby. Byl tam i kůň, na kterém jsme se mohli vyfotit. Pak jsme přešli do 
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herny a tam jsme si mohli postavit svůj výrobek do lego městečka. Pak nás vyzvedla Lenorská 

škola naším autobusem. Tu jsme pak 

vyložili v Lenoře a jeli jsme na 

Borovou Ladu na rybí líhně. Tam 

nám pán ukazoval malé rybičky a pak 

jsme šli k rybníčkům a tam je krmil. 

Byl tam pstruh duhový, okoun a další 

jiné ryby. Nejvíce se mi líbilo v 

Koskománii. Chtěla bych tam jet s 

rodiči.  

Tereza, 3. tř.   

13. 6. jsme jeli se školou na Lipno. Když jsme vyšlápli kopec po cestě, na které byly pařezy, 

kameny a kořeny, tak jsme šli na Stezku korunami stromů. Na začátku stezky byly 

adrenalinové odbočky, které měly stupně obtížnosti - 1,2,3. Taky tam byly odbočky, kde bylo 

něco o stromech, o zvířatech a o jaře. Když jsme vyšli na věž, tak jsme se rozhlíželi po kraji. 

Potom, když jsme sešli z vyhlídky, tak se někteří z nás svezli na tobogánu. Pak jsme si šli 

koupit suvenýry a 

hráli si na hřišti. 

Potom jsme jeli do 

Koskománie, kde bylo 

všechno z lega. A 

nakonec jsme byli na 

pstruhových líhních 

Borová Lada. A tam 

nám pán ukazoval 

ryby, něco o nich 

povídal a krmil je. 

Výlet se mi líbil moc :) 

Petr, 3. tř. 
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TURISTICKÝ VÝLET JEZERO LAKA - ČERVEN 

 

Včera jsme byli na jezeře Laka. Pak jsme šli dál a zastavili jsme na kapli. Nejvíc se mi líbilo vše.  

Nela, 1. tř.  

22. června jsme měli výlet na 

jezero Laka. Nejvíc se mi líbilo, 

když jsme krmili kachny. Moc 

moc moc moc moc se mi to 

líbilo.  

Šimon, 2. tř. 

Na jezeře Laka byly kachny. 

Adéla, 1. tř. 

 



25 
 

PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ  

CO BY MOHLO VYPRÁVĚT OVOCE 

Co by mohl vyprávět ananas? 

Já jsem ananas, mám sladkou chuť. Právě dozrávám v Americe, je tady krásně teplo a právě 

si lebedím ve svém hnízdečku s ostatními. Jo, já se jmenuju Anas a můj bráška Son a sestřička 

Sana a moje rodina jsme tu spokojení. Právě se opaluji, když ke mně jde nějaký obr a unáší 

mě a šup se mnou do koše. Za chvíli přišli další obři a naházeli moji rodinu do koše. Teď tu 

jsme namačkaní v koši v kufru auta. Přivezli mě do „zubodomu“ (říkám si). Strčili mě do 

bedny v Tescu. Někdo mě bere a jedu zase autem. Venku něco rachotí – takové „haf, haf“. A 

jsem v nějakém blázinci. Někdo volá: „Mámo, ukroj ho,“ a někdo mě bere – au, řežou do mě. 

„Ááááááááááá“ jsem v nějaké jeskyni a páchne to tady a ještě mě něco píchá. Jsem už na kaši 

a cestuju do nějaké škvíry. Sbohem světe! 

Aneta, 3. tř. 

Ředkvička 

Rostu na zahrádce. Když vyrostu, tak mě vytáhnou. Pak mě naloží do košíku a putuji do 

obchodu. Když dorazím, tak mě dají na své místo v obchodě. Tam si mě koupí a odvezou si 

mě domů. Tam si mě umyjí a sní mě. 

Tereza, 3. tř. 

Co by mohla vyprávět mandarinka? 

Vyrostla jsem někde na krásné pláži. Odtamtud mě odvezli do Čech a dali mě do nějaké 

prodejny, kde se mi vůbec nelíbilo. Pořád si mě maminky nějakých dětí prohlížely a mačkaly. 

Jedna bloňďatá paní si mě koupila a dala nějakýmu divnýmu klukovi, který se mnou furt 

házel a nakonec mě ochutnal a vyhodil, protože jsem mu nechutnala. 

Nikola, 4. tř. 
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Meloun 

Žonglovali se mnou žongléři až se mi zamotala hlava. Anebo mě házeli někomu na obličej až 

museli zavolat záchranku. Anebo mě strčili do kofoly a přesladili mě. A já vždycky přežil, až 

do té doby než mě dali do obchodu. Tam mě koupili různí lidé, aby mě snědli. Až nadešla 

moje chvíle, kdy jsem byl rozkrojen na půlky. A když mě snědli, tak ze mě zůstali jen zelené 

kůry. Tak to bylo moje vyprávění. 

PS: Napsal pan meloun. 

Petr, 3. tř. 

Co by mohl vyprávět citron? 

Jednoho krásného dne na svět přišel malinký citron. Jmenoval se Citra. Když Citra vyrostl do 

krásy, tak ho nějací lidi utrhli a dali ho k ostatním citronům. A já samozřejmě věděl, že se 

stane něco hrozného a měl jsem pravdu. Ti lidé mě odvezli do nějaké velké krabice, která se 

jmenovala Penny. Tam mě zase dali do jiné krabice. A tam jsem byl s kamarády Citroušema. 

Ale je nějací lidé vzali a už se nevrátili. A já jsem tam byl jediný žlutý míček, který nikdo 

nechtěl. A tak jsem tam čekal a čekal a čekal, ale nedočkal jsem se. Protože jsem 

zplesnivěl….a to je konec Citry. 

KONEC 

 Honza, 5. tř. 

 

 Co by mohla vyprávět limetka? 

Když je léto a sem do Chorvatska jezdí turisti, tak mě každý hned okukuje. Jsem ještě malá a 

vím, co se se mnou stane, až budu velká. Udělali to i mým rodičům. A už jsem velká, divní lidé 

naší kolonii limetek trhají . „Áááááááááááá,“ už mě utrhli, „au,“ to bolí. Hodili mě do 

přepravky. Ble, ten divný sprej chutná hnusně, ble. Teď jsem jim spadla. Bolí mě hlava a 

usínám. Teď jsem se vzbudila a ležím v plastové krabici a jsem v pytlíku s ostatními 

limetkami. Sakra, někdo nás bere, co se to děje: „Ááááááááááááá“. Fuj, přes oči nám teď 

přejel červený lejzr a udělalo to píííííííííp. A flákli se mnou do kufru a tři limetky jsou slepé a 

zase usínám. Už jsem se vzbudila a „Áááááááááááá, nééééééé,“ rozpůlili mě a obě půlky 
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někam vykapávají a je se mnou konec. Teď limetka leží přepůlená a vymačkaná v koši a 

pomalu ale jistě tam hnije. Dvě slepé limetky ještě žijí, ale ostatní leží ještě vedle naší 

limetky.  

Anna, 5. tř.  

Co by mohl vyprávět meloun? 

Ahoj, jsem meloun. Bydlím na ostrově s nejjedovatějšími hady. Teď vám budu vyprávět o 

tom, jak jsem přišel o život. Představte si, že jsem se jednou kutálel z kopce a tu najednou 

prudce zastavím, protože před sebou vidím toho nejjedovatějšího hada na světě. Jmenuje se 

slepýš. Má v sobě hrozně jedu a jestli mě kousne, tak jsem mrtvej. Tak jsem rychle utíkal zase 

nazpátek do toho kopce. Když jsem ho vyběhl, tak vidím dalšího slepýše, jak se plazí přímo ke 

mně. Už jsem v pasti. Sbohem světe, bojím se! Ahojáááááááááááááááááááááááááááááá…. 

Katka, 5. tř. 

 

RECEPT NA DOBROU NÁLADU 

Potřeby: ovoce, postel, počítač a internet, kámoš(ka), čokoláda, věc na opékání jablek, 1 

svíčku, zapalovač. 

Postup: Večer nalámeme čokoládu do věci na opékání. Pod věc na opékání jablek dáme 

zapálenou svíčku. Čokoláda se rozteče a v ní si budeme namáčet ovoce, a když ho všechno 

sníme, tak si půjdeme lehnout do postele a usneme. Dobře se vyspíme a ráno, až se 

vzbudíme, tak si zapneme počítač a najedeme na ikonu internet. Na internet napíšeme 

„divácké zprávy“ a pustíme si srandovní video. Potom půjdeme s kámošem (kámoškou) ven a 

budeme jí vyprávět to, na co jsme se dívali a on nebo ona se začne smát a my se zasmějeme 

s ním (ní). Přeju vám dobrou náladu. 

Anna, 5. tř. 

Co budeme potřebovat: deku, louku na kterou svítí slunce, čokoládu, malý stromek, 1,5 km 

potůček, bonbony, tekutou čokoládu a ovoce, štěňátko nebo koťátko (pro alergiky prasátko), 

rovnou svíčku, fontánku a čokoládovou fontánku. Nejdříve položíme deku na louku u 

potůčku, aby byl potůček kolem celé deky. K dece položím stromek, zapálím svíčku a do 
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fontánky dám vodu a do druhé čokoládu a vedle ovoce a zbytek jídla. Začneme jíst ovoce 

s čokoládou a potom si dáme čokoládu, bonbony a ovoce a potom zbytek. Nakonec se 

pomazlíme se štěňátkem, koťátkem nebo prasátkem. 

Přeji vám dobrou náladu. 

Bára, 5. tř. 

Potřebujeme: míč, kolo nebo brusle, vtipy, hračky, trampolína, kamarád. 

Nejdříve si pohrajeme s hračkami, potom si povídáme vtipy a kamarád nás polechtá. Venku 

si zakopem nebo zaházíme míčem, vytáhneme kolo nebo brusle a zajezdíme si. Nakonec 

jdeme na trampolínu a zaskáčem si a zablbnem. Přeji dobrou náladu. 

Nikola, 4. tř. 

 

DOPISY NAŠÍ TŘÍDĚ ZE ZAHRANIČÍ 

Ahoj třído,  

odstěhovala jsem se na dva roky do Paříže. Je tu moc hezky a byli jsme na Eiffelově věži. Také 

každý večer chodíme do města. Také tu byl cirkus, ve kterém byli sloni a byli tam legrační 

klauni. A až přijedu tak vám ukážu fotky. Tak ahoj. 

        Vaše Tereza  

 Tereza, 3. tř. 

Milí spolužáci! 

Teším se až se zase uvidíme. Budu vám toho hodně vyprávět. Trochu se mi stýská, ale mám 

tady i jiné kamarády. Například pejska Ganiho. A jak se vede vám? Tady v Austrálii je to fajn. 

A představte si, že jsem viděla klokany a jiná zvířátka. Taky jsem se koupala v moři, viděla trh 

a navštívila spoustu míst. Moc se na vás těším. 

Vaše Aneta 

Aneta, 3. tř. 
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Ahoj třído, 

právě teď jedu dvoupatrovým autobusem k Big Benu. A pak pojedu na Tower Bridge a 

podívám se na řeku, co je pod mostem. Potom si půjdu prohlédnout sbírku vzácných 

buldoků. A půjdu se podívat na palác, kde žije anglická královna Alžběta II. Budu hrát na dudy 

a hrát fotbal s Chelsea. A nakonec půjdu na pláž u Severního moře, při západu slunce.  

Váš Petr.:) 

                                                                                                                           Petr, 3. tř. 

ROZLOUČENÍ S 5. ROČNÍKEM 

1. Na co budeš 

vzpomínat? 

2. Po čem se ti 

bude stýskat? 

Budu vzpomínat na 

kamarády a na Soňu. 

Bude se mi stýskat po 

kamarádech, učitelce, 

rybičkách a paních 

učitelkách. 

Katka, 5.tř. 

Bude se mi stýskat po kamarádech a po učitelkách. 

Honza, 5. tř. 

Ad 1) Jak jsme byli na Lipně a Anetce ulítla čepice a jak jsem hodila Simče tvrdý míč na hlavu. 

Ad 2) Bude se mi stýskat po kámoších a kámoškách, po učitelkách a Soně. Bude se mi stýskat 

po výletech. Bude se mi stýskat po narozeninových oslavách v družině a po školních 

Vánocích.  

Anna, 5. tř. 
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Ad 2) Bude se mi stýskat po paních učitelkách, po kamarádech a po Soně.  

Ad 1) Budu vzpomínat na to, jak s paní učitelkou hrajeme bingo a tři čárky, na to, jak jsme 

byli na výletech a na to, jak jsme tady slavili Vánoce. 

Bára, 5. tř. 

 

HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

PRÁÁÁÁÁZDNINY 
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VÝTVORY Z HODIN INFORMATIKY 

 

 

Bára, 5. tř. 
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Anna, 5. tř. 
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Katka, 5. tř. 
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Honza, 5. tř. 


