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Milí čtenáři, 

máme tu zas konec školního roku a s ním další číslo našeho školního časopisu – 

v pořadí už 14. Tento rok jsme toho zažili opět hodně, účastnili jsme se 

tradičních i nových akcí, chodili a jezdili jsme na výlety a závodili jsme. Na 

následujících stránkách se o tom všem dozvíte podrobněji.  

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 našeho časopisu  
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TÝDEN ZDRAVÍ – ÚNOR 

Jeli jsme autobusem 

do Klatov na střední 

zdravotnickou 

školu. Jeli jsme se 

školou z Hrádku. 

Bylo nás tam asi 28 

nebo víc. Zkoušeli 

jsme si ošetřování 

pacienta a já jsem 

Šimonovi málem 

uškrtil ruku 

škrtidlem a potom 

jsme si zkoušeli obvazování obvazů. Dělali jsme tam dýchání z úst do úst a masáž srdce. 

Povídali nám, jak vyndat dítěti jídlo z pusy, když se dusí.  

Jenda, 3. tř. 

12. 2. jsme byli 

v Klatovech na 

střední zdravotnické 

škole. Nejdříve jsme 

šli do šaten a svlékli 

jsme si bundy, 

čepice a boty a 

potom jsme šli do 1. 

patra do třídy. Tam 

nám ukazovali, jak 

se nosí na nosítkách 

a jak se váže 

obvazem ucho, naražená ruka, hlava. Potom jsme šli do druhé třídy a tam nás naučili, co se 
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má dělat, když vidíte ležet člověka v bezvědomí. Nejdříve musíte zjistit, jestli vnímá, což 

zjistíte tak, že ho málo profackujete a zatřepete s trupem, pak zavoláte záchranku. Než 

přijede, tak musíte 

zjistit, jestli dýchá 

nebo nedýchá, 

dáte mu ucho 

k puse a koukáte 

na plíce a ruku 

máte na hrudníku. 

Když nedýchá, tak 

se podíváte do 

pusy, jestli něco 

nevdechl a potom 

uděláte umělé 

dýchání. A to tak, 

že zakloníte hlavu a zacpete nos, potom dvakrát dýchnete z úst do úst a 30 krát uděláte 

masáž srdce. Pak jsme se učili, co je v lékárničce a jak se zavazuje zlomenina a krvácení. 

Potom jsme šli do dolního patra do třídy a učili nás, jak jíst zdravě. A pak jsme jeli do školy, 

sem na Srní. 

PS:  Nejvíc mě bavilo 

dýchání z úst do úst (do 

figurín). 

Nela, 4. tř. 
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12. 2. jsme jeli do Klatov na akci 

„Týden zdraví“. Jeli jsme se 

školou z Hrádku. Jeli jsme tam 

krásným velkým autobusem. 

Učili jsme se tam, jak zachránit 

život, jaké máme jíst potraviny a 

co bychom měli mít v autě jako 

povinnou výbavu. Studenti 

zdravotnické školy nám 

ukazovali, jak se dělá umělé 

dýchání, jak přenést zraněného člověka a jak ošetřit zlomeninu. Nejvíc se mi líbilo 

obvazování ruky nebo nohy. Zjistil jsem, že práce zdravotníka je důležitá. 

Míra, 3. tř. 

12. 2. jsme jeli autobusem do Klatov do střední zdravotnické školy. Jela jenom naše třída a 
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ještě jela škola Hrádek. Zkoušeli jsme si obvazovat obvazem ruce, nohy, hlavu atd. Nejvíc se 

mi líbilo, jak mi Míra obvazoval ruku. Ukazovali jsme si, jak přendat zraněného na nosítka. 

Vrátili jsme se do školy na oběd. Výlet se mi moooooooooooc líbil. 

Bára, 3. tř. 

12. 2. jsme jeli do 

Klatov do Střední 

školy zdravotní. Jeli 

jsme my a škola 

Hrádek. Když jsme 

přijeli Do Klatov, tak 

nás přivítali a odvedli 

nás do 1. třídy, kde 

nám ukázali, co je co a 

jak se různé obvazy 

vážou. A pak jsme šli 

do druhé třídy, kde 

jsme si říkali něco o 

resuscitaci. Ukazovali 

jsme si to na figurínách. U dospělých to má být 30 stlačení (masáž srdce) a 2 vdechy. A po 

chvilce jsme šli do učebny, kde jsme se rozdělili do dvou skupin, já jsem byl ve druhé. Dostali 

jsme křížovky a luštění. A pak jsme se rozloučili a jeli jsme domů. 

Moooooooooooooooooooooooooooooooc se mi to líbilo :D :)  

Dan, 5. tř. 

12. 2. jsme jeli do Klatov 

na akci „Týden zdraví“ a 

spolu s náma jela škola 

Hrádek. V Klatovech jsme 

jeli na Střední školu 

zdravotnickou. Tam jsme 

měli čtyři programy. První 

program byl o tom, jak 

máme přenášet lidi. 

Druhý program byl o tom, 
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jak máme obvazovat nějaké poranění. Za třetí jsme se učili, jak máme resuscitovat dospělého  

- 30 krát provést masáž srce (u dítěte 5krát), potom dvakrát dýchnout do úst. A poslední 

program byl, co má být v lékárničkách. A pak jsme jeli domů na Srní. Výlet se mi mooooooo-

oooooooc líbil.    

Jakub, 5. tř. 

12.2. JSME 

MĚLI 

PROGRAM 

TÝDEN 

ZDRAVÍ V 

KLATOVECH. 

VYRAZILI 

JSME V 7:45 

OD NAŠÍ 

ŠKOLY. JELI 

JSME 

AUTOBUSEM 

AŽ DO 

HRÁDKU U SUŠICE. TAM JSME NABRALI DO AUTOBUSU DALŠÍ ŠKOLU A VYRAZILI JSME DO 

KLATOV. V KLATOVECH JSME VYSTOUPILI Z AUTOBUSU. NEJPRVE JSME SE UČILI NOSIT LIDI 

NA NOSÍTKÁCH. BYLA TO CELKEM SRANDA. PO PROGRAMU V JEDNÉ TRÍDĚ JSME SE 

PŘESUNULI DO DRUHÉ TŘÍDY. VE DRUHÉ TŘÍDĚ JSME SE UČILI RESUSCITACI - KOLIKRÁT 

MÁME UDĚLAT MASÁŽ SRCE,KOLIKRÁT MÁME DÝCHNOUT DO PUSY A TAK DÁLE, A TAK 

DÁLE. PO PROGRAMU NA DRUHÉ STRANĚ TŘÍDY JSME ŠLI NA DRUHOU STRANU A TAM JSME 

SE UČILI VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY A JAK ZASTAVIT KRVÁCENÍ TŘEBA Z ŘEZNÉ RÁNY. PO 

PROGRAMU JSME PODĚKOVALI A ODEŠLI JSME K AUTOBUSU. PROGRAM SE MI 

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC LÍBIL. 

Šimon, 5. tř.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ZIMNÍ OLYMPIÁDA – ÚNOR 

Na konci 

února jsme 

jeli na 

Borovou 

Ladu na 

olympiádu na 

běžkách. Jeli 

dvě auta, já 

jsem 

nastoupil na 

Modravě. 

Když jsme 

dojeli, tak 

jsme se šli převlíct do tělocvičny. Po půl hodině jsme šli do třídy, kde jsme si rozdali čísla a 

vysvětlili jsme si, jak budeme závodit. První disciplína byla běh na sněžnicích -  já jsem byl 

druhý a na běžkách jsem byl pátý. MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC se mi to 

líbilo. 

Dan, 5. tř. 

Ve čtvrtek 28. 2. jsme se 

letos poprvé zúčastnili 

akce školy v Borových 

Ladech „Zimní 

olympiáda“. Program se 

skládal ze tří částí, 

nejprve děti závodily 

v běhu na běžkách, poté 

v běhu na sněžnicích a na 

závěr se mohly za 
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odměnu svézt na saních se psím spřežením. Naši žáci se utkali s ostatními závodníky z pěti 

různých škol a nejlépe se umístili ve II. a V. kategorii v běhu na sněžnicích a to Eliška Výborná, 

Dan Čeřovský a Daniel 

Zdeněk na druhých 

místech, a Adéla 

Heřmanová na třetím 

místě. V běhu na lyžích se 

nejlépe dařilo opět Danu 

Čeřovskému, který získal 

druhé místo a Elišce 

Výborné a Janu 

Svobodovi, kteří ve svých 

kategoriích obsadili místa 

třetí. Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme, pro všechny ostatní to byl moc hezký 

zážitek s možností vyzkoušet si soutěžit v nezvykle silné konkurenci ;). A samozřejmě 

nechyběly ceny pro všechny závodníky, takže děti odjížděly nadmíru spokojené. 

paní učitelka Havlíčková 
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DEN ZEMĚ - DUBEN 

Dne 25. 4. 

jsme v 10:00 

hod jeli na 

Kašperské 

Hory. Když 

jsme tam 

přijeli, šli 

jsme za školu 

na 

Kašperkách. 

Tam nám 

vysvětlili, kde 

co je a řekli, 

že tento rok 2019 jsou téma „Ptáci“. Když jsme šli k prvnímu stanovišti, tak jsme se rozdělili 

do dvojic a někdo si vzal míčky a někdo síťky a chytali jsme ty míčky do síťky. Na druhém 

stanovišti jsme podle zpěvu hádali ptáky. Na třetím stanovišti jsme skládali žabí puzzle. Na 

čtvrtém 

stanovišti 

jsme zase 

museli 

skládat 

puzzle, ale 

motýlí a 

brouččí. Na 

pátém 

jsme hráli 

ptačí 

piškvorky. 

Na šestém 
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jsme podle písmen museli zjistit ptačí hnízdo a složit tajenku. A na posledním stanovišti jsme 

dalekohledem hledali devět ptáků a pak jsme ještě chytali ryby do žabí pusy. Řekla bych, že 

mi všechno šlo a že tenhle výlet byl super.  

PS: Dostali jsme od Pepiny kérku  

Nela, 4. tř. 

25. 4. jsme jeli linkovým 

autobusem do Kašperských 

Hor na Den Země. Akce 

probíhala za místní školou. 

Rozdělili jsme se do dvou 

týmů. První tým jsem byl já, 

Vláďa, Ema atd. a druhý 

tým Jakub, Matěj, Nela atd. 

Každý tým šel někam jinam. 

My jsme šli hádat hlasy 

ptáčků, já jsem uhodl 4. Hned potom jsme šli na druhé stanoviště, kde jsme dělali ptačí 

puzzle, to nám celkem šlo. A když jsme i to udělali, tak jsme šli na poslední stanoviště, kde 

jsme si museli 

vzít dalekohledy 

a najít všechny 

ptáčky. Mohli 

jsme si i vzít 

razítko, ale já 

jsem nechtěl. 

Jedna paní nám 

dala ceny, 

časopisy a 

pracovní listy. 

Když jsme šli na 
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autobus, tak jsme si skočili do krámu. Výlet se mi moooooooooooooc líbil.  

Dan, 5. tř. 

Ve čtvrtek jsme jeli do Kašperských Hor. Šli jsme za Kašpersko-horskou školu na velikou 

louku, kde jsme plnili 10 úkolů.  První úkol byl, že jsme chytali míčky do sítěk na rybky. Potom 

jsme plnili 2. úkol - tam jsme skládali vývoj žáby a mloka. Na tomhle stanovišti jsme si mohli 

prohlédnout modely mloků a žab ze sádry - byl tam třeba čolek horský, rosnička zelená, 

ropucha obecná a mlok skvrnitý.  Za třetí jsme hádali zvuky ptáků, kde nám paní pouštěla 

různé zvuky - třeba kosa, sojky, žluny, sýkorky modřinky. Jako čtvrtý úkol jsme skládali, kde 

jaký pták hnízdí, a pak jsme skládali puzzle včel. A jako pátý úkol jsme hráli ptačí piškvorky. 

Jako poslední úkol jsme dostali dalekohledy a hledali jsme modely ptáků schované na 

okolních stromech a v trávě. Za odměnu jsme si mohli vzít časopis zoologické zahrady Plzeň. 

Naše skupina šla nakupovat do krámu - byla tam naše třída a Julinka. Koupili jsme si 

brambůrky a dobré pití, někteří si koupili bonbony. Výlet byl hezký:) 

Jakub, 5. tř. 
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Přání pro planetu Zemi 

Milá Země, přeji ti, aby se odpadky nedostaly do 

řeky. 

Marek, 1. tř. 

Milá Země, přeji ti často, aby lidi nevyhazovali 

odpadky. 

Matěj, 1. tř. 

Milá Země, přeju ti, aby lidi uklízeli odpadky. 

Vilda, 1. tř. 
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Milá Země, přeju ti mooooooooooooooooc čisté vody, ne skládky. 

Vláďa, 1. tř. 

Milá Země, přeju ti, aby se ti nic zlého nestalo. 

Julinka, 1. tř. 

Milá planeto Země, přeju ti, aby si měla čisté lesy a řeky a aby lidi třídili odpad. 

Tadeáš, 2. tř. 

Milá Země, přeju ti čistý vzduch, čistou vodu, uklizené lesy, málo odpadků a málo aut. 

Ema, 4. tř. 

Milá Země, přeju ti, aby se nepotápěli lodě s naftou. 

Daník, 2. tř. 

Moje milá Země, přeju ti, aby si byla čistá, aby ti neškodili lidi. A ty abys byla hezká, proto ti 

přeju, abys byla čistá, nechci, aby ti lidé škodili. 

Eliška, 2. tř. 

Milá Země, přeju ti, abys byla hezká. 

Adélka, 2. tř. 

Milá Země, přeju ti, abys měla čistou vodu. 

Matyáš, 2. tř. 
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DEN LESA – ČERVEN 

Líbilo se mi, jak jsme jeli na traktůrku. 

Adélka, 2. tř. 

Líbilo se mi, 

jak jsme 

koukali na 

hrad Kašperk. 

Julinka, 1. tř. 

Líbilo se mi, 

jak jsme jeli 

traktorem. 

Marek, 1. tř. 

V ÚTERÝ V 

10.32 JSME 

MĚLI PROGRAM NA KAŠPERSKÝCH HORÁCH. NEJPRVE JSME SE DVĚ HODINY UČILI A PO 

UČENÍ JSME VYRAZILI DO AUTOBUSU. TÍM JSME DOJELI NA KAŠPERSKÉ HORY. KDYŽ JSME 

DORAZILI, PÁN NÁM POVÍDAL O LESE, CO BY SE V LESE NEMĚLO DĚLAT. PÁN DOPOVÍDAL A 

ŠLI JSME DO LESA. 

PROCHÁZELI JSME 

LESEM A 

ZASTAVILI JSME SE 

U STANOVIŠTĚ S 

KŮROVCEM. 

POVÍDALI NÁM O 

KŮROVCI A O 

LAPAČI KŮROVCE. 

PAK JSME ŠLI DÁL 
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LESEM A NARAZILI JSME NA 

STANOVIŠTĚ, NA KTERÉM JSME 

KOUKALI DO KRAJINY A 

HLEDALI ZVÍŘATA. NAŠLI JSME 

3 ZVÍŘATA – LIŠKU, JEZEVCE A 

SOVU. ŠLI JSME LESEM A NA 

POSLEDNÍM STANOVIŠTI JSME 

POZNÁVALI STOPY 

ŠUMAVSKÝCH ZVÍŘAT. POTOM 

NÁS NABRALI TRAKTOREM (NA 

VALNÍK) A JELI JSME AŽ K 

OBJEDNANÉMU AUTOBUSU. 

VÝLET BYL SUPRRRRR. 

Šimon, 5. tř. 

Nejvíc se mi líbilo poznávat 

ptáčky. 

Matěj, 1. tř. 

Líbilo se mi, jak jsme hledali zvířata. 

Vilda, 1. tř. 

Nejlepší bylo to, že jsme jeli 

v káře. 

Daník, 2. tř. 

Nejlepší bylo, že jsme jeli v káře a 

ukazovali nám, jak se prořezávají 

stromy. 

Matyáš, 2. tř. 

Nejvíc se mi líbilo, že jsme jeli na 
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valníku a říkali nám o zvířatech a jenom jezevec tam byl. 

Vláďa, 1. tř.  

Líbilo se mi všechno poznávat - třeba stromy, koukat dalekohledem, prořezávali stromy, jak 

prokousává kůrovec kůru a že nám tam schovávali zvířata a že jsme jeli traktorem. 

Eliška, 2. tř. 

Líbilo se mi poznávat zvířátka a stromy. Nejlepší bylo, jak nám pán ukazoval, jak se kácí 

stromy. 

Tadeáš, 2. tř. 

Jeli jsme do Kašperských Hor a jeli jsme modrým autobusem. Plnili jsme úkoly – hledání 

kartonových zvířat a říkali nám různé věci o kůrovci. Povídali nám o lese, co se tam má a 

nemá dělat, jak se o něj pečuje. Bylo moc hezky a svítilo sluníčko. Líbil se mi výhled na hrad 

Kašperk. 

Jenda, 3. tř..  
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4. 6. byl Den lesa. Jeli jsme do Kašperských Hor. Odvezl nás autobus. Nejdříve jsme přijeli na 

stanoviště, kde nám jeden pán vyprávěl o tom, co se v lese nemá dělat. Potom nám řekl, 

kudy máme jít. Měli jsme zapisovat na papír vše, co uvidíme, např. odpadky, stromy, zvířata 

atd… Když jsme přišli na první stanoviště, tak nám vyprávěli o kůrovcích. V lese jsme měli 

taky hledat umělá zvířátka a čísla. Stanovišť bylo více. Při výletě nejdříve svítilo slunce, ale 

potom se obloha zatáhla šedými mraky, ale nepršelo, jenom bylo slyšet hřmění z dálky. 

Nejvíc se mi líbilo hledat zvířata. Výlet se mi moooooooooc líbil.:) 

Bára, 3. tř. 

4. 6. jsme jeli v 10:15 autobusem na Den lesa. Plnili jsme úkoly třeba jako hledání zvířat a 

čísel. Ty věci, kde to bylo přitlučený – třeba zvíře, tak Šimon musel napsat na papír. První 

stanoviště – tam nám pán říkal něco o kůrovci. Počasí bylo jen tak tak, celou dobu pražilo 

slunce a asi 10 minut před koncem začalo poprchávat, ale to už jsme byli v autobuse. Ale 

v průběhu bylo skvělé počasí. Nejvíc mě překvapilo, jak Matěj poznal 2 ptáky na obrázku. Ale 

mě se líbilo všechno. 

Míra, 3. tř. 



19 

 

4. 6. jsme jeli do 

Kašperských Hor. Autobus 

nás přivezl na první 

stanoviště, kde byl pán, 

který nám řekl vše 

potřebné, abychom mohli 

vyrazit na trasu. Okruh byl 

asi dva kilometry dlouhý. 

Cestou jsme měli hledat 

zajímavé věci a plnit úkoly 

na stanovištích. První 

stanoviště bylo s pánem, který nám říkal o kůrovcích a co dělají stromům. Cestou jsme 

nacházely zvířata vyrobená z kartonu. Já jsem našel asi sedm zvířat. A na druhém stanovišti 

jsme museli dalekohledem hledat ukrytá zvířata. Stanovišť tam bylo asi šest. Na 

předposledním stanovišti nám pan dřevorubec ukazoval, jak se kácí stromy. A k autobusu nás 

odvezli na valníku. Výlet se mi moooooooc líbil. 

Dan, 5. tř.  
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 ŠKOLNÍ VÝLET - ČERVEN 

Na výletě se mi líbilo, jak jsme byli na zámku. 

Vilda, 1. tř. 

Líbil se mi grafitový důl. 

Nejlepší bylo, když jsme jeli 

vláčkem. Tak se mi líbil zámek. 

Ema, 4. tř. 

Nejlepší bylo, že jsme chodili 

v dole. Líbil se mi v zámku 

koberec z medvěda. Hezké 

v muzeu byly loutky. 

Eliška, 2. tř. 
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18. 6. jsme v 

7:00 vyjeli na 

školní výlet do 

Českého 

Krumlova. 

Cesta trvala 

dvě hodiny, já 

jsem jel s 

Jakubem, s 

Nelou a s Bárou 

v pětkách. 

Autobus nás 

vyhodil na 

parkovišti před 

hradem a 

zámkem. Ale 

my jsme měli 

prohlídku v 

zámku. Před vchodem měl být medvěd, ale nebyl tam. Prohlídka začala v kapli a skončili jsme 

ve společenské místnosti. Další místo, které jsme navštívili, bylo loutkové divadlo. Vyšli jsme 

do horníha patra, kde nám paní říkala o vzniku loutek. Když domluvila, tak jsme si tam mohli 

hrát. Když prohlídka 

skončila, šli jsme si 

koupit trdelník. A 

ještě nám zbývalo 

navštívit grafitový důl. 

Museli jsme si navléct 

pláštěnku, holínky, 

helmu a baterku a 

mohli jsme ject. Do 

dolu jsme jely 

vláčkem asi 1 km. 

Když nás vlak vyhodil, 

šli jsme pěšky. Vyšli 

jsme, umyli jsme se, 

svlékli se a jeli jsme 

domů. Výlet se mi 

mooooooooooc líbil.         Dan, 5. tř. 
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Nejlepší bylo, jak jsme jeli vláčkem do dolu. Hustý bylo, jak jsme se natírali grafitem. 

Daník, 2. tř.  

Nejlepší bylo v dolu to, jak jsme jeli ve vláčku. Líbilo se mi, že jsme se počárali grafitem. 

Adélka, 2. tř. 

18. 6. v 7.00 jsme jeli na 

výlet do Českého 

Krumlova na zámek, do 

loutkového muzea a do 

dolu na tuhu. Do 

Krumlova jsme přijeli v 

9.00. V 9.10 jsme šli na 

zámek, tam jsme měli 

prohlídku po zámku. 

Hned potom jsme šli do 

loutkového muzea, tam 

byla strašně příjemná paní, ta nám řekla, že na půdě jsou staré loutky. Pak jsme šli za tou 

paní znovu a ta nám dovolila si hrát s loutkama. Sešli jsme dolů a tam byl voňavý trdelník, tak 

jsme si každý dal 

jeden a jednu limču. 

Pak jsme šli na 

náměstí, ale 

nezdrželi jsme se 

tam ani chvilku, 

protože jsme šli do 

dolu na tuhu, tam 

jsme si koupili různé 

kamínky. Pak jsme 

dostali holínky a 

kombinézy,  hned 
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potom jsme šli do dolu, ale jeli jsme vláčkem asi 10 min.  Když jsme dojeli, tak vlak odjel a my 

jsme prošli dolem až ven. Hned jsme jeli domů a sem jsme přijeli v 4.30. Výlet se mi moc líbil. 

Jakub, 5. tř. 

Na výletě se mi 

líbilo, že na zámku 

byl celý zlatý 

kočár. 

Matyáš, 2. tř. 

Líbilo se mi, jak 

jsme byli v tom 

zámku. 

Marek, 1. tř. 

18. 6. JSME MĚLI 

PROGRAMY V 

ČESKÉM 

KRUMLOVĚ. 

NASTOUPILI JSME 

DO AUTOBUSU A 

JELI JSME 2 

HODINY DO 

ČESKÉHO 

KRUMLOVA. V 

AUTOBUSE JSME 

SI POVÍDALI A POSLOUCHALI PÍSNIČKY. KDYŽ JSME VYSTOUPILI Z AUTOBUSU, VYRAZILI JSME 

NA ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV. VSTOUPILI JSME DO ZÁMKU A PANÍ NÁS PROVEDLA CELÝM 

ZÁMKEM. NEJPRVE NÁM UKÁZALA KAPLI, VE KTERÉ BYLY VARHANY. ŠLI JSME PO SCHODECH 

NAHORU DO POKOJŮ. UKÁZALA NÁM CELÝ ZÁMEK A PO PROHLÍDCE JSME ŠLI DO 

LOUTKOVÉHO MUZEA. UKÁZALI NÁM LOUTKY A DIVADLO. VYŠLI JSME Z DIVADLA A DALI 
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JSME SI TRDELNÍK. DOJEDLI JSME A VYRAZILI JSME DO GRAFITOVÉHO DOLU. OBLÉKLI JSME 

SE DO KOMBINÉZY PROTI ŠPÍNĚ A VYRAZILI JSME DO DOLU. VEZL NÁS VLÁČEK DO DOLU. 

VYSTOUPILI JSME Z VLÁČKU A PANÍ NÁM UKÁZALA STROJE, SE KTERÝMI SE TĚŽÍ GRAFIT. 

VYŠLI JSME Z DOLU A PŘEVLÉKLI JSME SE A ŠLI JSME DO AUTOBUSU. JELI JSME, JELI JSME, 

JELI JSME A DOJELI JSME. TENTO VÝLET BYL SUPRRRRRR. 

Šimon, 5. tř. 

Líbilo se mi, jak jsme jeli vláčkem do dolu.  

Julinka, 1. tř. 

Líbilo se mi, jak jsme chodili po zámku a viděli jsme krásný medvědy, kůže a obrazy. Moc se 

mi líbily loutky, které byly trošku strašidelné. Líbilo se mi, jak jsme jeli vláčkem. 

Tadeáš, 2. tř. 

Mně se ze začátku nejvíc líbily zlaté věci na zámku. A potom se mi líbilo jet podzemním 

vláčkem. To bylo hustý. 

Vláďa, 1. tř. 
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SLOHOVÉ PRÁCE 

Můj vysněný mazlíček 

Můj vysněný mazlíček je tuleň grónský. Tuleň měří v průměru 1,7 m na délku a váží 130 kg 

(samec má až 6 m na délku). Dožívá se až 30 let. Samici se obvykle narodí jen jedno mládě. 

Jeho nepřátelé jsou kosatka, žralok a lední medvěd. Chtěl bych ho, protože jsou roztomilí a 

krásní. Choval bych jo v bazénu a ten bazén by byl hodně veliký, vedle mého bytu v bytovce. 

Krmil bych ho rybami, které bych lovil v moři. 

Šimon, 5. tř. 

Vybral jsem si mývala, protože se mi líbí. Mýval severní je malé, obratné a inteligentní zvíře. 

Svoje jméno dostal, protože si potravu před snězením myje. V mládí se dá lépe ochočit. 

Mýval se řadí mezi šelmy z čeledi medvídkovitých. Mýval severní je samotář, někdy jej 

můžeme vidět v rodině o 20 mývalech v jedné noře. Je to všežravec, nejoblíbenější potravou 

jsou oříšky a kukuřice. Samice rodí 3 – 5 mláďat. Spí zimním spánkem. Choval bych ho 

v teráriu s jeskyňkou a větví. 

Dan, 5. tř. 

Chtěl bych lva jako domácího mazlíčka, protože se mi strašně líbí a protože jsou velcí a 

mohutní. Také protože jsem je viděl u jednoho chovatele živé. Lev váží přibližně od 200 kg do 

250 kg, je velký asi 2,7 m a z toho 90 cm je jeho ocas. V přírodě žije 15 let a v zajetí kolem 30-

 ti let. Samice mívá 2 až 5 lvíčat. Choval bych ho na zahradě a měl by velkou boudu. Krmil 

bych ho masem. 

Jakub, 5. tř. 

Dopis  

Ahoj maminko! 

Posílám dopis z Chorvatska, je tady moc hezky. Když jsme se vybalili, šli jsme na zmrzlinu, a 

mami, mají tady tu nejlepší točenou zmrzlinu. Jak se máš? Stýská se mi…. 

Na pláži je strašný horko, proto to odpoledne strávim jen v moři. Plavou tu malé rybičky, 

škoda, že tu nejsi s náma…Miluju tě. 
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PS: Pozdravuj strejdu Martina a babičku. Mám tě mooooc ráda. 

Tvoje Nelinka 

Pohádka 

V hradu žili král a královna a měli dvě dcery. Jmenovaly se Eliška a Anetka. Hrad měli sice 

malý, ale barevný. Eliška měla dlouhé vlasy a Anetka krátké. Obě byly krásné, ale zlobivé. 

Král a královna byli smutní, protože je ty princezny zlobily. Jednoho dne si královna řekla, že 

půjdou do školy. Ve škole se jim líbilo, tak přestaly zlobit. 

Bára, 3. tř. 

Černá pohádka 

V hradě žili král a královna. Měli chlapce Vaška. Byl šťastný, hodný a hezký. Po třiceti letech 

zestárli král i královna. Princ Vašek si našel princeznu Marušku a chtěl si ji vzít za ženu. Na 

svatbu přiletěl drak a unesl Marušku do své jeskyně. Princ Vašek si vzal koně, meč a zbroj a 

vyrazil na boj s drakem. Drak po dlouhém boji sežral prince a princeznu a sežral i lidi na 

hradě. Žil spokojeně s plným břichem až do smrti. 

Míra, 3. tř. 

Kdybych byl zvířetem 

Kdybych byl zvířetem, chtěl bych být prasátko. Vybral jsem si prase, protože se celý den válí 

v bahně. Hodně se mi líbí, že je růžové nebo hnědé. Má uši tvaru půlky šišky a hlavně super 

rypák.  Je trochu více baculatější a má čtyři nohy. A místo polštářků mají kopýtka. Může mít i 

tesáky.  Jí zeleninu a ovoce a pije vodu. A rádo se koupe ve vodě. 

Míra, 3. tř. 

Mlýn 

Mlýn je dům, bydlí tam mlynář. Ve mlýně se vyráběla mouka. Ta se vyrábí z pšenice a žita. Do 

mlýna dovážel obilí sedlák a čeledíni. Z mouky se vyrábí pečivo. Místo mlýna máme dneska 

továrny. 

Jenda, 3. tř. 
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ Z HODIN INFORMATIKY 

Rýmovačky 

 

 

Já mám rád tu kudrnatou  

 já pro tu Káču ve dne 

v noci  , 

 já mám rád tu kudrnatou Káču,  

 já se pro tu Káču upláču. 

 

Nikomu tak dobře není, 

 jako je těm v . 

 Dříví nikde nekupují 

 a sedají v teple. 
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Když jsem šel z hub, 

 ztratil jsem , 

 našla ho Jóhana 

 s dlouhejma nóhama.  

Já na ni dup,  

dej sem ten zub, 

 nebo ti vytrhnu 

 z drdolu chlup. 

 

Franta má , 
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 běží jak   

do krámu za roh 

kupovat tvaroh, 

mouku a krupici.  

Ztratil tam čepici 

 na rohu u vrat, 

 musel ji sebrat. 

 

Dan, 5. tř. 

Rýmovačky  

Já mám rád tu kudrnatou , 
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já pro tu Káču ve dne v noci  

já mám rád tu kudrnatou Káču, 

já se pro tu Káču upláču. 

Nikomu tak dobře není, 

jako je těm v . 

Dříví nikde nekupují 

a sedají v teple. 

 

Když jsem šel z , 
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 ztratil jsem , 

našla ho Jóhana  

s dlouhejma nóhama. 

Já na ni dup, 

dej sem ten zub, 

nebo ti vytrhnu 

z drdolu chlup. 

 

Franta má hrnec, 

běží jak  , 

do krámu za roh 

kupovat tvaroh, 

mouku a krupici. 
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Ztratil tam čepici  

na rohu u vrat, 

musel ji sebrat. 

Šimon, 5. tř. 

 

 

Nedokončené věty 

 

Po nebi pluje bledý  

 

 

 

 

 

Manželka mi zlomila 

 

 

 

Ty nové         chodí sami na výlety. 
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Ta naše kreslí sama. 

   

 

 

   

Jakub, 5. tř. 

 

Po nebi pluje bledý   

 

                                  

  

 

snědl  

 

 

 

Pes mi zlomil 
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Naše je kulatá. 

 

 

 

 

Dan, 5. tř. 

Obrázky 

 

Šimon, 5. tř. 


