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 ZŠ Srní  2013/2014 
 



Vážení čtenáři! 

Čas letí jako voda a my tu máme konec školního roku. A že to byl rok 

pestrý! Stihli jsme se s žáky ZŠ Srní naučit spoustu nových věcí, 

vyzkoušet si hodně nových dovedností a zažít spoustu legrace. Vy 

nyní držíte v rukou čtvrté číslo školních novin, do kterého žáci hodně 

svých zážitků z druhé části školního roku 2013/2014 popsali. Nyní už 

vám můžeme jen popřát klidné čtení a hodně zábavy nad 

následujícími řádky…  

 

 

  



Výlet na Rokytu  

Dne 28. 2. jsme jeli na výlet na Rokytu. V 8 hodin ráno jsme vyrazili. Šli jsme přes 

Klostermannovu stezku. Když jsme došli na Rokytu, tak jsme šli do informačního střediska a 

tam na nás čekali psovodi se psy. Pověděli nám hodně zajímavých věcí a odvedli nás ven. 

Venku nám řekli, že se můžeme po dvojicích jít schovat do dřevěné bedny, která byla 

zamaskovaná. Já jsem se schovala s Nelčou. A ten pes nás musel najít. Potom pro nás přijel 

kočár z 2 koňmi. Všichni jsme nasedli a jeli jsme po Vchynicko-tetovském kanálu. Byl to 

bezva výlet. 

Simona 

 

28. 2. v 8 hodin jsme šli na Rokytu. Šli jsme po Klostermannově stezce. Když jsme došli na 

Rokytu, tak tam pro nás byl připravený program. Potom jsme šli ven a mohli jsme se schovat 

pejskům a oni nás museli hledat. Když to skončilo, tak pro nás přijel kočár s koňmi a ten nás 

okolo plavebního kanálu odvezl až na Srní. Když jsme dojeli, šli jsme na oběd. 

Áňa 

 

Dne 28. 2. jsme šli na Rokytu. Vyšli jsme v 8 hodin. Na Rokytě jsme viděli záchranářské psy, 

kteří nás hledali. Nazpátek jsme jeli na voze, který táhli dva koně. 

Nikola 

 

28. 2. jsme šli na Rokytu. Vyrazili jsme v 8:00 hod. Chvíli jsme šli po silnici, ale potom jsme 

se napojili na Klostermannovu stezku a po ní jsme šli rovnou na Rokytu. Když jsme tam 

dorazili, měli jsme ukázku se třemi záchranářskými psy. Každý, kdo chtěl, si mohl vlézt do 

dřevěné bedny, do auta nebo si sednout pod strom a ten pes nás musel najít. Potom pro nás 

přijel vůz tažený koňmi, který nás kolem plavebního kanálu odvezl do školy. Byl to dobrý 

výlet. 

Nela 

 

28. 2. jsme jeli na výlet na Rokytu. Vyrazili jsme v 8:00 hod. Šli jsme po Klostermannově 

stezce. Když jsme došli na Rokytu, tak v informačním středisku na nás čekali záchranářští psi. 

Nejprve nám promítli fotky psů a jelenů a potom jsme vyšli ven a tam z aut vylezli 

záchranářští psi. Ti psi se jmenovali Bady, Bax a Akira. Mě a Áňu schovali do bedny a fena 

Akira nás pak našla. Potom jsme se schovali v lese a taky nás hledali psi. Potom pro nás 

přijeli koně a odvezli nás na Srní. Byl to hezký výlet. 

Barča 



 

28. 2. jsme šli na výlet. V 8:00 hodin jsme vyrazili na Rokytu. Šli jsme po Klostermannově 

stezce. Viděli jsme kočku bez oka. Když jsme došli na Rokytu, měli jsme program a mohli 

jsme se schovat. A ti psi nás hledali. Nakonec pro nás přijeli koně. Výlet se mi líbil. 

Jan  

 

 

Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem se mi líbila. (Tereza)  

Noc s Andersenem byla dobrá. Nejvíc se mi na ní líbilo, že jsme měli bobříka odvahy. 

(Nikola) 

Noc s Andersenem byla hezká. Četli jsme si pohádky a šli jsme do lesa a hledali jsme poklad. 

(Matěj)   

Na noci s Andersenem se mi líbilo, jak jsme hledali poklad. Taky jsme měli úkoly od 

komisaře Vrťapky. Dostali jsme sladkosti, a to byl ten poklad. Měli jsme spacák a karimatku 

a ve škole jsme spali. To byla moje první noc s Andersenem. (Aneta) 



Na Andersonovi se mi líbilo, že jsme šli ven hledat poklad a že jsme si povídali o Vrťapkovi. 

(Petr) 

 

 

 

Den Země v Kašperských Horách 

Dne 25. 4. jsme jeli na Den Země do Kašperských Hor. Šli jsme na jednotlivá stanoviště, kde 

jsme museli splnit úkoly. Za každý úkol jsme dostali písmeno. Z písmen jsme museli složit 

jméno jednoho ptáka. Stanovišť bylo 12. Jmenovali se jako měsíce v roce. Po soutěži jsme se 

šli podívat do záchranné stanice živočichů. Viděli jsme lišku, vydru, 4 psy, ptáky, čápy, 

veverku a hodně myší. Nejvíc se mi líbilo na stanici. 

Nela 

 

Dne 25. 4. 2014 jsme jeli do Kašperských Hor kvůli Dnu Země. Nejvíc se mi líbilo u pana 

Lukeše, který má záchranné středisko. Výlet se mi líbil. 

Jan 

 



Dne 25. 4. 2014 jsme jeli do Kašperských Hor na Den Země. Plnili jsme tam úkoly a za to 

jsme dostali odměnu. Potom jsme šli k panu Lukešovi, který zachraňuje zvířata. Byly tam dvě 

veverky, jedna vydra, 4 psy, čápi a hodně moc myší. Nejvíc se mi na výletu líbila právě ta 

zvířata. 

Anna 

 

Dne 25. 4. jsme jeli do Kašperských Hor na Den Země. Na Dnu Země byla různá stanoviště a 

na nich jsme museli plnit úkoly. Když skončil Den Země, tak jsme se šli podívat na 

záchrannou stanici se zraněnými zvířaty. Například jsme tam viděli 2 lišky, 1 vydru, 2 výry, 3 

psy a 2 čápy. Na Dnu Země se mi nejvíc líbila zvířátka. 

Simona 

 

Dne 25. 4. jsme jeli do Kašperských Hor na Den Země. Tam jsme plnili úkoly. A když jsme 

dokončili poslední úkol, dostali jsme kalendáře, časopisy a tak podobně. Pak jsme jeli za 

panem Lukešem kouknout se na zvířátka. Byla tam vydra, lišky, psi, veverky a ptáci. Pak nám 

přinesli krabici, ve které byla spousta myší, a všichni jsme si je chovali. Nejvíc se mi líbila 

zvířátka. 

Bára  



25. 4. jsme byli na Kašperských Horách. Dělali jsme úkoly a byli jsme u pana Lukeše. Viděli 

jsme vydru, veverky, čápy, 4 psy a dvě lišky. Viděli jsme myši, bylo jich tam 200. Používají 

se ke krmení ostatních zvířat. 

Matěj 

 

Dne 25. 4 jsme jeli do Kašperských Hor na Den Země. Plnili jsme úkoly. Když jsme přišli do 

cíle, tak jsme šli do záchranné stanice zvířat. Tam nám pan Lukeš ukázal zvířata například 2 

veverky, 2 lišky, 1 dravého ptáka a 2 vydry. Moc se mi to líbilo. 

Kačka 

 

Dne 25. 4 jsme jeli do Kašperských Hor na Den Země. Chodili jsme po různých stanovištích a 

plnili různé úkoly. Nejvíc se mi líbilo, že jsme se šli kouknout na zvířátka do záchranné 

stanice.  

Nikola 

 

 

Národní park Šumava ve školních lavicích 

Ve středu 14. 5. jsme jeli do Kašperských Hor do dalšího kola soutěže Národní park Šumava 

ve školních lavicích. Všichni jsme z naší třídy postoupili (kromě Kačky). Po soutěži jsme šli 

na hrad Kašperk. Byl to hrozný kopec, ale všichni jsme to vyšli. Na hradu jsme si daly 

s Nelčou Calipo a párek v rohlíku. Potom jsme šli chodit na chůdách a docela nám to šlo. 

Simona 

 

14. 5. jsme jeli do Kašperských Hor, jeli jsme tam kvůli soutěži. A víte, kdo vyhrál? Nikča! 

Potom nás pan učitel vzal na hrad Kašperk. Výlet se mi moc líbil. Nejhorší na tom byl ten 

kopec nahoru a ještě se mi nelíbilo, že tam neměli hranolky, byl tam jen párek v rohlíku a 

suvenýry. Na Kašperku jsme chodili na chůdách. První jsem pomáhala Barče a potom 

pomáhala Barča mně, potom pomáhala Simča Barče a Nelča mně a teď umím chodit na 

chůdách sama. 

Anna 

 



14. 5. jsme jeli do Kašperských Hor. Jeli jsme tam kvůli soutěži. Na soutěži jsme vyplňovali 

listy. Potom jsme šli s panem učitelem na hrad Kašperk.  Tam jsme si koupili nanuka a chodili 

na chůdách. Simče to podjelo a praštila mě do hlavy. Moc se mi to líbilo. 

Barbora 

 

14. 5. jsme jeli do Kašperských Hor. Jeli jsme do informačního střediska na soutěž a chodili 

jsme po stanovištích. Nikola tu soutěž vyhrála. A šli jsme na hrad Kašperk.  

Jan 

 

14. 5. jsme byli v Kašperských Horách, protože jsme jeli na přírodovědnou soutěž.  Na 

soutěži bylo 9 stanovišť. Po soutěži jsme šli na hrad Kašperk. Když jsme došli, já a Simča 

jsme si koupili Calipo. Potom jsme chodili na chůdách. Nejlíp to šlo asi Simče. Barče museli 

pomáhat Anna a Simča. Byl to dobrý výlet. 

Nela 

 

 

 



Plavecko-běžecký pohár  

Dne 6. 6. 2014 byl plavecko-běžecký pohár. Naši školu zastupovali 3 hráči: Nela, Honza a 

Katka. Bylo tam asi 76 dětí. Bylo tam několik dětí z Kašperských Hor. Nejdřív se plavalo, až 

potom se běželo. První plavali ti nejstarší. Ti největší plavali poslední. Pak jsme dostali 

medaile.  

Katka 

 

V pátek 6. 6. 2014 byl plavecko-běžecký pohár. První bylo plavání. Plavali jsme první. 

Plavalo nás šest. Pak jsme museli čekat, než doplavali závodníci z Kašperských Hor. Pak byl 

na řadě běh. Zase jsme běželi první. Když jsme doběhli do cíle, tak jsme odpočívali, než 

doběhli všichni. 

Jan 

 

 

Školní výlet Annín 

Školní výlet v Aníně byl moc hezký. Byli jsme v rybí líhni a lovili jsme ryby a pak jsme šli do 

sklárny a brousili jsme sklo, nakonec jsme šli na Mouřenec do kostnice. Potom jsme se 

vykoupali u řeky. 

Matěj 

 

Líbila se mi nejvíc sklárna, protože tam byly krásné skleněné věci. Krmili jsme ryby, to mě 

bavilo! Kosti mi připadaly drobet hrůzostrašné. Výlet se mi moc líbil.                               

Aneta 

 

Nejvíc se mi líbily ryby, protože jsem je mohla krmit. Od ryb jsme se vydali do sklárny a 

vyzkoušeli jsme si brousit sklo. Ze sklárny jsme se šli kouknout do kostnice, kde byly 

hromady kostí. Z kostnice jsme se vydali do Radešova, kde byl kiosek a mohli jsme si tam 

něco koupit. Pak jsme šli k řece a tam jsme si vykoupali nohy. A to byl konec našeho výletu. 

Moc se mi to líbilo. 

Nikola 

 



Výlet byl hezký. Nejvíc se mi líbila sklárna, protože jsme mohli brousit sklo. Také jsme byli 

na rybkách. A pak jsme byli na Mouřenci. A nakonec jsme šli z Mouřence do Radešova. 

Petr 

 

Na výletě se mi nejvíc líbily ryby, protože jsme je mohli krmit a pohladit si je. 

Tereza 

 

  



Malování 

KRÁLÍK (Simona) 

1. Uprostřed papíru namaluj kruh. 

2. Do kruhu na horní část namaluj 2 malé kroužky zevnitř ale tak, aby se nedotýkaly 

velkého kruhu. 

3. Pod kroužky doprostřed namaluj 1 menší oválek naležato. 

4. Pod oválek namaluj B, ale tak, aby leželo na bříškách. 

5. Vznikla hlava, ale nemá uši, domaluj je, aby vypadaly jako králičí. 

6. Teď namaluj větší kruh, který je větší hlava a který se dotýká hlavy. 

7. Domaluj dva kruhy směrem ven.  

8. A domaluj 2 oválky u spodního okraje kruhu jako nohy. 

 

BERUŠKA (Nela) 

1. Nakresli stojící ovál. 

2. Na vrchol oválu udělej menší kruh. 

3. Na každé straně oválu udělej 3 čáry jako nohy berušky. 

4. Do oválu uprostřed udělej svislou čáru, která rozdělí ovál na dvě poloviny. 

5. Do každého z nich nakresli 3 puntíky v řadě shora dolů. 

6. V horní části svislé čáry nakresli 7. puntík. 

7. Vznikla beruška bez tykadel. Dodělej jí je. 

 

                       

  



Hrátky s jazykem 

Hledej ve větách ukrytá zvířata: 

Děti slaví konec roku. 

My šijeme povlečení. 

Eliška umyla nádobí. 

Česká miss upravovala šaty. 

Lépe slepuj obrázky. 

Malujte lepší obrázky a obrazy. 

Vločka v kapesníku se roztála. 

Pako zametá chodník. 

Málem urnu rozbil. 

Potřebujeme hadr. 

Na nebi je černý mrak. 

 

Hledej ve větách názvy měsíců: 

Na půdu benzín nedáváme. 

Požár hoří jen málo.  

List opadává ze stromu. 

Mele Denisa mouku? 

Večer venku houká sova. 

Míří jenom k vesnici. 

 

Hledej ve větách názvy hudebních nástrojů: 

Bába sama odnesla nákup. 

Nohou slep papír. 

Dubu Ben uškodil. 

 



Dobré rady na prázdniny  

Nechoď nikam, kde jsou hřebíky. 

Nenuď se – nebo prošvihneš celé prázdniny. 

Choď na výlety. 

Nesahej na ropuchy. 

Choď na houby. 

Dávej si pozor na lupiče.  

Choď ven a neseď u počítače.  

Neskákej kolem ohniště.  

Neskákej do mělkého rybníka. 

Když pojedeš k moři, vezmi si: plavky, opalovací krém a deku. 

 
Dávej si pozor na hady. 

Nechoď nikam, kde to neznáš, můžeš se ztratit. 

Až budeš u moře, dávej si pozor na mořského ježka. 

Až půjdeš do listnatého lesa, dávej si pozor na divoká prasata. 

O prázdninách nechoď kolem školy, učitel tě může do ní vzít. 

Hlavně se neutop, prošvihnul bys prázdniny. 

Nehádej se s kámošem, pak se o prázdninách budeš nudit. 

Neskákej přes švihadlo, praštíš se do oka a prošvihneš půlku prázdnin. 

Staň se slavným. 

Dávej si pozor na řízek, může pod ním být pavouk. 

Nechoď do školy. 

Buď frajer. 

Měj krysu a měj rád holky. 

 

 

 



Křížovka 

1. Sbírá se to na podzim a v létě v lese 

2. Je to otravný hmyz a sedá na jídlo 

3. Ryjeme s tím zahradu 

4. Jméno kluka od Á 

5. Nosí to žena na uších 

6. Tatínek a 

7. Kluk, který vystupuje ve vtipech 

8. Nemoc, na kterou se umíralo 

9. Tuky prasete 

10. Bratrovi vypadl mléčný 

11. Je noc a  

12. Potřebuje to horolezec 

13. Paní Ryšavá se jmenuje  

14. Oči, pusa a  

15. Na jaře kvetou  
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