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Základní škola v Srní a její žáci se opět rozhodli, že by Vás – 

rodiče a přátele školy rádi seznámili s tím, co se v naší škole 

za uplynulý půlrok dělo. 

 

A že to bylo období na akce a zážitky opravdu bohaté, o tom 

Vás přesvědčí následující stránky. Kromě tradičních akcí typu 

Mikulášská besídka a Pohádkový les tu najdete také výlety a 

další zajímavé akce. 

 

Na konci našeho časopisu si pak můžete přečíst několik 

příspěvků našich žáků a potrápit mozkové závity při hře „Kdo 

je kdo“. 

 

 

Vítejte při listování V. číslem školního občasníku ZŠ a MŠ 

Srní. 
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VÝLET NA POLEDNÍK 18.9. 

Dne 18.9. jsme byli na rozhledně jménem Poledník. Ze Srní jsme jeli parkovým autem. Když 

jsme už byli na Poledníku, tak jsme dělali úkoly. Když jsme dodělali úkoly, šli jsme na 

rozhlednu. Bylo tam 273 schodů. Byl tam krásný výhled. Nazpátek jsme šli pěšky na Srní. 

Výlet se mi moc líbil. 

Katka, 4.tř. 

18.9. jsme jeli na Poledník. Když jsme 

tam dojeli, tak jsme hráli hry. Když jsme 

dohráli, tak přijeli dva lidi a otevřeli 

rozhlednu. Šli jsme dovnitř a tam byly 

místnosti a do jedné z těch místností 

jsme šli. V jedné byly vojenské věci. 

V druhém patře byla památka na Kyril. 

Rozhlíželi jsme se z rozhledny a 

nakonec jsme šli na Srní. Výlet se mi 

líbil.     Honza, 4.tř.   
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Dne 18.9. jsme jeli na rozhlednu Poledník. Byly jsme až úplně nahoře rozhledny. Byl odtud 

velký výhled. Bylo tam hodně schodů. Koupila jsem si tam turistickou vizitku a štítek. Moc se 

mi tam líbilo. 

Nikola, 3.tř. 

Byli jsme na Poledníku. Dali jsme si 

sváču a šli jsme nahoru. Šli jsme po 

smradlavém žebříku. Bála jsem se té 

výšky, protože tam byla mřížovaná 

podlaha. Když jsme šli dolů, tak jsem 

našla zraněného motýla. Nesla jsem ho 

celou cestu na Srní. Cestou jsme sbíraly 

borůvky. Výlet se mi moc líbil. 

Aneta, 2.tř. 

Na výletě se mi líbilo. Akorát Poledník byl moc vysoký. Zpátky jsme šli pěšky a sluníčko 

nám svítilo. 

Tereza, 2.tř. 

18.9. jsme byli na rozhledně Poledník. Vyšlapali jsme 227 schodů. Byli tam 3 patra. V 1. bylo 

zavřeno, v 2. patře byli opravdové dráty a ve 3. patře byl žebřík a pak byl výhled. Byl to 

hezký výlet. 

Petr, 2.tř. 
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 24.9. 

Dne 24.9. jsme jeli na dopravní hřiště do Sušice. Nejdříve 

jsme byli ve škole. Jedna paní nám povídala, jak se máme 

chovat na silnici, potom jsme psali test, měla jsem tam 5 

chyb. Potom jsme šli na to hřiště, bylo tam spousta kol. 

Jeden pán nám říkal, jaké jsou tam značky. Potom jsme 

jezdili na kolech. Výlet se mi moc líbil. 

   Katka, 4.tř. 

  

 Dne 24.9. 

jsme jeli 

do Sušice na dopravní hřiště. Když jsme 

přijeli do Sušice, tak jsme šli do Lerchovky a 

tam nám paní povídala o značkách a o 

bouračkách. Když skončila, tak jsme šli 

jezdit. A museli jsme jezdit podle značek. 

Výlet se mi nelíbil, protože ten pán na mě 

pořád křičel, protože mi to nešlo. 

Honza, 4.tř.   

Dne 24.9. jsme jeli my čtvrťáci na dopravní 

hřiště. Když jsme přijeli, tak jsme šli do třídy a 

paní z autoškoly nám vyprávěla o bezpečnosti a 

učila nás, jak se chovat na silnici. Po dvou 

hodinách  jsme šli ven a tam nám půl hodiny 2 

pánové ukazovali značky. Potom jsme šli jezdit, 

jezdili jsme podle značek a jeli jsme jízdu 

zručnosti. Výlet se mi líbil.  Bára, 4.tř. 

 

Ve středu 24.9. jsme jeli do Sušice na 

dopravní hřiště. Jedna paní nám asi 2 hodiny 

vyprávěla něco o cyklistice a pak jsme jeli 

jezdit podle značek. Každému dali jedno kolo. 

Moc se mi tam líbilo.   Anna, 4.tř. 
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POHÁDKOVÝ LES „O SNĚHURCE“ 21.10.2014 

V úterý odpoledne jsme se vydali na procházku pohádkovým lesem. 

První zastavení „U Sněhurky“ bylo v parku – navlékali jsme zde korálky, skládali slovíčka 

z písmen. 

Starší děti skládaly slova v angličtině. 

„U prince“ byl hod na cíl šiškou a házení kroužků a jejich chytání na meč. 

„U trpaslíka“ mladší děti skládaly obrázky se zvířátky a starší děti hledaly názvy zvířat 

v přesmyčkách. 

„U čarodějnice“ určovaly děti jedlé a jedovaté houby, šišky a větvičky jehličnatých stromů. 

„U zlé královny“ děti kreslily portrét zlé královny. 

Na závěr jsme vyhlásili nejlepší výkresy. Všichni pak dostali věcné ceny a sladké odměny. 

 

HALLOWEEN 31.10. 

31.10. jsme slavili Halloween. 

Na začátek jsme se představili. 

Potom jsme dělali světýlka a 

luštili jsme tajnou zprávu, hledali 

jsme lístečky po škole (oranžové, 

žluté, šedé). Když jsme všechny 

našli, tak jsme je poskládali. Pak 

jsme malovali skřítka a lovili 

jsme jablka pusou. A nakonec 

jsme brčkama chytali 

maršmelouny. Halloween se mi 

líbil. 

Honza, 4.tř. 

Dne 31.10. jsme ve škole slavili Halloween. Prvně 

jsme přišli v maskách do školy a povídali jsme, co 

naše maska jí a kde bydlí. Potom jsme si vyrobili 

z lahve a papíru lampičku a dali jsme do ní svíčku. 

Pak jsme se rozdělili do tří skupin a hledali jsme 

lístky. Ve skupinách jsme běhali na chodbě, ve 

třídách a v družině. Ty lístečky jsme seřadili jak 
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jdou za sebou a nalepili na papír. Potom jsme 

dostali papír a nějaké divné značky. Z těch značek 

jsme vyluštili jméno skřítka a co dělá. Namalovali 

jsme skřítka a nalepili mu oblečení. Po skřítkách 

jsme lovili jablka pusou. Pak jsme šli do druhé 

třídy a hráli na židličky. Nakonec jsme nasávali 

brčkem maršmelouny. Těším se na další 

Halloween. 

Bára, 4.tř. 

O Halloweenu 

jsme lovili jablka 

z kádě. Byli jsme 

ve strašidelných 

maskách a pak jsme si dělali lampu. Bylo to moc hezké. 

Matěj, 3.tř. 

Dne 31.10. jsme ve škole 

slavili Halloween. Přišli 

jsme ráno v maskách. Nejdříve jsme se představovali, 

pak jsme dělali lampičky ze sklenic, potom jsme luštili 

nějakou zprávu o skřítkovi a potom jsme dělali mumii 

z prvňáků. Když jsme dodělali mumie, tak jsme šli do 

vedlejší třídy hrát hry. Pak jsme šli na oběd a po obědě 

jsme šli za paní školnicí a řekli koledu. Nejvíce se mi 

líbilo lovení jablek. Chci, aby Halloween byl zase příští 

rok. Moc se mi to líbilo.    Nikola, 3.tř. 
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31.10. jsme slavili Halloween. Přišli jsme do školy 

v maskách a jedna aktivita byla, že jsme se museli 

představit jako masky a říct kde žijeme a čím se živíme. 

Potom jsme si vyráběli svojí lampu ze sklenice. Pak 

jsme se dali do skupin. A 

malovali jsme obrázky. Ještě 

jsme lovili jablka pusou. A 

potom jsme hráli strašidelné 

židličky. A nakonec jsme se 

naučili půlku anglické 

básničky. Bylo to moc 

pěkné.                  Anna, 4.tř. 

31.10. jsme slavili Halloween. Všichni jsme přišli v maskách a pak 

to začlo. Udělali jsme si svícínky, hledali jsme kartičky po škole a 

luštili jsme tajnou zprávu. Moc se mi to líbilo. 

Tereza, 2.tř.  

31.října jsme slavili Halloween. Nejdřív jsme se představovali a 

pak jsme dělali dýně. Pak jsme dělali mumie a ještě jsme luštili 

zprávu. A něco jsme se dozvěděli o Halloweenu a lovili jablka. Chci, aby jsme ho zase příště 

slavili.            Petr, 2.tř. 
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 5.12.2014 

Na letošní besídku jsme si připravili dvě klasické 

pohádky „trochu jinak“. 

První se jmenovala „O Řepě“. Hlavní roli řepy Pepy 

si zahrála Anička Doležalová. 

Druhá pohádka „O Karkulákovi“ byla velmi 

veselá. Karkulka (Bára Pojarová) přemluvila 

Matěje (M.Svoboda), aby si zahrál 

Karkuláka místo ní. Vlka si zahrál Honza 

Marek. Obě pohádky byly veselé a rodičům se velmi líbily. 

Pak už přišli čerti a Mikuláš s andělem. Dostali jsme balíček sladkostí a adventní kalendář. 

Po besídce si mohli ještě rodiče prohlédnout výstavu našich výtvarných prací v infocentru 

v Srní. Výstava bude v 1.patře infocentra po celou zimu. 
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KDYBYCH NAŠLA KOUZELNOU LAMPU, … 

….přála bych si psa. Protože bych si s ním mohla hrát a chodit na procházku. 

Tereza, 2.tř. 

…..tak bych chtěla velký dům a v něm všechny plyšáky světa. A veliký dřevěný dům na 

všecky zvířata, ale ochočená, protože mám ráda plyšáky a zvířata.  

Bára, 4.tř. 

…přál bych si křečka, abych nebyl doma sám. 

Honza, 4.tř. 

…přála bych si farmu a na ní všecky zvířata světa, protože mám ráda zvířata. 

Anna, 4.tř. 

…přála bych si rybičky, protože jsou hezké a líbí se mi jak plavou. 

Nikola. 3.tř. 

…přál bych si papouška, protože ho chci naučit mluvit. 

Petr, 2.tř. 

…přála bych si křečka, protože bych se měla s kým mazlit, když mi máma sebere Hráška. 

Aneta, 2.tř. 

 

CHTĚL(A) BYCH ABY MI BYLO…. 

….1 rok, protože chci se dožít co nejdéle. Ale to ještě nevím jistě. 

Aneta, 2.tř. 

…. 25 let, protože chci dodělat vysokou školu. 

Petr, 2.tř. 

….12 let, protože mi mamka možná koupí morče. 

Tereza, 2.tř. 

…22 let, protože bych si chtěla najít práci, abych mohla vydělávat na jídlo a mohla půjčit 

peníze rodičům. 

Nikola. 3.tř. 

…25, protože bych nemusel do školy a byl jsem dospělý:)  

Honza, 4.tř. 

…10, protože nechci být starší ani mladší, protože chci být s rodinou a nebýt malá, protože to 

nechci zažít. 

Bára, 4.tř. 

….9, protože chci mít stejný věk jako mám.      Anna, 4.tř. 



 11 

NAŠE ŠKOLNÍ ANKETA 

1) Máš doma nějaké zvířátko? Jaké? 

2) Jaké zvířátko bys chtěl(a) mít doma? Můžeš si vybrat jakékoliv. 

3) Jaká je tvá nejoblíbenější hračka? 

4) Jaký předmět ve škole máš nejradši? 

5) Jaký předmět nemáš rád(a)? 

Matěj: koně; želvu; plyšák; výtvarka; čeština. 

Nikča: ryby; koně (křeček); plyšák; tělák; psaní. 

Barča: želva; hrocha; plyšák; tělák; ájina. 

Kačka: psa; koně (lva); plyšáky; výtvarka; ájina. 

Kuba: psa; křečka; traktor; tělák; čtení a psaní. 

Daník: psa, myš, auto, výtvarka, matika (český jazyk). 

Šimon: křečka, želvu vodní, pistol, matika, člověk a jeho svět. 

Terezka: křeček, morče, plyšáci, čtení, matiku. 

Péťa: křeček, psa, plyšák, matika, čeština. 

Anetka: morče, křečka, opice, matika, čeština. 

Áňa: psa, koně, plyšáky, tělák, ájina 

Honza: myš, žirafu, playstation, tělák, matika. 

Paní učitelka Havlíčková: 2 kočky; pumu; plyšáci; angličtina; matematika. 

 

?KDO JE KDO? 

1. Jsem holka. Bydlím na Srní a je mi 8 let. Ráda kreslím a moje nejlepší kamarádka je 

Aneta. Kdo jsem? 

2. Jsem holka. Bydlím na Modravě. Moje nejlepší kámošky jsou Bára, Terka a Nikča. Mám 

jednoho psa, 4 koťata a 2 křečky. Chodím do 4.třídy a mám dlouhé vlasy. Kdo jsem? 

3. Jsem kluk. Bydlim na Srní. Jsem často na trampolíně před hotelem Srní. Můj nejlepší 

kamarád je Matěj Svoboda. Kdo jsem? 

4. Jsem holka. Nemůžu zvednout levou ruku. Bydlím vedle hotelu Vydra. Docela mi jde 

angličtina. Kdo jsem? 

5. Jsem kluk. Bydlim na Modravě. Bydlíme ve žlutém baráku. Mám žluté vlasy. Kdo jsem? 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1. Terezka, 2. Áňa, 3. Honzík, 4. Nikča, 5. Péťa 

 


