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Milí čtenáři, 

naše školní noviny vychází už pátým rokem a vy se právě chystáte prohlédnout 

stránky devátého čísla. Od září až do konce ledna jsme toho zažili opět spoustu  

– poznávali krásy místní přírody (letošní zimu i výjimečně zasněžené), dozvídali 

se nové poznatky o zvířátkách, houbách i odpadech, také jsme trochu 

sportovali a nahlédli do tajů na Šumavě tradiční sklářské výroby.  

Také v tomto čísle najdete fotky z akcí a komentáře našich žáků, slohové práce 

a na závěr si můžete prohlédnout několik prací našich žáků, vytvořených 

v rámci hodin informatiky.  

Přejeme hezké čtení následujících stránek  
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PROGRAM S LIŠTIČKOU - ZÁŘÍ 

Dne 7. 9. k nám do školy přijel pán s ochočenou liškou. Bylo to šestiměsíční mládě. Vyprávěl 

nám, jak ji našel. Našel jí, když jí bylo 6 dní. Nejvíce se mi líbilo, že jsme si ji mohli pohladit . 

Jmenovala se Mia.          

 Nikola, 5. tř. 

 

Dne 7. 9. 2016 jsme měli výukový program o lišce Mie. Líbila se mi liška a kvíz. Doufám, že 

budeme mít podobný program jako tenhle. 

                                                     Petr, 4. tř. 

 

Ve středu 7. 9. u nás byla liška jménem Mia. Pán nám o ní povídal. A potom jí pustil mezi nás. 

Mohli jsme si jí i pohladit. Moc se mi to líbilo. 

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   
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7. 9. jsme měli program o lištičce. Té lištičce bylo 8 měsíců. Jeden pán nám tam říkal nějaké 

zajímavosti o liškách. 

Matěj, 5. tř. 
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VÝLET NA PRAMENY VLTAVY - ZÁŘÍ 

14. 9. jsme jeli na Bučinu. 

Potom jsme se šli podívat 

na „železnou oponu“. 

Matěj zazvonil na recepci. 

Potom jsme šli na 

prameny Teplé Vltavy a 

vrátili se zpátky na Kvildu. 

Moc se mi to líbilo! 

Dan, 3.tř. 

 

 

14. 9. jsme byli na pramenech Vltavy. Nejdříve jsme viděli železnou oponu. Nejlepší bylo, 

když jsme s Jendou cvičili. V pramenu Vltavy byli peníze. Moooooooooooooooooooooooc se 

mi to líbilo.  

Šimon, 3.tř. 

Ve středu 14. 9. jsme šli 

z Bučiny na Kvildu. Když 

jsme přijeli, tak jsme si 

udělali úkol, ve kterém 

nám vyšla otázka: „Co je to 

železná opona?“. Nikdo 

nevěděl, tak jsme se šli na 

ní podívat. Když jsme se 

podívali, tak jsme šli na 

prameny Vltavy. Když jsme 

tam došli, tak jsme se šli ochladit a dát si sváču. Potom jsme si udělali další úkol a řekli jsme 

si něco o Vltavě. Potom jsme šli nazpátek až na Kvildu. Výlet se mi moc líbil.  

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   
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Ve středu 14. 9. jsme šli na prameny Vltavy. Nejdříve jsme skládali tajenku „Co je to železná 

opona“ a potom jsme šli na prameny Vltavy, kde jsme skládali obrázky o Vltavě. Ještě jsme šli 

6,5 km na Kvildu, kde si Nelča udělala úraz – odřela si koleno a dlaň. Výlet se mi moc líbil. 

PS: Adam už nemohl. 

                                              Petr, 4. tř. 
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 2016 - ZÁŘÍ 

20. září jsme jeli autobusem na dopravní hřiště. Když jsme tam dorazili, tak jsme šli nahoru 

do učebny hudební výchovy. Tam jsme se usadili a pán nám povídal něco o tom, kde máme 

mít na kole odrazky, jak máme přecházet silnici, jak se jezdí za sebou, kdo má přednost a kdo 

ne atd. Potom jsme šli na 

dopravní hřiště. Tam nám 

nejdřív dva pánové 

ukazovali, kdy ukazovat 

ruku, kdo má na křižovatce 

přednost a ptali se nás na 

značky. Potom jsme si 

vybrali kolo a učili jsme se 

nasedat a sesedat. Potom 

už jsme mohli jezdit. Když 

jsme přestali jezdit, měli 

jsme přestávku. A potom jsme šli na jízdu zručnosti. Potom dostali páťáci řidičák na kolo a 

potom už byl konec. Potom jsme šli k McVítkovi na oběd, potom do krámu a potom na 

zmrzlinu a nakonec na trhy. Pak jsme šli na autobus. Moc se mi to líbilo.:) 

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   

Dne 20. 9. jsme jeli 

Terka, já a Péťa na 

dopravní hřiště. Jeli 

jsme autobusem. 

Povídali jsme si o 

dopravních 

předpisech, psali 

test na dopravu, 

jestli víme, jak se 

správně jezdí na 

kole. Potom jsme šli 



 9 

jezdit na kole. Byly tam křižovatky, na kterých jsme dávali přednost. Měli jsme tam jízdu 

zručnosti, kde byly tyče, mezi kterými se jezdí, potom slalom, objetí kužele, jet přes prkno a 

houpačku. Nejvíc se mi líbilo ježdění na kole. Moc mi nešla jízda zručnosti. Moc se mi to 

líbilo.  

Nikola, 5. tř. 

20. září 2016 jsme jeli na 

dopravní hřiště v Sušici. 

Nejdřív nám jeden pán 

vyprávěl něco o 

křižovatkách a dopravních 

značkách a pak jsme dostali 

testy. 4. ročník jen zkušební 

a 5. třída o řidičák (Nikča ho 

dostala). A nakonec jsme 

jezdili na kolech, po umělé silnici a po dráze zručnosti. Moc se mi to líbilo. PS: Nešlo mi to. 

                                                     Petr, 4. tř. 
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PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR 2016 - ŘÍJEN 

Dne 18. 10. byl plavecko-běžecký pohár. 

První bylo plavání, byli jsme rozděleni 

do kategorií. Po plavání jsme šli běhat. 

Běželi jsme půl-kilometrový okruh. Po 

běhu bylo vyhlášení. Potom byla 

tombola. Po ukončení jsme šli do školy 

na oběd. Bavilo mě to. 

Nikola, 5. tř. 

 

18. 10. v úterý byl plavecko-běžecký pohár. Přišli 

jsme do školy a učili jsme se jen první hodinu český 

jazyk. Pak jsme se vydali na hotel Srní. Nejprve bylo 

plavání, pak svačina a šli jsme na běh. Nikdo z nás 

žádnou medaili nevyhrál, ale pak byla tombola a já 

jsem dostala dřevěné skládací auto. Taky tam byl i 

dinosaurus, pak pružina, také gumička a copánky a 

nebo vybarvovací auta a letadla. Pak už jsme měli 

oběd. Moc se mi soutěž líbila, ale budu se víc snažit. 

Aneta, 4.tř. 

V úterý 18. 10. Jsme šli na 

plavecko-běžecký pohár. 

Nejprve nám jedna paní napsala 

čísla na ruku. Potom jsme se šli 

převlíct do plavek a šli jsme na 

bazén. Tam nám jeden pán 

pověděl, jak to bude probíhat. 

Byli jsme rozdělení na kluky a 

holky a podle tříd. Nejprve 
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plavali kluci a potom holky. 

Když jsme všichni doplavali, 

tak jsme se šli osprchovat. A 

pak jsme se šli převlíct. Měli 

jsme pauzu, tak jsme se 

nasvačili a potom jsme si vzali 

bundy. Pak jsme šli běhat. 

Mladší děti běžely kratší 

okruh a starší děti běžely 

delší. Když jsme to všechno 

odběhli, tak jsme dostali pití, 

tyčinku a přívěsek na klíče 

s logem plavecko-běžeckého poháru. Potom jsme čekali na výsledky. Matěj byl třetí. Pak byla 

tombola. Tam jsme podle našich čísel, co jsme měli na ruce, dostali nějaký dáreček. Potom to 

celé skončilo a šli jsme na oběd do školy. Moc se mi to líbilo.  

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   
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PROGRAMY NP ŠUMAVA 

1. Hurá na houby – LISTOPAD 

11.11. naši školu navštívil 

pracovník NP Šumava a 

„vyrazili jsme společně na 

houby“. Hravou formou jsme 

se seznámili se správnými 

názvy našich běžných druhů 

hub, jejich stavbou a 

způsobem rozmnožování. 

Všechny houby jsme si 

pečlivě rozdělili na jedlé a 

jedovaté a z těch jedlých 

jsme si „uvařili“ výbornou polévku. 

Paní učitelka 
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2. O vlně - PROSINEC 

Dne 6. 12. jsme měli 

program „Tvořivá dílna 

z ovčína“. Přijel k nám pán 

a paní z Kašperských Hor a 

ukázali nám, jak se plstí. 

Plstili jsme plstící jehlou. 

Potom jsme plstili na 

mokro s vodou a mýdlem. 

Udělali jsme si kuličku. 

Moc se mi to líbilo.  

PS: vyplstila jsem si 

podložku. 

Nikola, 5. tř. 

6. 12. jsme měli program „Tvořivá dílna z ovčína“. Nejprve nám dali puzzle a na těch puzzlích 

byla ovce a beran a jehně. A potom nám povídali, co se dá dělat z vlny. Potom nám ukázali, 

jak se plstí a potom jsme si mohli něco vyplstit. Já jsem si vyplstila kravičku. Potom, když 

jsme měli všichni hotovo, tak jsme šli dělat plstění na mokro. Nejprve to dělala 1. a 2.třída a 

my jsme si říkali, jak se vyrábí hedvábí atd.. Potom, když to měla 1.a 2.třída hotové, šli jsme 

na řadu my. Všichni jsme si stoupli k lavoru s vodou a dali jsme si na ruce mýdlo. Všichni jsme 

si mohli udělat kuličku. Já jsem jí měla žlutou. A když jsme to měli hotové, tak jsme dostali 

kalendář a záložku a samolepku. Moc se mi to líbilo. Chtěla bych, aby byl podobný program 

zase příště. 

                                                                                                Tereza, 4. tř.   

 

Program o vlně byl v úterý 6. 12.,moc se mi to líbilo, protože rád tvořím a moc rád pracuju s 

vlnou. A moc rád z toho dělám zvířata. Ta paní nám o tom něco povídala a příští program 

říkala ta paní, že Peťa zkusí pracovat na kolovrátku. 

Jakub, 3. tř. 
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Dne 6. 12. jsme měli 

ekologický program o 

vlně. Nejdřív jsme 

skládali puzzle a potom 

jsme plstili. Já jsem 

plstil českou vlajku. 

Trvalo mi to půl hodiny. 

Když jsem to měl 

hotové, dostali jsme 

ovečku na papíru, na 

kterou jsme dávali vlnu. 

A nakonec jsme pstili 

na mokro. Moc se mi to líbilo. 

                                                     Petr, 4. tř. 

6. 12. k nám přijel pán a paní z NP Šumava s programem „Tvořivá dílna z ovčína“. Řekli nám 

něco o vlně a jak se zpracovává. Nejdřív se ostříhá, potom se vypere, potom se osuší, učeše a 

potom se vypere a obarví. Řekli nám, jak se plstí za sucha a za mokra. Já jsem udělal psa, 

strom, kouli a kostku. Skládali jsme puzzle. Řekli nám, z čeho se vyrábí oblečení.  

Dan, 3.tř. 

3. „Kam s nimi“ - LEDEN 

Ve čtvrtek 5. 1. 2017 se naši 

žáci zúčastnili programu o 

odpadech „Kam s nimi?“. 

Nejdříve děti zhlédly krátký 

film o třídění jednotlivých 

typů odpadu aneb jak se 

chovat hezky k přírodě a 

správně se zbavovat odpadů z 

domácností. Potom se všichni 
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dozvěděli, jak se značí na obalech výrobků 

kam který patří, a do kterého kontejneru 

máme házet papír, plast atp. Následující 

aktivita bavila hlavně větší děti, které si 

mohly vyzkoušet svůj odhad a tipnout si, za 

jak dlouho se rozloží např. nedopalek 

cigarety, polystyren, slupka od pomeranče 

atp. Na závěr si děti ověřily své znalosti v 

hezké hře. 

Paní učitelka 
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EXKURZE DO SKLÁRNY ANNÍN - PROSINEC 

16. 12. jsme byli ve sklárně 

v Anníně. Když jsme tam přijeli, 

prohlédli jsme si, co tam mají 

ve vitrínách, a šli jsme do 

muzea, ve kterém byly vitríny 

se sklem, podle toho, jaké sklo 

se tu dříve vyrábělo. Byli jsme 

tam se jedním pánem a ten 

nám vyprávěl o tom, jak se sklo 

jmenuje, na co se používalo atd. 

Potom, když nám to všechno dopověděl, tak jsme si šli vyfouknout vlastní kouličku. V té 

místnosti byl jeden pán a ten nám ukázal pec, ve které se to rozehřívá a čím se to sklo 

vyfoukává. Mohli jsme si vybrat barvu kouličky. Bylo na výběr ze 4 barev. Byly to růžová, 

modrá, tyrkysová a směs. Já jsem si vybrala růžovou. Potom jsme šli k jedné paní a ta nám 

dala čísla, podle kterých jsme si to chodili po jednom vyfoukávat. Moc se mi to líbilo.  

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   

16. 12. jsme měli výlet do 

sklárny v Anníně. Když 

jsme tam přijeli a zaplatili 

vstupné, šli jsme se 

podívat do muzea, kde 

byly pohárky, skleničky 

atd. Když jsme si to 

prohlédli, šli jsme do 

místnosti, kde se foukalo 

sklo. Pak jsme si vybrali 

barvu a šli jsme za paní, 

která nám dala čísla na 

papírku od 40 do 47. Pak jsme si postupně vyfoukávali sklo. Když jsme to měli, jeli jsme do 

školy. Výlet se mi líbil moc. 
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PS: Škoda, že jsme si to hned nemohli vzít domů. 

                                                     Petr, 4. tř. 

Dne 16. 12. jsme se školou vypravili do sklárny v Anníně. Podívali jsme se do sklářského 

muzea. Tam nám nějaký pán vyprávěl o sklárně. Potom jsme si šli vyfouknout vánoční 

kouličku. Tam nám nějaký pán říkal, jak se vyfoukává sklo. Nakonec jsme si všichni vyfoukli 

kouličku. Moc se mi to líbilo.  

Nikola, 5. tř.  
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VÝPRAVY NA BĚŽKÁCH – LEDEN 

TRÉNINKOVÁ HODINA 

19. 1. jsme šli na 

běžky. Šli všichni 

kromě Terky, 

Péti, Matese a 

Míry. Jezdili jsme 

na zkoušku a 

docela nám to 

šlo. Sníh se 

třpytil jako 

drahokam a bylo 

hezké počasí. 

Mám radši 

sjezdovky, 

protože mě do kopce vytáhne lanovka a jedu z kopce. Na běžkách si ale můžeme hezky 

prohlédnout přírodu. Jezdili jsme po okruhu pod paneláky a někteří si to zkracovali přes 

louku hlubokým sněhem. Potom jsme se vrátili na oběd. Trénování se mi moc líbilo. 

Aneta, 4.tř. 

19. 1. jsme šli sáňkovat. Svezli 

jsme se 5-krát. Mě to jezdilo jako 

fík a taky jsem jednou vjel do 

stopy. Sáňkovat jsme byli na 

„sranda“ kopci. Sáňkoval jsem jen 

já, Terka, Míra a Matěj. Ostatní šli 

běžkovat na louku. Sáňkování 

bylo super. 

                                                     

Petr, 4. tř. 
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19. 1. byli ostatní žáci na běžkách, ale já jsem nebyla, protože nemám běžky a tak jsme šli 

sáňkovat. Byli jsme tři, co jsme šli sáňkovat. Já, Matěj a Péťa. Šli jsme na „sranda“ kopec. 

Jezdilo to tam dobře, protože to bylo upravené rolbou. Svezli jsme se pětkrát a šli jsme 

nazpátek. Líbilo se mi to, ale mohlo to být trošku delší. Ale jinak to bylo dobré . 

                                                                                                  Tereza, 4. tř.   

 

Dne 19. 1. jsme se školou byli na běžkách. Bylo hezké počasí, ale je škoda, že bylo takové 

vedro. Já ani jednou nespadla, což jsem ráda. Docela mě to bavilo a doufám, že pojedeme na 

nějaký delší výlet. Bolely mě z toho nohy. Mám ráda běžkování. 

Nikola, 5. tř.  
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VÝLET PO OKOLÍ SRNÍ 

Vyjeli jsme v 9:00 a 

jeli jsme kolem 

Spáleňáku. Spadl 

jsem dvakrát, jel 

jsem rychle a 

zakopl jsem o 

větev. Měli jsme 

zastávky. Šimon 

spadl stokrát. Jelo 

nás 9 a 2 paní 

učitelky. Stihli jsme 

oběd. 

Matěj, 5. tř. 

V pátek 27. 1. 

jsme byli na 

výletě na 

běžkách. Na 

výlet jsme vyšli 

po 1.hodině – 

po českém 

jazyce. Na výlet 

nás šlo 9 dětí a 

2 paní učitelky. 

Na běžkách 

jsme jeli kolem 

Spáleňáku.  Já 

jsem spadl asi stokrát. Bylo nádherné počasí, svítilo nám slunce. Bylo nám veliké vedro. 

Jendu a Nelu bolely nohy. Nejlepší bylo, když jsem padal. Moc se mi to líbilo.  

Šimon, 3.tř. 
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27. 1. jsme šli na výlet na běžky. Šli jsme všichni kromě Dana, Jakuba a Míry. Jeli jsme docela 

dlouhou trasu. Měli jsme přestávky na pití. Když jsme vyrazili, bylo velké horko. Jeli jsme do 

mírných kopečků, které se zvětšovaly, po rozbitých cestách a z prudkých kopečků dolů, kde 

čekala prudká zatáčka. Dojeli jsme na místo, kde jsme se mohli rozhodnout, jestli pojedem 

dál nebo dolů. Nakonec jsme se vrátili stejnou cestou a jeli dál. Klidně bychom s Matesem a 

Nikčou jeli dál, ale už jsem museli na oběd. Nohy mě nebolely, jenom trochu ruce. Spadla 

jsem jenom pětkrát, to mi ale nevadilo. Moc mě to bavilo a doufám, že příští rok bude sníh, 

abychom mohli jet zas na 

běžky. 

Aneta, 4.tř. 

V pátek 27. 1. jsme měli 

výlet na běžkách. Jelo nás 9 

a 2 paní učitelky. Nejeli 

Kuba, Dan, Bára a Míra. Ze 

začátku mi to moc nešlo, ale 

zlepšovalo se to. Bylo to 6 

km, možná víc. Nejvíc padal 
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Šimon. Jeli jsme nejdřív směrem na Spáleňák 

a potom jsme se vrátili a jeli jsme po 

zasněžených lukách. Svítilo krásně sluníčko. 

Vrátili jsme se na oběd. Výlet se mi moc líbil. 

PS: Bolely mě nohy. 

                                                     Petr, 4. tř. 

27. 1. jsme měli výlet na běžkách. Na běžky 

nejeli jen kluci – Míra, Kuba a Dan. Jedna 

z paní učitelek jela vepředu a jedna vzadu. 

Mě nešly moc kopce, ale jinak mi to šlo. 

Nejprve jsme jeli kolem oveček směrem na 

vlčí stezku. Na louce nad „sranda“ kopcem  

jsme se otočili a jeli jsme nazpátek 

k ovečkám. Tam jsme přešli silnici a šli na 

cestu a tam jsme jeli dál. Pak jsme vyšli na louku a na louce jsme si vlezli do stopy a jeli ve 

stopě. Bylo dobré, že svítilo sluníčko 

a nepadal sníh. Nejvíc padal Šimon. 

Když jsme dojeli z výletu, tak jsme šli 

nazpátek. Ujeli jsme asi 6 km. Já 

jsem moc unavená nebyla. Výlet se 

mi moc líbil. Chtěla bych, aby byl 

výlet i příští rok.  

                                                                                                  

Tereza, 4. tř.   
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ 

HÁDANKY 

1. Pracuje se na tom, má to myš a klávesnici. Co je to? 

                                                     Petr, 4. tř. 

2. Je to ze skla a je lesklá, může mít různé barvy, když spadne, tak se rozbije. A můžeš 

z ní i pít. 

                                                                                                Tereza, 4. tř.   

3. Je to bílé a dává se to do kamen. 

Matěj, 5. tř. 

4. Vevnitř hoří, venku je studený, hřeje a hází se do něj dřevo. 

5. Nosí se to do školy, na výlety, dávají se do toho věci. 

Dan, 3.tř. 

ŘEŠENÍ: 

1. Počítač 

2. Sklenice 

3. Pepo 

4. Kotel 

5. Taška 

PŘÍBĚH OD JEDNOHO PÍSMENKA 

Zebra zemřela! Zavolali zebří záchranku. Záchranka zachraňuje zebru. Zebra zemřela. 

Dan, 3.tř. 

Můj malý Matoušek maluje malé motýlky a mamka mu maluje mimozemšťana. 

Jakub, 3. tř. 
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Slepice slupla slimáka. Slepici slupl sysel, sysla slupla sova, sovu slupla saň, saň slupl srab, 

sraba sluplo strašidlo, strašidlo slupla Simona a Simonu slupl sen. 

Aneta, 4.tř. 

Nemocná Nela nemohla najít Nurofen. Nurofen našla na novinách. Nurofen na novinách 

nebyl nový. Nela našla nový Nurofen. Nurofen našla na nových novinách. Noviny nakonec 

nebyly nové. Nele Nurofen nechutnal. Nela nakonec nebyla nemocná. 

Nikola, 5. tř. 

 

SLOHOVÉ PRÁCE  

PODZIM U NÁS 

Na podzim se krásně zbarví listí. Chodím s tátou pouštět draky. Táta dělá dříví na zimu. Sklízí 

se zralá jablka. Začínají být velké mrazy. Brzy začne hodně sněžit. Dáváme zvířátkům do 

krmelce kaštany. Vozí se balíky do obory pro jeleny. Vozí se do lesa poslední semenáčky. 

Střílí se jeleni. 

Nikola, 5. tř. 

MOJE AKTOVKA 

Moje aktovka má barvu černou, fialovou a stříbrnou. V mé tašce nosím sešity, penál, svačinu, 

pití a kapesníky. Tašku jsem dostala od maminky a tatínka. Na tašce se mi líbí, že je 

kytkovaná a že má hezkou barvu. 

Nela, 2. tř.  
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PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ Z HODIN INFORMATIKY 
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Nikola, 5. tř. 
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Matěj, 5. tř. 


