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Váţení a milí čtenáři,  

neúprosně se blíţí konec školního roku a s ním vychází druhé číslo časopisu Bla-ška, který 

vám opět přináší souhrn akcí, kterých se naši ţáci zúčastnili, včetně fotografií. Tradičně se 

zde nachází i ukázky ţákovských prací, ať uţ se jedná o slohové práce či vlastní poetickou 

tvorbu. Poslední část tohoto časopisu je věnována zábavě s angličtinou a připravili si ji pro 

vás ţáci 9. třídy.  

Doufám, ţe se při četbě nejen pobavíte, ale také zavzpomínáte na uplynulé akce 

a budete se těšit na ty následující, které proběhnou příští školní rok. Děkuji všem, kteří se na 

tvorbě časopisu podíleli, přeji krásné proţití letních prázdnin a v září na shledanou.  

Mgr. Lenka Malá  

 

  
1. ŠKOLNÍ AKCE: 

Masopust (8. 2. 2013) 

Hudební pořad (8. 3. 2013) 

Jarní tvoření (25. 3. 2013) 

Den matek (14. 5. 2013) 

Párty se Zdravou pětkou (23. 5. 2013)  

Den dětí (4. 6. 2013) 

2. ŢÁKOVSKÉ PRÁCE 

3. ZÁBAVA 

 



 

 

Stejně jako loni, i v letošním školním roce ZŠ Blatnice uspořádala masopustní průvod obcí. 

Ten se konal 8. 2. 2013. Mrazivé počasí pro nás nebylo překáţkou, stačilo se pod masku teple 

obléci. Na cestu nám paní kuchařky připravily koblihy a za hudby z obecního rozhlasu jsme 

procházeli obcí. Podpořit nás přišli i někteří místní obyvatelé, kteří se k našemu průvodu 

přidali a mohli si tak zcela uţít masopustního veselí. V našem průvodě nechyběli ţenich 

s nevěstou, zvířecí masky (např. medvěd, prase, motýl), kat, kominík, vodník, policista, celé 

vojenské komando, námořník, kovbojové, čarodějové a čarodějnice, k nepřehlédnutí byla také 

parta mafiánů a zcela jistě dva hrozny vinné révy. Masek bylo mnohem více, ţáci nás opět 

překvapili svými nápady a prací, kterou do výroby masek vloţili. Těšíme se na příští rok 

s dalšími originálními maskami.  

 

 

 



 

 

    



 

PPoořřaadd  pprroo  pprrvvnníí  ssttuuppeeňň  VVáámm  ppřřeeddssttaavvíí  ssaammii  ţţááccii::  

 

                                         

                            „Představení se konalo 8. 3. 2013 ve školní tělocvičně s velmi  

          sympatickým starším pánem, který se jmenoval Dan. Dan uměl hrát na kytaru a ta ho  

celé představení doprovázela. Dan zazpíval spoustu písní. Dvě písně se mi líbily nejvíce, 

protoţe nás do nich Dan zapojil. První píseň se jmenovala Stánky. Při písni jsme měli mít 

zavřeně oči i pusu. Druhá píseň se jmenovala Kdyby tady byla taková panenka. To nás 

rozdělil na dvě skupiny. V jedné skupině byly dívky a v druhé byli kluci. Představení se mi 

moc líbilo, protoţe Dan krásně zpíval, ale byl i milý a také nás moc pěkně zapojil.“    

                       

                                                                                  Lucie Rýdlová, 5. třída  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Hudební představení bylo o tom, ţe jsme plnili úkoly. V prvním úkolu se tleskalo a luskalo. 

Ve druhém úkolu se muselo zavřít oči a pusu  a pán nám zpíval písničku Stánky. Ve třetím 

úkolu jsme se vystřídali: 1., 2., 3. třída zpívaly a 4., 5., 6. třída poslouchaly a pak opačně. 

Poslední písničku nám zazpíval sám. Moc se mi to líbilo.“ 

                                                                                   Nikola Lašáková, 5. třída  

 



 

 

Mezi tradiční akce, pořádané Základní školou v Blatnici, patří 

Jarní tvoření. Protoţe letos jaro stále nepřicházelo, ţáci se ho 

snaţili přivolat tvorbou jarních a velikonočních dekorací, které 

následně vyzdobily budovu školy a byly přístupné na tradiční 

výstavce. Na Velikonoce si výrobky ţáci odnesli domů, aby si 

i tam uţili jarní atmosféru. Ţáci prvního stupně vyráběli motýlky 

na kolíku, velikonoční zápich ve tvaru kohoutka, stojánek na 

vajíčka a zdobili kraslice. Ţáci druhého stupně tvořili 

velikonoční přání, dekorace ve tvaru vajíčka, velikonočního 

beránka a v neposlední řadě si ozdobili kraslice voskem. Tvoření 

ţáky moc bavilo. Pomáhali si a vykouzlili ve škole tu pravou 

jarní náladu.  

 

 

 

 



 

Besídka ke Dni matek se konala 14. 5. 2013 ve školní tělocvičně. Ţáci dlouhé týdny 

nacvičovali různá představení, která v tento den věnovali svým maminkám. S průběhem 

besídky Vás seznámí naši ţáci: 

„Byl to úžasný den. Byl plný radosti, strachu i nervozity. Dvakrát jsme všichni zkoušeli, jak to 

bude vypadat. My jsme si připravili taneček Gangnam Style a anglickou básničku. Tak je tady 

ten den! Celá tělocvična byla plná lidí. Když jsme je všechny viděli, přišla na nás nervozita. 

Jako první šla na řadu první, druhá a třetí třída. Tancovali mazurku a zpívali písničky. Na 

besídce byly i další písničky, tancování, divadla a flétny. Byl to nezapomenutelný den a 

doufám, že bude i příští rok znova.“   Aneta Loudová, 5. třída  

   

„Nejdříve jsme tancovali mazurku, pak jsme zarecitovali anglickou báseň, druhý stupeň 

zatancoval tanec na téma Noc v muzeu, třetí a pátá třída předvedla choreografii na Gangnam 

Style, čtvrtá třída zazpívala anglickou píseň. Paní učitelka Kuncová nacvičila s dětmi hudební 

představení, děti zahrály na flétny lidové písně. Líbilo se mi pohádkové představení první 

třídy. Besídku věnovanou všem maminkám k jejich svátku ukončila devátá třída básní Máj od 

Karla Hynka Máchy.“  Barbora Caithamelová, 3. třída  



 



  

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 navštívila naši školu paní Kamila, která ţákům druhého stupně 

představila projekt Zdravá pětka.  

Společně diskutovali o zásadách zdravého stravování a o sloţení jídelníčku. Nejvíce se 

ţáci těšili na samotnou party, na kterou si společně připravili občerstvení formou švédského 

stolu. Ţáci byli rozděleni do pěti skupin a kaţdá skupina tvořila zdravou svačinku pro sebe a 

své spoluţáky. Při party si tak ţáci mohli pochutnat na ovocném salátu pro piráty či na 

celozrnných chlebíčkách s pomazánkou a zeleninovou ozdobou. Na stole nechyběla ani 

červenobílá stonoţka z rajčat a mozzarelly či celý talíř zdravé zeleniny společně s dipem. 

Osvěţit se mohli vlastnoručně připravenou hawaiskou limonádou.  

Ţáci získali tedy nejen teoretické poznatky o zdravém stravování, ale sami se v praxi 

naučili připravit rychle a snadno zdravou svačinku nejen do školy. 

 

 

 



 

 

 

„Ani jsme se nenadáli, rok s rokem se sešel a máme tady zase den dětí. Letos nám ho 

připravili žáci deváté třídy. Ráno jsme přišli do školní budovy a bylo krátké zahájení. Při 

zahájení nám paní učitelky rozdaly pracovní listy, na kterých bylo: název vesnice, bytost, 

která v ní žije, a podobně. S úsměvem jsme šli vyplnit pracovní list. Po jeho vyplnění jsme šli 

plnit úkoly např. házení na plechovky, střílení z luku, hádání pohádek a podobně. Nakonec 

jsme šli všichni na chodbu a čekali jsme na vyhlášení a dozvěděli jsme se, že jsme zvítězili. 

Doufám, že další dětský den bude stejně krásný jako tenhle.“ Lucie Rýdlová, 5. třída       

   

 

„Dětský den se uskutečnil 4. června. Plnili jsme úkoly po celé škole. V každé třídě se musel 

splnit jeden úkol. U Šmoulů jsme si splnili jeden úkol z Aktivit, u dvou princezen jsme 

poznávali písničky z pohádek a u pana krále jsme museli zahrát pohádku, venku se střílelo 

z luku a ze samopalu. Potom se vyhlásili výsledky úspěšnosti prvního a druhého stupně. 

My, pátá a třetí třída, jsme se umístili na prvním místě. Dětský den se mi moc líbil, ale 

škoda, že bylo ošklivě a nemohl se uspořádat venku.“ Eliška Chalupová, 5. třída  

 

 



 
 

 

TEREZA POLÍVKOVÁ, 3. třída   

Tuto hračku jsem dostala k Vánocům od maminky a tatínka.  

Má velkou plastovou hlavu a na ní vidíme velké oči s řasami, 

velký nosánek a malou pusu. Z hlavičky vystupují ouška s velkou 

hřívou. Menší tělíčko je fialové. Koník drţí ruce u těla. Na těle si 

nejde nevšimnout srdce. Kdyţ se zmáčkne, vydává zvuky. Noţičky, 

na kterých sedí, také vydávají zvuk. Mluví rychle jako blesk. Je 

oblečený do pleny.  

Ráda si s ním hraju, pouţívám ho i na spaní.  

  

MICHAELA ŠOBROVÁ, 3. třída  

Medvídka Míšu mi dala maminka a tatínek.  

Jeho barva je světle hnědá. Má malou kulatou hlavičku. 

Hlavička obsahuje dvě malá kukadla, usměvavou pusinku a dvě 

malá ouška. Míša je oblečený do růţového trička a béţové 

plenky. Pořád jenom sedí a kouká na mě.  

Protoţe je hebký a měkký, ráda s ním spím.  



 

 

Eliška Beková, 5. třída 

Jedna malá kobyla,  

ta si hrnec koupila 

a paní se zlobila, 

protoţe jí polila 

a hrneček jí rozbila.  

 

 

Anna Grláková, 5. třída  

Létají motýlci,  

jaro je tady, 

létají nad loukou  

s prvními květinami.  

I první kočičky 

lákají ven včeličky, 

které mají pylu 

plné kapsičky.  

 

 

  

Kamila Dobrá, 5. třída  

V krajině jsou zvířata 

jako třeba kuřata. 

V krmelci je oběd 

a přijde tam medvěd. 

U domečku zahrada 

a v zahradě květina, 

a na plotě kočička, 

u stromu zas lištička.  

 

 

Eliška Chalupová, 5. třída 

Dva lidé ţijí pod jednou střechou 

a ţijí tam s jednou mouchou. 

Aţ si vezmou do ruky plácačku, 

zlomí mouše pravačku. 

A uţ nebude moct létat 

a jídlo oblézat.  

 



 

 

Jana Caithamelová, 9. třída 

„Chtěla bych zastavit čas“ – toto přání vyslovují lidé z různých důvodů. Většinou tím 

chtějí vyjádřit to, jak se jim právě proţívaná chvíle líbí a jak moc by stáli o to, aby nikdy 

neskončila.  

Kaţdý alespoň jednou za ţivot zaţije tento moment, chvíli, prostě něco, co by chtěl, 

aby trvalo déle, nebo dokonce i navěky. V mém případě se toto přání týká mého setrvání 

v 9. třídě na Základní škole v Blatnici. I kdyţ se na jednu stranu trochu s obavami těším na 

pokračování studia na nové škole, na poznávání nových kamarádů a na nové situace, přesto 

bych si přála umět zpomalit čas, abych mohla strávit ještě trochu déle času se svými „starými“ 

spoluţáky. Někdy si sice „vjedeme do vlasů“, ale 

většinou si dokáţeme vzájemně pomoci. To, ţe jsme 

malý kolektiv, nás hodně stmelilo. Úsměv u mne 

vyvolávají nejen vzpomínky na společné záţitky, výlety, 

ale třeba i jen na to, jak drţíme za jeden provaz při 

přemlouvání učitele, aby odloţil písemnou práci. 

Přiznávám, ţe jsem se dříve nemohla dočkat, aţ ze 

školy vypadnu. Obzvláště, kdyţ se mi něco nepovedlo, 

nebo mě někdo naštval. Teď ale vím, ţe opustit 

„základku“ bude pro mě srdeční záleţitost. A myslím, 

ţe stejně tak i pro moje spoluţáky. Protoţe naše škola je díky malému počtu ţáků, ale i díky 

milým učitelům, kteří mají velké pochopení pro naše radosti, starosti i problémy, takovou 

mojí velkou rodinou.  

Bohuţel zastavit čas, nebo ho zbrzdit, není v silách nikoho. Ale můţeme se alespoň 

snaţit zpříjemnit si a uţít si poslední chvíle na základní škole. Abychom nemuseli litovat, ţe 

jsme si marnou snahou zastavit čas nechali uplynout poslední společně proţité chvíle.  

 

 



 

 

NIKOLA VOLŠIČKOVÁ, 5. třída 

Povodňová rašilka má dlouhé vlasy z ryb a odpadků. 

Tělo má velmi štíhlé a kostrbaté, ale je velmi silná. Má veliké 

pozadí a je celá zahalená do tmavě modrých šatů. Kouká na 

nás velkýma kulatýma očima. Pusu má různě tvarovanou, 

protoţe huláká na Prahu.  

Je známá tím, ţe vyvolává povodeň v Praze a její 

kamarádi potápí i další města. Ţije ve Vltavě a proplouvá 

Prahou.  

Lidem ubliţuje, zaplavuje domy, byty a také straší. 

Kdyţ půjdete v noci po Praze, uslyšíte divné zvuky z Vltavy.  

 

 

KAMILA DOBRÁ, 5. třída 

Ţelvák nosatý má černozelený krunýř a na obličeji 

mu trčí velký tlustý nos. Dlouhé kudrnaté vlasy jsou stejné 

barvy jako krunýř. Nevypadá jako normální ţelva, většina 

lidí se jí bojí. Jeho nohy vypadají jako list, uši jsou 

tvarované do kruhu. Kdyţ se na ni podíváte ze strany, uši jí 

nejsou vidět, jsou strašně placaté. Ocas je kratší, ale 

zatočený. Nosí hnědé kalhoty, na jejichţ konci je přilepená 

tráva jako třásničky.  

Za rok se naučí tři kouzla, doţije se tak šedesáti let. 

Ţije většinou v rybníku. Kdyţ vidí, ţe tam někdo hodí do 

vody papírek, udělá svými třásničkami vlny a papírek 

vyplaví.                                                                                               

Nemá rád lidi, kteří chytají ryby.                                         Zde si nakresli Želváka nosatého.     



 

 

Jana Klailová, Aneta Hiršlová, 6. třída  

Á, bé, cé, dé, é, ef, gé, 

tohle příběh náš bude.  

Kopretinu s pampeliškou 

okousala vrána s liškou. 

Bedla v mechu s hříbkem stojí, 

hřib oplakává nohu svoji.  

Labuť mává svou perutí,  

létá nad řekami s velkou chutí.  

Á, bé, cé, dé, é, ef, gé,  

tohle příběh náš je.  

Zajíc se srnkou honí se v lese, 

veverka do stromu oříšky si nese. 

Mařenka s Jeníčkem utíkají pryč, 

babice zlá vezme na ně bič.  

Bazilišek s baziliškou zlobiví jsou stále, 

Harry Potter vyskočil na ně ve velkém sále.  

Á, bé, cé, dé, é, ef, gé,  

tohle konec našeho příběhu je. 

 

Anna Draská, 7. třída  

Růţe, ty která něţné listy máš, 

ty co svojí krásnou vůni nám dáš, 

ty úsměvy ţenám rozdáváš, 

ty na zahradě jako diamant vypadáš.  

 

 

Iveta Bernhardová, 7. třída  

Má sedm teček na kabátku, 

kaţdá černá jako noc.  

Ona je na oplátku 

nosí ráda a to moc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Adéla Krestýnová, 9. třída

Většina z vás si pod pojmem škola vybaví spoustu „šprtání“, vstávání brzo, zbytečně 

strávené hodiny v lavicích. A tak dále. Ano, ani já jsem nebyla opakem. Do sedmé aţ osmé 

třídy jsem na škole nenašla nic kladného, pouze spoustu záporů, ale dnes v devátém ročníku 

začínám mít pocit, ţe škola je něco jedinečného, něco, co k ţivotu patří, něco, bez čeho si 

nedovedu svůj ţivot představit.  

Všichni jsme si alespoň jednou zanadávali, ale berme to z té 

druhé stránky. Kde bychom potkali tolik lidí a vytvořili si z nich přátele? 

Kde bychom se dozvěděli různé informace? Kde bychom zjistili, jak to 

chodí ve světě? Většina z vás si říká, ţe přátele potkáme na kaţdém rohu, 

ale přiznejme si – pokud potkáme někoho, koho neznáme, povaţujeme ze 

trapné se s ním dát do řeči. Zajímavosti si podle vás najdeme na internetu, ale ten taky musel 

někdo vymyslet, někdo, kdo byl chytrý. Díky škole. A svět? Ne kaţdý má moţnost ho 

procestovat. Jedním z důvodů, proč jsou cizí jazyky nebo finance.  

Dovedete si představit svět bez vzdělaných lidí? Kdo by nás učil? Léčil? Kdo by 

počítal finance? Kdo by stavěl domy? Kdybychom my nechodili do školy. Kaţdý z nás bude 

něčím, co bude potřebovat někdo jiný. Kuchař, architekt, zedník, nebo třeba učitel.  

Školu zvládali naši předci a pokud chceme, aby to zvládli i naši potomci, musíme to 

zvládnout i my. Já uţ jsem si svoje v lavici na základce skoro 

odseděla. Vás ještě nějaká doba čeká, ale jestli vám mohu poradit, 

pokud to někam chcete dotáhnout, nenechávejte si opravu známek 

na poslední chvíli – jako já. Další věc je ta, ţe bychom si asi nikdo 

nestěţoval na delší prázdniny. Uznávám, některé jsou opravdu 

krátké, ale stejně to alespoň já mám tak, ţe po týdnu volna nevím, 

co dělat.  

P.S. Moţná si ťukáte na hlavu, ţe jsem se asi úplně zbláznila, ale aţ budete na mém 

místě, aţ si budete vybírat střední školu, na které budete chtít pokračovat a díky svojí 

hlouposti a lenosti se tam nebudete moci dostat, vzpomenete si na má slova, na to jak vás 

nějaká holka, co se přistěhovala, poučuje o ţivotě, právě protoţe ví, o čem mluví.  



 

 

beige = béţová 

blue = modrá  

black = černá 

dark = tmavá 

light = světlá 

pink = růţová  

red = červená  

orange = oranţová  

white = bílá  

 

GARGAMEL                                                         MINNIE  

Jana Caithamelová, Viktorie Malá                    Eliška Hráchová, Adéla Hirschlová 

  1 = black    2 = orange    3 = white 

                                                                               1 = red    2 = black    3 = pink 

                                                                               4 = beige    5 = light blue     6 = dark blue  

 -  

Tomáš Bondra, Marek Routschka 

GIP  ______________ 

TAC ______________ 

GOD ______________ 

XOF ______________  

ONIL ______________ 

GROF _____________ 

RAZEB ____________ 

SKANE ____________ 

IGETR _____________ 

KEYMON ___________ 

RAFFEGI____________ 

DERSPI _____________ 



 

 

HASIČSKÉ AUTO - Jiří Hána 

 

1 = white   2 = red   3 = orange   4 = beige   5 = blue   6 = black 

  

Adéla Krestýnová 

 

1. mother's dad 

2. dad's wife  

3. dad's brother 

4. brother's son 

5. dad's daughter  

6. mother's mum  

7. mother's husband  

8. mother's sister 

9. sister's daughter  

10. mother's son 



 
 


