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MASOPUST 

JARNÍ TVOŘENÍ  

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

LÍČENÍ ŽÁKŮ 7. TŘÍDY 

POZNEJ POHÁDKOVÉ POSTAVY 

3001:PŘÍBĚH PLANETY 

KDO JSEM?  

RÉBUSY 

ANGLICKÁ OSMISMĚRKA 

DĚTSTVÍ NAŠICH UČITELEK 

PROGRAM BESÍDKY

 

FOTÍTE RÁDI? 

CHCETE, ABY SE VAŠE 

FOTKY OBJEVILY 

V ČASOPISU A ŠKOLNÍM 

WEBU? 

NAFOŤ O PRÁZNINÁCH 

HEZKÉ FOTKY A ZAŠLI JE 

NA ADRESU: 

foto.blatnice@seznam.cz 

Každý může zaslat 

maximálně 3 fotky. 

Nezapomeňte připojit své 

jméno a třídu, kterou 

budete od září 

navštěvovat. 

mailto:foto.blatnice@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

Dne 28. 2. 2014 pořádala ZŠ Blatnice 

Masopustní průvod obcí. Nechyběli v něm 

zvířecí, pohádkové ani filmové masky, staré 

babky, klauni, vojáci či smrtka a oživlé 

mrtvoly. Mezi všemi pěknými maskami 

vynikal bezpochyby robot vyrobený z krabic, 

který měl cestu vesnicí ztíženou, ale i tak ji 

společně s ostatními zvládl a všichni si 

průvod užili.  

Těšíme se opět za rok a jsme zvědaví, jaké 

masky se k nám připojí. 

 



 

 

 

Dne 14. 4. 2014 proběhlo v ZŠ Blatnice Jarní tvoření, při kterém žáci tvořili jarní či velikonoční 

dekorace, které následně prezentovali na Jarní výstavce. Po té si výrobky odnesli domů. Žáci prvního 

stupně vyrobili například jarní zápichy, stojánky na vajíčka či veselé zajíčky a kohoutky z prázdných 

obalů od vajec. I se samotnými vajíčky pracovali a dekorovali je. Druhostupňoví žáci zdobili svíčky 

ubrouskovou technikou, pletli pomlázky, aranžovali velikonoční osení, tvořili stojánek na vajíčka  

i samotná vajíčka z nití. Při tvoření si žáci pomáhali a vytvořili příjemnou jarní atmosféru s nádechem 

Velikonoc. 

 

 

  

  



 

 

 

 

Naše škola se zapojila do celonárodního projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj. V rámci hodin 

tělocviku plní žáci různé disciplíny - hod kriketovým míčkem, skok daleký z místa, člunkový běh, 

hluboký předklon, výdrž ve shybu nebo shyby a běh na 500 metrů pro žáky 1. stupně a na 1000 metrů 

pro druhostupňové. Některým žákům se již podařilo splnit veškeré disciplíny a mohou být spokojeni 

nejen se svými výkony, ale také s účastí v soutěži. Tento projekt vznikl na podporu sportu a zdravého 

životního stylu a je zaštítěn Českým olympijským výborem. Tvářemi celého víceboje jsou olympionici 

Vavřinec Hradílek a Veronika Vítková. 

 

Naše škola se přihlásila mezi 10 nejrychlejšími v celém kraji a získala tak sportovní vybavení  

v hodnotě 5.000,- Kč. Zároveň získali žáci 1. až 3. třídy sportovní žákovské knížky, kde spolu  

s "Čtyřlístkem" plní ve svém volném čase různé úkoly, které je motivují ke sportování a pohybu. 

Věřím, že se soutěž všem žákům líbí a podpoří je ve zdravém životním stylu. 

 

 

 



 

 

 

FRANTIŠEK ŽĎÁRSKÝ 

Moje oblíbené místo je v Blatnici v létě. Nejraději se nacházím  

u třpytícího se rybníka, kde vítr fouká do vlnek utíkajících k břehu  

a paprsky slunce se odrážejí od hladiny. Větve stromů se naklánějí 

nad teplou letní vodu. Rybičky proplouvají stojící vodou a vyhřívají  

se na sluníčku, kapři ji rozrážejí a pokouší se vyskočit nad vodu. Nad 

stromy poletují ptáčci a svým zpěvem doprovází hukot a šplouchání 

tichého rybníka. Najdete tu ticho, a proto se sem rád vracím.  

 

VERONIKA MESTLOVÁ 

Plzeň je to nejhezčí město, co jsem kdy viděla. V mnoha parcích 

rostou nádherné, voňavé kvítky na stromech. Na náměstí stojí kostel 

starého původu. I přesto, že je starý, je uvnitř překrásný. Po silnicích 

se auta dohánějí a hádají se, kdo bude první. Jsou různě barevná jako 

duha. Miluji Plzeň a vracím se tam velmi ráda. 

 

LUKÁŠ ZÁVESKÝ 

Nacházím se v Přehýšově u rybníka. Led je tu zamrzlý, vypadá jako 

velké skleněné zrcadlo. Sluníčko na rybník svítí a paprsky se odráží 

od zamrzlé hladiny. Okolo rybníka stojí mohutné vrby, které sahají 

svými větvemi na hladinu. Na druhé straně stojí rákosy, které se 

dívají, jak děti bruslí. Před rybníkem leží cesta, která vede do lesa. 

Cítím se tu dobře, protože je tu klid.  



 

ANETA MAROUŠKOVÁ 

Vzhledem je to normální zrzavý pouliční kocour, ale když si vezme 

svoje černé boty, černý klobouk se žlutým peřím, okolo krku  

si zaváže svůj černý plášť a okolo pasu si připevní hnědý opasek 

s mečem, tak je to on – chrabrý kocour s velmi statečnou pověstí.  

PAVEL PAŘÍŽSKÝ 

Postavou je malý, hranatý a má v sobě díry. Nosí na sobě hranaté 

kalhoty. Je radostný a citlivý. Bydlí v Zátiší bikin v moři. Má mnoho 

kamarádů, například Patrika hvězdici nebo Evžena Krabce. Pracuje  

U Křupavého kraba, kde vaří krabí hamburgery. Jeho dům je velký 

ananas, kde bydlí se svým mazlíčkem šnekem Gerim. 

JIŘINA DAMMEROVÁ 

Loupežník je střední postavy. Na hlavě vás upoutá jeho mohutný 

tmavý plnovous. Vlasy mu vykukují zpod vysokého červeného klobouku. 

Je oblečený do bílé haleny, vysokých černých bot a kalhot. Jako 

zbraň mu slouží bambitka.   

LUKÁŠ ZÁVESKÝ 

Tato kočka se jmenuje … Žije na farmě společně s Tweetym  

a ostatními kamarády. Je přátelský, milý, ale kanárka nemá rád. 

V práci je pilný, ale i nezodpovědný, protože se zajímá hlavně  

o Tweetyho a vymýšlí plány, aby ho mohl sežrat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Jako každé ráno se musela Ema se svým bráškou Arnoštem vypravit do školy. 

Arnošt se loudal se snídaní, a tak jim skoro školní hyberauto ujelo. Bylo bezva, plné her. 

Celou cestu si na obrazovce Ema hrála hru a bráška si přes hyberwebku povídal 

s maminkou. 

 Před školou se tlačila obrovská spousta hyberaut se školními řidiči a byl tu jako 

obyčejně zmatek. Rozsvítilo se velké červené světlo a to znamenalo, že už začne 

vyučování. 

 Každý měl svou malou dotykovou obrazovku a pak jednu obrovskou pro všechny. 

Ema si vzpomněla, jak jí jednou babička vyprávěla, že ona musela do školy nosit velkou 

tašku, které se říkalo aktovka a ta byla plná učebnic, sešitů a map. Také si musela při 

každém předmětu všechno pečlivě psát. Naštěstí teď děti nemusí nosit nic. Všechno,  

co si ve škole mají zapamatovat, si doma najdou na počítači a úkoly si napíší do 

školobooků přenášených mlhodrázou přímo do školního počítače. 

 Odpoledne bylo fajn. Ema a její kamarádky si udělaly výlet do Afriky za hrochy. 

Nebyl to skutečný výlet, ale jen jako. Každý měl doma jednu místnost, která sloužila ke 

komunikaci, učení, hraní a výletům. V celém pokoji byla na všech zdech jedna obrazovka 

vedle druhé. To zaručovalo, že ses pomyslně přenesl na vybrané místo a cítil ses 

skutečně jako na tom daném místě. Senzory, které vylučovaly určitou vůni, rozvíjely 

snad všechny smysly. Když Arnošt hrál, měl pocit, že vážně jede v autě nebo lyžuje. Při 

lyžování cítil zimu a při závodech v autech pach benzinu. 

 Najednou byl večer. Maminka uvařila ze své univerzální pasty večeři a byl čas si 

obléknout speciální spací oblek napojený na přístroj, který během spánku překontroluje 

imunitu, navodí klidný spánek a dodá energii na další den. 

 

● ● ● 

3001: Příběh planety byla literární soutěž na podporu 

četby knih, do které se mimo jiné zapojila žákyně Agáta 

Honomichlová z 8. ročníku. Napsala sci-fi povídku na téma 

budoucnosti planety Země.  

● ● ● 

 



 

PROKOP KOLAŘÍK – Jsem malé domácí zvířátko a hodně papám. Nejčastěji jím granule. 

Můžu mít hnědou, černou nebo bílou srst.  

 

SVĚTLANA BROUČKOVÁ – Žiju v zoologické zahradě, lezu po stromech a jím 

banány.  

 

MILAN SCHWARZ – Chodím po zemi a mám čtyři nohy. Jsem nejčastěji hnědobílý  

a dělám bůůů.  

 

GABRIELA TESÁKOVÁ – Jsem zlý, plazím se a štípu. Jsem hubený a syčím.  

 

JIŘÍ RICHTER – Mám dlouhý ocas, ale vejdu se do malých děr. Jím sýr.  

 

ADAM CHMELÍŘ  – Žiju v zoologické zahradě a létám. Mám dlouhé nohy  

a jsem červený nebo růžový.  

 

ANETA ROUTSCHKOVÁ – Jsem rychlý, velký a pruhovatý – 

černobílý.  

 

NATÁLIE PONOCNÁ - Jsem chlupatý a jím mouchy. Nejčastěji 

mám černou barvu.  

 

JAN MORAVEC  - Žiju v okolí řek v Austrálii, mám zobák, kladu vajíčka a mám hnědou 

barvu. Nemám zuby. Mám veslovité nohy a s nimi plavu.  

 



 

BARBORA CAITHAMELOVÁ 

ZA A              D  

 

MONAUT      ÁL 
 

MICHAELA ŠOBROVÁ 

   VICE OD
 

R            RA 



 

 

                  Najdi 10 druhů ovoce a ze zbývajících písmen ti vyjde tajenka. 

 

S E W K E E T B A L 

CH G F I R P P A P E 

E N U W I L E N P M 

 R A T I S U A A L O 

R R A E P M CH N E N 

Y O A M U S T A S ! 

 

 

ANGLICKÉ ZKRATKY KOLEM NÁS 

BTW = by theway 

OMG = Oh, my God.  

LOL = laughoutloud 

SMS = shortmessageservice 

MMS = multimediamessagingservice 

CD = compactdisc 

DVD = digital video disc 

VIP = very important person  

SOS = saveourship (saveour soul)  

UFO = unidentifiedflyingobject 

RIP = rest in peace 

DJ = discjockey





 

 

 

1. LIDOVÉ PÍSNIČKY (1. a 2. třída) 

2. MYŠÍ SNĚM – BAJKA (6. třída) 

3. FLÉTNIČKY (1. a 2. třída) 

4. TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (4. třída) 

5. RECITACE (1. třída) 

6. MY JSME ŽÁCI 3. B (3. a 5. třída) 

7. TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (6. třída) 

8. RECITACE V NĚMECKÉM JAZYCE (žáci 7. a 8. třídy) 

9. ZPĚV – ANNA GRLÁKOVÁ 

10. TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (žákyně 2. třídy) 

11. RECITACE (školní družina) 

12. TANEC A ZPĚV V ANGLIČTINĚ (žáci 6. třídy) 

13. DRAMATIZACE – POHÁDKA O PŘESTÁVCE (4. třída) 

14. V + W – SCÉNKA (žáci 9. třídy) 

15. RECITACE – VODNÍK (4. třída) 

16. TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (žákyně 6. až 8. třídy)   

 

PRŮVODNÍ SLOVO: 

ZDEŇKA VAVŘÍKOVÁ a LUKÁŠ ČECH 

9. ROČNÍK 


