
 

 

 

 

 

 

 

V. ročník, 2. ČÍSLO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015,



 

 

Ačkoliv soutěž o Hejtmanův pohár ještě není u konce, naší škole se již povedl 

první úspěch. Právě k nám zavítali organizátoři soutěže, aby uspořádali 

„Sportovní den“.  Ten se konal 31. 3. pro všechny žáky školy od 2. do 9. třídy, 

kdy se snažili o co nejlepší výsledek ve zdolání překážkové dráhy, kterou již 

znají z hodin tělesné výchovy. Vedle hlavního závodu probíhal také doprovodný 

program, čímž byla jízda zručnosti a poskytnutí první pomoci. Žáci naší školy 

přivítali organizátory písničkou, což pro ně bylo velice příjemným překvapením. 

Tělocvičnu, ve které se akce konala, vybavili krásnými plakáty žáci 6. ročníku. 

Jednalo se o znak obce Blatnice, znak Plzeňského kraje a logo Hejtmanova 

poháru. Ve čtyřech kategoriích, v nichž se soutěžilo, vyhráli následující 

závodníci: 

1. kategorie – mladší dívky 

     

1. místo – Együdová Kateřina 

2. místo – Jedličková Veronika 

3. místo – Kirthová Kateřina 

2. kategorie – mladší chlapci 
1. místo – Polák Jakub 

2. místo – Chmelíř Adam 

3. místo – Filip Patrik 

3. kategorie – starší dívky 

1. místo – Chalupová Eliška 

2. místo – Draská Anna 

3. místo – Klailová Jana 

4. kategorie – starší chlapci 
1. místo – Pařížský Pavel 

2. místo – Aschenbrenner 

                 Václav 

3. místo – Routschka Dominik 

AAS se o nás vyjádřila takto: 

Začátek akce byl tentokrát velmi originální a 

kreativní. Přestože AAS ČR má s realizací 

podobných akcí již bohaté zkušenosti, tak s něčím 

podobným se dosud nesetkala. Podpůrná akce 

soutěže Hejtmanův pohár totiž tentokrát byla 

zahájena písničkou ve sborovém podání všech žáků 

ZŠ Blatnice. A nešlo o jen tak obyčejnou písničku. 

Žáci měli připravenou speciální skladbu složenou 

pouze pro soutěž Hejtmanův pohár. Do role hudební 

skladatelky a textařky se vžila Lucie Boudová, 

členka místního pedagogického sboru, která školu 

také do soutěže zaregistrovala. Však si také oblíbená 

paní učitelka vysloužila na závěr při předávání cen 

bouřlivý aplaus.  

Více se dočtete na internetových stránkách: 

http://www.aascr.cz/v-blatnici-sportovala-

cela-skola-vse-odstartovala-specialni-

pisnicka/ 
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Všichni úspěšní sportovci byli odměněni medailí, diplomem a dárky. Vítězové 

jednotlivých kategorií obdrželi také dárkový certifikát na nákup v obchodu 

Hervis. A všichni ostatní získali nejen drobné dárky a cukrovinky, ale také 

cenný zážitek.  

 

 



 

 

Dne 30. 4. 2015 proběhla exkurze do společnosti Trost Auto Service Technik s.r.o. Akce se 

konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie 

HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových 

aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání. 

Akce se zúčastnilo 20 dívek ze ZŠ Blatnice s PaedDr. Květuší Doležalovou. 

 

Úvodem exkurze byla děvčata seznámena s historií firmy a jejím vývojem až do současné 

podoby. Po té se všichni vydaly na prohlídku skladu. Dívky viděly, jak se skladují jednotlivé 

náhradní díly do aut, co je 

potřeba zabezpečit, aby nedošlo 

k žádnému úrazu, jak se daná 

věc označuje. Pracovnice firmy 

dívkám názorně předvedla 

vyskladňování, vysvětlila jim, 

co je vše potřeba udělat, aby to 

bylo správně zaznamenáno v 

systému. Žákyně viděly také, 

jak se skladují lehké, ale i těžké 

výrobky, prošly si několik pater 

skladu, po té se zastavily u 

balíkovací linky. Zde jim 

pracovnice ukázala, jak se balí 

jednotlivé díly, co je potřeba 

zabezpečit, aby se nic 

nepoškodilo a co je potřeba 

vyplnit. Dívky obdivovaly, s 

jakou rychlostí zde pracovníci 

pracují. 

Po prohlídce skladu následoval 

společný oběd. 

Poslední část exkurze byla věnována dotazům. Dívky se mohly zeptat, na to, co je během 

prohlídky zaujalo. Dozvěděly se také o možnosti brigády ve firmě, co firma nabízí svým 

zaměstnanců, jaké mají benefity, co se od nich očekává. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který 

je financován z Norských fondů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ROZCVIČKA 

KAMILA DOBRÁ 

 
Na začátku rozcvička, 
je to trochu honička. 
Musíme mít správné boty, 
a v nich dělat rychlé kroky. 
Zvládneme i skoky, 
pod bílými mraky. 
Trénujeme i kliky 
a zkoušíme nové triky. 

O HARYKOVI 

MARIE KOTVANOVÁ 

 
Haryk dostal buřtíka, 
popadl ho a utíká. 
Za chvíli je ale zpátky, 
proběhl sadem, proběhl vrátky. 
Posadil se u dveří, 
že chce ještě večeři. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ŽENSKÁ ABECEDA 

KRISTÝNA GALKOVÁ 
A 

KAROLÍNA VAŇKOVÁ 
 
Alice, Bára, Cecílie, 
krása vás tento rok nemine. 
Dora, Eliška, Františka, 
bystré jako liška, krásné jako 
pampeliška. 
Gerta, Helča, Ivča, Jarmila, 
je to moje rodina. 
Klára, Lenka, Maruška, 
roztomilé jak beruška. 
Nela, Ola, Petra, 
přiletěly z Jupitera. 
Soňa, Terka, Uršula, 
mají doma kocoura. 
Xena, Yvona a Zorka, 
chovají doma norka. 

LIŠKA 

ANNA GRLÁKOVÁ 

 
Liška běží k Táboru, 
neviděla závoru. 
Jede rychlík z Opavy, 
liška běží bez hlavy.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

V hodině slohu se žáci 6. třídy vžili do role obyčejných všedních věcí a 
vyprávěli krátké příběhy, co zažili včerejšího dne. Poznáte jaké předměty 
se z nich stali? 

KRISTÝNA GALKOVÁ 

Jednou brzy ráno, to jsem ještě spal, mě vzbudil 

zvuk otevírající se skříně. Nějaká zlá živá věc si 

mě vzala, otevřela mě a šla se mnou ven. 

Zrovna hodně pršelo a mě byla zima, pršelo na 

mě a byl jsem celý mokrý. 

ELIŠKA LUKÁČOVÁ 

Ráno, ještě než jsem se stihl vzbudit, tak už mě 

něco vytáhlo ze skříňky a než jsem se nadál, 

nalilo to do mě čaj. Byl jsem tak horký, až mi 

z toho málem upadlo ouško. Když byl čaj vypit, 

nikdo mě ani neumyl a šup do skříně zpět. 

Později mě ještě vyndal malý chlapec, kterému 

jsem upadl na zem. 

 
JOSEF KALINA 

Jednoho ráda jsem se probudil a jeden pán si mě právě 

koupil. V té zimě si mě odvezl až domů, ihned mě 

poskládal a už jsem ležel obličejem na koberci. Pán mě 

vší silou držel. Najednou jsem byl plný. Pán mě zase 

rozebral a vysypal mě. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREK BROUČEK 

Ráno, když jsem se probudil, ležel jsem na 

posteli a člověk do mě dával trička, kalhoty, 

ponožky až jsem byl úplně plný a nic se do mě 

nevešlo. Najednou mě člověk chytne a dá do 

auta. Přejel se mnou na nějaké cizí místo. Tam 

mě otevřel, vyndal ze mě všechny věci a strčil 

do skříně. Druhého rána si mne vzal do práce. 

Tentokrát mě naplnil brýlemi a mapou. 

Jenomže mě tu zapomněl a já jsem zůstal sám. 

ANNA POLÁKOVÁ 

Jen tak stojím v prázdném kalíšku a najednou 

mě někdo vytáhne hned brzy ráno. Namočí mě 

v ledové vodě, dá na mě pastu a strčí si mě do 

té své pusy, kde se mnou drhne. Na ty jeho kazy 

se nedá dívat, tak zavírám oči. Nakonec je 

utrpení konec, jsem opláchnutý a v kelímku 

začínám schnout. 

MIROSLAV BAUMGARTNER 

Býval jsem sklo, ale někdo mě rozbil. Po mnoho 

letech mě někdo přeměnil, vyrobil a pověsil mě 

do koupelny. Koukám pořád na protější stěnu, 

ale ráno, odpoledne a večer za mnou někdo 

přijde, kouká se na mě a já koukám na něho.  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. báseň „Dopis mamince“ – 4. třída  

2. scénka v maskách – družina   

3. taneční vystoupení – 7. třída  

4. scénka „Stone soup“ – 4. třída  

5. recitace – 1. třída  

6. píseň „Máma“ – 3., 4. třída  

7. tanec + píseň – 1. třída  

8. hra na hudební nástroj – Terézie Caithamelová (2. třída)  

9. flétna – starší  

10. píseň „I love my mommy“ – 3. třída  

11. zpěv – Anna Grláková (7. třída)  

12. taneční vystoupení – 5. třída  

13. báseň „Perníková chaloupka“ – 2. třída  

14. píseň „Tři citrónky“ – 6., 7. třída  

15. recitace – 3. třída  

16. píseň „O mamince“ – 2., 5. třída  

17. zpěv – Anna Poláková (6. třída)  

18. taneční vystoupení – Veronika Mestlová (8. třída)  

19. flétna – mladší  

20. scénka „Moderní Karkulka podle 7. třídy“ – 7. třída  

21. píseň „Oh Hokey Cokey“ – 6. třída  

22. hra na hudební nástroj – Daniel Hauer (9. třída)  

 


