
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Původně svátek duchů se v dnešní době odehrává hlavně jako zábava ve znamení masek a převleků, 

a to co nejstrašidelnějších. A právě to si mohly opět užít 31. 10. děti z naší školy. Žáci 9. třídy se 

náležitě namaskovali, vyzdobili tělocvičnu a se svojí třídní paní učitelkou Květou Doležalovou uvítali 

žáčky I. stupně, aby si mohli hrát a soutěžit v duchu halloweenských slavností. Na děti tu čekalo 6 

stanovišť, kde si třídní kolektivy změřily své síly v různých dovednostech a znalostech. Děti i jejich 

paní učitelky tak např. proběhly překážkovou dráhu ve „Hře s časem“, dále je čekala „Zombie 

laboratoř“ nebo „Čarovné hádanky“, ochutnávky našly ve „Vůních temnoty“, přenášení očí na 

lžičkách si vyzkoušely ve „Zkažené optice“ a nechybělo ani puzzle a pexeso. V prvním kole soutěžily 1. 

– 3. třída a neočekávaným vítězem se stala třída 1. Ve druhém kole si z duelu 4. a 5. třídy odnesla 

vítězství třída 4. Jestli si ale myslíte, že to bylo všechno, tak to byste se spletli. Pro všechny třídy byly 

vyrobeny a uschovány halloweenské třídní erby, které si děti musely najít a z jednotlivých částí 

sestavit. Pak si je ale mohly odnést a použít při výzdobě své třídy. Nakonec si žáci ve svých krásných 

maskách zatančili a z rukou svých velkých spolužáků převzali ocenění za nejvydařenější masky. Na 

všechny vítěze čekaly sladké ceny, ale s prázdnou neodcházel nikdo. Potvrdilo se, že tato tradice si 

našla na naší škole své místo a děti si ji opět hezky užily. 

 

 



 

 

 

V týdnu od 7.11. do 11.11.2016 proběhl na ZŠ Blatnice na prvním stupni program "ŠKOLA ZDRAVÉ 5." 

Tento program je zaměřen na zdravý životní styl. 

Na úvod byli žáci seznámeni se správným jídelníčkem a kvalitou potravin. Dále následoval popis 

jednotlivých potravin a jejich využití ve stravování. Na základě těchto informací si žáci pokusili sami 

zařadit na talíř pouze zdravá jídla. Pracovali ve skupinkách. Vytvořili si i zdravou snídani a svačinku  

a díky tomu si mohli osvojit základy správného stravování. Plnění jednotlivých úkolů bylo nejen 

zábavné,ale i velmi poučné. Posledním úkolem pro žáky bylo vytvořit pomocní ovoce a zeleniny 

libovolný obrázek na talíř. Program trval 2 vyučovací hodiny a všichni žáci byli aktivně zapojeni. 

      

        

          



 

 

Možnost seznámit se s nabídkou studijních a učňovských oborů měli žáci 8. třídy dne  

1. prosince v Plzni. Akci s názvem Perspektiva ve vzdělávání Plzeňského kraje zajištovala 

Hospodářská komora Plzeňského kraje. V DEPU 2015 prezentovalo svoji nabídku 29 škol  

z celého kraje. Učitelé a žáci představovali obory, které lze studovat, požadavky pro přijetí, 

výsledky své práce a zároveň odpovídali zájemcům na otázky. Naši žáci se tak viděli například 

ovoce vyřezávané do různých tvarů, práci žáků stavebního učiliště, elektrického robota, 

malířské dovednosti studentů umělecké školy, elektrické přípojky, ale také balení dárků. Mohli 

si vyzkoušet dojení krávy, zájemkyně si nechaly nakadeřit vlasy, všichni si poslechli hru na 

lesní roh studentů lesnické školy a také si většina pochovala či pohladila živého hada. Žáci se 

zapojili i do soutěží, v nichž vyhráli různé ceny. Po návštěvě DEPA 2015 následovala tematická 

prohlídka Plzně a návštěva vánočních trhů. Zde se žáci podívali na práci kováře, pohladili si 

zvířátka, zazvonili na zvonek a posilnili se dobrotami po náročném dnu. Protože mysleli i na 

svoje bližní, zakoupili zde také dárky. Zbývala už jen návštěva kostela na náměstí Republiky. 

Akce se žákům velice líbila a věřím, že byla nápomocná  

k rozhodnutí, které je v příštím roce čeká.  
 

        

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova: 

1. Úvod – Budíček! 

2. Stať – Probíhá proces kouzlení 

3. Závěr – Proces dokončení! 

 

 Ráno mě u jezera probouzí zpěv ptáků a šumění listů. Celé jezero mám jen pro sebe. Když si 

jdu zaplavat, cítím se jako labuť, která si celý den dělá jen to, co sama chce. 

 Z ostrůvku uprostřed jezera mám celou krajinu jako na dlani. Zavřu oči a poslouchám vlnky, co 

tancují na hladině do rytmu kvákání žab. V lese, který hraje všemi odstíny zelené a žluté,  

se procházejí srnka hlídající svá mláďata. Při každém zafoukání větru je všude kolem cítit vůně 

rozkvetlých leknínů. Písek na plážích se mi propadá pod nohama a mám pocit, že chodím v hebkých 

peřinách. Pláž končí zátokou, ve které je vidět až na dno, a dokonce i na rybky prohánějící se po něm. 

Stmívání mám na tomhle místě nejraději. Sednu si na větev stromu, co se natahuje až nad hladinu  

a pozoruju ryby vyskakující z vody, kachny připravené ke spánku. Ukolébavky mi zpívají žáby a cvrčci. 

 Na tomhle místě si vždy vyčistím hlavu a všechny problémy jsou pryč. Mám pocit, že mě tu 

něco očaruje svým kouzlem a domů si přivezu jen krásné zážitky od letního jezera.  

 

 



 

 

 

 

 

Přijel svatý Martin na bílém koni, 

už to tu po kytičkách moc nevoní.    Bobr volá o pomoc, volá, volá moc a moc. 

Blíží se vánoční svátky,      Ledňáček tam letí,  vydra hrabe smetí. 

dnes nejsou na světě hádky.    Přišel tam i jezevec, záchrana je špatná věc. 

Děti si stavějí sněhuláka,     Rozbouřená řeka hučí, bobr se tam stále mučí. 

vůně cukroví je do kuchyně láká.    Až krkavec ví kam vlézt,  otřese se celý les. 

Santa Claus leze komínem     Zatím vrána v lese kráká, bobr volá, už se smráká! 

plněného šedým dýmem.     Ve stromové dutině, zahoukala sova Lucie.  

       A prase praví v žitě, ještěže pořád žije.  

Vánočka se dodělává,     Tak postavíme most, zapískal hlásek slabý moc. 

dělá ji moje máma.     „Kdo to tam byl?“ ptá se teta liška 

Děkuji Vám, lidičky,     a z trávy vyskočí malá myška.  

za přečtení básničky.     Všichni se na ní dívají a  přitom si povídají: 

       „Dobrý nápad, dobrá věc.“ 

       Tak namalují plány  

       a bobra máme tady.   

         

Lvíček to je kamarád,       

Lvíček to je kamarád,       

S lvíčkem si chce každý hrát.       

Lvíče kouká na maminku,       

Na tatínka, na sestřenku.       

Všichni lvi se mají rádi,        

Jsou navěky kamarádi.       

ZIMA 

Veronika Nepeřená 

LVÍČEK 

Veronika Nepeřená 

O PŘÍRODĚ 

Veronika Hamerníková 



       

 

 

O peru 

 

Nikola Míková 
 

Jedno pero si přálo, aby napsalo abecedu. Pero leželo v penálu a 

psalo jen tvrdé Y a měkké I, 

ale nikdy nepsalo abecedu. Jenoho dne, v pondělí, vzalo dítě pero 

do ruky. Pero si říkalo :,, Ať jdu psát abecedu.'' Ale znovu se mu 

nedařilo. Ale stále a stále věřilo. Jednoho dne vzalo dítě pero do 

rukou. Pero si říká :,,Já jdu psát abecedu?'' Dítě položí špičku pera 

na papír a najednou na papíře se objevilo A, B, C, D a tak dále. 

Pero se radovalo a křičelo : ,,Jupííí!“   
  

Halloweenská dýně 

Natálie Ponocná 

Jednoho dne, přivezlo auto do obchodu mnoho dýní.   

Když  dýně vyložili z auta, tak si je lidé mohli koupit. 

Lidé si vybírali jen ty hezké, ty ošklivé ne.  

Ale jedna moc pěkná nebyla. 

A tak si říkala, kéž by si mě někdo koupil. 

O týden později, přišlo dítě do obchodu  

a řeklo si, mně nevadí, že je ošklivá . 

Udělám z ní halloweenskou dýni. 

Dýně byla šťastná, že si ji dítě vybralo. 
 

Školní knihovna 

 

Kateřina Kováčová 
 

Byla jednou jedna vesnička a v té vesničce malá škola  

a v té škole byla knihovna a v té knihovně 1000 knih, všechny 

nové a jen jedna kniha stará, celá zaprášená. Nikdo si ji 

nepůjčoval, a i tak kniha stále snila, jak si ji někdo půjčí a bude ji  

s maminkou  a tatínkem večer číst. Ale stále nic. Potom jí vypadl 

první list a druhý list a nakonec třetí a kniha vzdala naději. A pak 

najednou si ji někdo vzal - malá prvňačka ji vzala do ruky a 

sfoukla prach a kniha byla velmi šťastná. Malá prvňačka si knihu 

půjčila a slepila ji. A jak si kniha taky představovala, tak se taky 

stalo.  

Každý večer si ji prvňačka s rodiči četla a byly v ní nejhezčí příběhy na celém světě. 
 



Guma 

 

R. Eisenhammer 
 

Děti si  koupily gumu, která měla velké 

přání. Chtěla, aby s ní děti vygumovaly třeba 

špatně nakreslená auta nebo motorky. Ale 

gumovaly trojúhelníky, čtverce, obdélníky, čísla, 

písmena a znovu a znovu až byla z gumy malá 

kulička. Už si myslela, že se jí přání nesplní. 

Jednoho dne, když byla malá kulička, vzal si 

ji  chlapec domů. Tam s ní gumoval všechno, co si 

přála. Ne obdélníky, trojúhelníky, čísla, písmena a čtverce. Gumoval s ní auta a obrázky 

dívek. Gumě se splnilo její přání. 

 

Počítač 

Jiří Richter 

Dospělí a děti hrají hry na počítači. Rozdíl je, že lidé u nich stárnou, ale počítače se 

používáním ničí. Počítač místo, aby se těšil na hraní, tak se těší, až bude psát nějaké důležité 

věci. Ale jeho kamarád dítě, kterému je sedm let, neustále hraje od rána do večera. Počítač si 

uvědomí, že je s ním amen, protože nic důležitého nenapíše a nebude prospěšný. Najednou 

uběhne 20 let. Dítě vyroste v dospělého 27letého člověka, ale za tu dobu jeho kamarád počítač 

zestárl. Za tu dobu byl již 3 x v opravně. Mladík bral počítač za samozřejmost, občas bouchal 

s klávesnicí a neuvědomoval si, že tím svému kamarádovi ubližuje. Když byl počítač 

opakovaně v opravně, opravář řekl majiteli, že musí být na počítač opatrný, protože nejde o 

nový výkonný model, ale o starý počítač, který by později nemusel jít už opravit. Majitel 

počítače se nad tím zamyslel a uvědomil si, že jeho starý počítač ho doprovází skoro celým 

jeho životem a začal být na něj 

opatrný. Snažil se ho nepřetěžovat a 

kupoval do něj nové součástky, aby 

s ním mohl být co nejdéle. Když byl 

počítač vylepšen a opraven byl šťastný, 

že jeho majitel dostal rozum a již na 

něm nehraje hry jako Minecraft a jiné a 

že slouží k důležitým věcem a ne jen 

na hraní her. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V pondělí jela naše a čtvrtá třída autobusem do divadla Alfa. Zastavili jsme před divadlem, odložili  

si bundy a šli jsme se usadit. Díval jsem se na představení. Uprostřed stál stůl, u kterého seděly děti,  

a u malého stolku seděl jejich děda. Ten jim vyprávěl, že když byl malý, šel se svými kamarády vyšplhat 

na Milešovku. Byli v půlce cesty a zastavili se na svačinu. Najednou uviděli jeskyni. Šli se tam podívat a 

najednou se východ zasypal. Nezbylo jim tedy nic jiného, než pokračovat jeskyní dál.  

Na konci jeskyně bylo moře a divné slunce. Rozhodli se, že moře přeplují. Cestou potkali různá pravěká 

stvoření. Znenadání se prostor zúžil a začalo to všude kolem divně zapáchat. Uvědomili si,  

že jsou ve stoce, vylezli ven a ulevilo se jim. Potom šli do školy.  

 

 

 

 

  

 

 



 

VYLUŠTĚTE SI VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKU: 

VYMALUJTE SI RELAXAČNÍ OMALOVÁNKU: 


