
 

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BLATNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2016/2017,  

2. číslo   



 

 

 Žáci 5. ročníku si zpestřili 

výuku předmětu Člověk a jeho 

svět. V rámci učení o zvířatech si 

připravili referát. Ale ne jen tak 

ledajaký! Žáci se zaměřili na 

zvířátka, která mají doma, a pokud 

to bylo možné, přinesli je také 

ukázat do školy. V hodinách se tak 

postupně objevila suchozemská želvička, zakrslý králíček, morče, ale 

také exotická agama. Spolužáci si tak navzájem předávali zkušenosti 

s chovem zvířátek, vyprávěli, jak se o jednotlivé druhy starají  

a co mazlíčkové jedí. Hodiny byly velice pěkné.  

  



 

 

V lednu tohoto roku, se žáci druhého ročníku poprvé sešli v nově založeném 

čtenářském klubu. Ten probíhal v rámci projektu EU, konal se 16x a trval vždy 

90 minut. 

Cílem klubu bylo nejen naučit žáky lépe ovládnout čtenářské techniky, ale také 

ukázat, že četba knih může být velké dobrodružství, že si ji mohou užít a odnést 

si z ní pozitivní zážitek a nějaké poučení. 

Mezi aktivity, které žáci v klubech podnikali, byly například práce s pracovními 

listy, dramatizace textů, kresba ilustrací, čtení s předvídáním, tvorba 

myšlenkových map a plakátů ke knihám. 

Po několika týdnech navštěvování čtenářského klubu se dařilo u žáků 

odbourávat strach z četby, hlasité i tiché. Zlepšilo se slovní vyjádření myšlenek, 

formulace odpovědí. Neostýchali se mluvit před ostatními spolužáky  

a obhajovat svůj vlastní názor.  

 



 

 

Dne 12. května 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých 

cyklistů. 

Soutěž je společně pořádána pro žáky rozdělené podle věku do I. a II. kategorie dle celostátně 

platných propozic vydaných MD-BESIP v roce 2017. Soutěž se skládala z testu z pravidel silničního 

provozu, z jízdy zručnosti, z jízdy na dětském dopravním hřišti a z poskytování první pomoci. 

Družstvo mladších žáků z naší školy ve složení Patrik Filip, Jakub Polák, Nela Eleková  

a Johanka Franzová získalo 1. místo a postupuje do krajského kola. Žák Patrik Filip získal rovněž  

1. místo jako nejlepší jednotlivec v mladší kategorii.   

Všem blahopřejeme k dosaženým úspěchům. 

 

 

 



 

ÚVAHA – ANNA POLÁKOVÁ 

 

 Občas se nad touto větou zamyslím. „Opravdu máme tak málo času?“ 

Podle mě čas máme, jen ho použijeme k činnostem, které nejsou až tak důležité, 

například sociální sítě, koukání na filmy atd. Občas bychom se vážně měli zamyslet 

nad tím, že nějaké sociální sítě, koukání na film atd. vážně není podstatné. Raději 

bychom měli jít za kamarády, chodit na procházky, poznávat ten svět a ne si stěžovat, 

že máme málo času. Neříkám, že jsou situace, kdy ten čas opravdu není, a proto 

spěcháme. Čas je vzácný, a proto bychom si ho měli vážit a nestěžovat si na něj.  

 

 

 LÍČENÍ – MICHAELA ŠOBROVÁ 

 Vybrala jsem si fotografii, která byla focena u moře. Velmi ráda bych jela 

k moři. Už úplně vidím, jak bych se opalovala na rozehřátém písku a koupala v teplém 

moři. Když se podívám na obrázek, tak slyším vlny valící se na pláž, které syčí a hučí. 

Na nebi není ani mráček a je modré jako studánka. 

 Na obloze svítí slunce, které se odráží na hladině moře. V dálce za mořem 

jsou kopce a na nich rostou zelené stromy.  

 Pláž ve mně vyvolává pocity klidu a odpočinku. 

 



 

Vytvořila: EVA HOŠŤÁLKOVÁ 

Evus: „Ahoj.“      Johanus: „Zdravím.“ 

Evus: „Vzpomínáš na Spartaka?“   Johanus: „Ano, jistě, to asi každý.“ 

Evus: „Slyšel jsem, že prý prošel celou Itálií.“  

Johanus: „Vážně, to ho asi musely pořádně bolet nohy.“ 

Evus: „Hmmm… Zprvu vítězil, ale poté ho porazil Crassus a bylo po boji. 

Johanus: „Poté skoro všechny gladiátory vyvraždili a pověsili na kříže.“ 

Evus: „Chtěl bys být gladiátor?“ 

Johanus: „Ne, vůbec! Bojovat celé hodiny v aréně. A stejně, dlouho bych bojovat nevydržel. A ty?“ 

Evus: „Taky ne. Ale je pravda, že na ty zápasy se moc rád dívám…“   Johanus: „Já též…“ 

Evus: „Tak já už jdu na oběd a poté se vyrazím podívat na gladiátorské souboje. Nechceš jet se 

mnou?“ 

Johanus: „Anó!“      Evus: „Tak ve tři u arény. Ahoj!“ 

Vytvořil: JAKUB POLÁK 

Jirkus: Ahoj, pamatuješ si Spartaka?“      Kubus: „Ano, kéž by to vyhrál. Mohli jsme být volní!“ 

Jirkus: „No, aspoň nás dobře krmí.“       Kubus: „Za to, že bojujeme na život a na smrt, to nestojí.“ 

Jirkus: „Ještě si živej, tak na co si stěžuješ?“ 

Kubus: „Zítra jdu do Kolosea bojovat, to je moje stoprocentní smrt.“ 

Jirkus: „Aspoň budeš mít pokoj.“ 

Kubus: „Jestli funguje karma, tak doufám, že budu v příštím životě tygr a že tě kousnu. Dobrou 

noc!“ 



 

Vytvořila: MICHAELA ŠOBROVÁ 

1. Nejdražší kněžno Ludmilo, pamatujete si na svoji smrti? 

Ano, velice dobře. Bylo to strašné! Modlila jsem se a najednou jsem na krku cítila šátek, jak mě někdo 

zezadu škrtí. Prosila jsem ty chlapy, ať mě probodnou mečem, ale oni říkali, že mají rozkazy. 

2. Jaké bylo vychovávat vnuky Václava a Boleslava? 

Byli moc šikovní, předčítali mi z Bible a hodně mi pomáhali. 

3. S Drahomírou jste si nerozuměli. Ale čekala jste, že by si na vás mohla najmout vrahy? 

Je pravda, že s Drahomírou jsme si nerozuměly. Ale opravdu bych nečekala, že si najme vrahy, aby mě 

zavraždila. Já bych jí to nikdy neudělala. 

4. Jste ráda, že vás nakonec prohlásili za svatou? 

Ano, byla jsem moc šťastná, protože jsem si to přála. 

5. A jaké to bylo, když jsi poprvé spatřila Bořivoje? 

No, byl moc hezký a svalnatý. Hlavně, že můj lid 

měl konečně silného vládce. 

Vytvořila: VERONIKA JEDLIČKOVÁ 

1. Svatá Ludmilo, na co jste myslela při své smrti? 

Myslela jsem na své vnuky, Václava a Boleslava, jak 

mi budou chybět. 

2. Co byste chtěla sdělit Drahomíře? 

Aby si uvědomila, co vlastně udělala za ošklivou věc 

a také od ní očekávám omluvu. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KAMILA DOBRÁ 

Přezdívka: Kamílie 

Oblíbená barva: modrá 

Doporučuji film: Expelled 

Oblíbené jídlo: pizza 

Mám ráda: gymnastiku 

Moje životní heslo:  „Raději být 

považován za blázna, nežli se stát 

neviditelným v davu.“ 

 

 

ELIŠKA BEKOVÁ 

Oblíbená barva: černá 

Doporučuji seriál: Skam 

Oblíbené jídlo: salát 

Mám ráda: Jacka 

Moje životní heslo: „Když se má něco 

stát, tak ať, my se s tím vyrovnáme. 

Všechno, co se nám v životě děje, má 

svůj důvod.“ 

 

 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych GEPARD. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych KLAVÍR. 

sport, byla bych BĚH. 

elektronika, byla bych MOBIL. 

PETR ČESÁNEK 

Přezdívka: Čenda 

Oblíbená barva: zelená 

Doporučuji film: Leningrad 

Oblíbené jídlo: svíčková 

Mám rád: traktory 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych PAVOUK. 

květina, byl bych TULIPÁN. 

elektronika, byl bych POČÍTAČ. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych PES. 

květina, byla bych SLUNEČNICE. 

hudební nástroj, byla bych KYTARA. 

sport, byla bych GYMNASTIKA. 

elektronika, byla bych TELEFON. 



Kdybych byl… 

živočich, byl bych TYGR. 

květina, byl bych TULIPÁN. 

hudební nástroj, byl bych SAXOFON. 

sport, byl bych BASEBALL. 

elektronika, byl bych ALARM. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych PLAMEŇÁK. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych KYTARA. 

sport, byla bych GYMNASTIKA. 

elektronika, byla bych NOTEBOOK. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych OREL. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych KLAVÍR. 

sport, byla bych BĚH. 

elektronika, byla bych TELKA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDR GRLÁK 

Přezdívka: Saša 

Oblíbená barva: modrá 

Doporučuji seriál: Ohnivé kuře 
 
Mám rád: prázdniny 

Moje životní heslo: „Přes překážky ke 

hvězdám.“ 

 

 

ELIŠKA CHALUPOVÁ 

Přezdívka: Elizabeth 

Oblíbená barva: modrá 

Doporučuji filmy: Hvězdy nám nepřály 

Oblíbené jídlo: pizza 

Mám ráda: gymnastiku, upřímnost 

Moje životní heslo: „Pokud si nikdy 

nepůjdete za tím, co chcete, nebudete 

to mít. Pokud se nezeptáte, 

nedostanete žádnou odpověď. Pokud 

neuděláte krok dopředu, nikdy se 

nedostanete dál.“ 

 

 

ANNA GRLÁKOVÁ 

Oblíbená barva: černá 

Doporučuji film: Hvězdy nám nepřály 

Oblíbené jídlo: sushi 

Mám ráda: jídlo 

Moje životní heslo: „Jít za svým snem.“ 

 

 



Kdybych byla… 

živočich, byla bych LVICE. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych KLAVÍR. 

sport, byla bych BĚH. 

elektronika, byla bych MOBIL. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych VELRYBA. 

květina, byl bych TULIPÁN. 

hudební nástroj, byl bych KYTARA. 

sport, byl bych FOTBAL. 

elektronika, byl bych TELEFON. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKOLA LAŠÁKOVÁ 

Přezdívka: Nikýsek 

Oblíbená barva: fialová 

Doporučuji seriál: Skam 

Oblíbené jídlo: těstovinový salát 

Mám ráda: čtení, unicorns 

Moje životní heslo: „Nic není 

nemožné.“ 

 

 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych VLK. 

květina, byla bych KAKTUS. 

hudební nástroj, byla bych PIANO. 

sport, byla bych LACROSS. 

elektronika, byla bych NOTEBOOK. 

DOMINIK ROUTSCHKA 

Přezdívka: Bobánek 

Oblíbená barva: modrá 

Doporučuji seriál: Ordinace v růžové 

zahradě 2 

Oblíbené jídlo: kebab 

Mám rád: fotbal, zvířata 

Moje životní heslo: „Řídit se 

srdcem.“ 

 

 
ANETA LOUDOVÁ 

Přezdívka: Anka 

Oblíbená barva: fialová 

Doporučuji seriál: 13 reason Why 

Oblíbené jídlo: Kuře s rýží 

Mám ráda: tetování 

Moje životní heslo: „Never say 

never.“ 

 

 



Kdybych byla… 

živočich, byla bych LENOCHOD. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych KYTARA. 

sport, byla bych FOTBAL. 

elektronika, byla bych KÁVOVAR. 

Kdybych byla… 

živočich, byla bych LEV. 

květina, byla bych RŮŽE. 

hudební nástroj, byla bych  

ELEKTRICKÁ KYTARA. 

sport, byla bych PLAVÁNÍ. 

elektronika, byla bych MP3. 

Kdybych byl… 

živočich, byl bych LEV. 

květina, byl bych MASOŽRAVKA. 

Hudební nástroj, byl bych  

ELEKTRICKÁ KYTARA. 

sport, byl bych WRESTLING. 

elektronika, byl bych POČÍTAČ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIE KOZLOVÁ 

Přezdívka: Lůca 

Oblíbená barva: fialová 

Doporučuji seriál: Game of Thrones 

Oblíbené jídlo: svíčková 

Mám ráda: tanec 

Moje životní heslo: „Všechno, co se nám 

v životě děje, má svůj důvod.“ 

LUCIE RÝDLOVÁ 

Přezdívka: Lumde Junde 

Oblíbená barva: bordová 

Doporučuji seriál: 13 důvodů Proč 

Oblíbené jídlo: kuřecí na žampionech, 

krupicová kaše 

Mám ráda: rock, zvířata, cestování, knihy 

Moje životní heslo: „Pták sedící na stromu se 

nikdy nebojí, že se pod ním větev zlomí. Ne 

proto, že by věřil jí, ale proto, že věří ve 

vlastní křídla.“ 

JAROSLAV KUBÁSEK 

Přezdívka: Bublajda 

Oblíbená barva: tmavě modrá 

Doporučuji film: Uteč 

Oblíbené jídlo: bramborový salát a řízek 

Mám rád: hru Assasin´s creed IV. 

Moje životní heslo: „Život vás může srazit, 

ale je na vás, jestli vstanete, nebo zůstanete 

ležet.“ 



Kdybych byla… 

živočich, byla bych PUMA. 

květina, byla bych 

MASOŽRAVÁ KYTKA. 

hudební nástroj, byla bych 

ELEKTRICKÁ KYTARA. 

sport, byla bych MOTOCROSS. 

elektronika, byla bych IPHONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejhezčí holka…VŠECHNY 

Nejhezčí kluk…VŠICHNI 

Nejzábavnější …VŠICHNI 

Nejvtipnější …DOMÍ, KAMČA 

Nejusměvavější …ANIČKA G., LUCKA R. 

Nejvážnější …ELIŠKA B. 

Nejchytřejší …ELIŠKA CH., ELIŠKA B. 

Nejmilejší …NIKČA, ANETA 

Nejvyšší …PETR, LŮCA K. 

Nejmenší …ELIŠKA CH. 

Nejproblematičtější …SAŠA, PETR 

Nejsportovnější …SAŠA, DENISA 

Třídní star…JÁRA (Bublajda 20) 

DENISA TOKAROVÁ 

Přezdívka: Bitkař 

Oblíbená barva: černá 

Doporučuji film: Rychle a zběsile 8 

Oblíbené jídlo: svíčková 

Mám ráda: motocross 

Moje životní heslo: „Motor v duši, benzin 

v krvi.“ 



 

 HEJTMANŮV POHÁR 

David Eberl 

    Pro radost si zaběháme, 
    Hejtmanův pohár vždy vyhrajeme. 
    Nejraději fotbal hraju 
    a přitom se pořád směju. 
 
    Při tělocviku cvičíme 
    a přitom se hodně potíme. 
    Sport je pro nás zábava, 
    nechybí nám odvaha. 
 
    Učitel a spolužáci 
    stále chtějí sport a práci. 
    Škola ta nás velmi baví, 
    a proto jsme stále hraví. 
 
                                              (Báseň se zadanými slovy ze soutěže 
                                                                                                              Hejtmanův pohár)  

 

1. -  DRUŽINA – „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ 
2. – 8. TŘ. –  „ZLATÝ POČÍTAČ“ 
3. – 3. TŘ. – PÍSEŇ „OKOŘ“ 
4. – 4. TŘ. – BÁSEŇ – JAN SKÁCEL – „USPÁVANKA 

S LOUPEŽNÍKY A NEBOJÁCNÝM CHLAPCEM“ 
5. – 2. TŘ. – PÍSEŇ „ MALÉ KOTĚ“ 
6. – 3. TŘ. – J. CHALUPOVÁ – HOUSLE, M. 

HOŠŤÁLKOVÁ – FLÉTNA 
7. - 2. TŘ. – BÁSEŇ „MĚSÍCE“ 
8. – 4. TŘ. – PÍSNIČKA „KOUZELNÍK ČÁRYFUK“ 
9. – 3.TŘ. – 3 SKUPINY – BÁSNĚ 
10. – 2., 5., 7. TŘ. – 3 DÍVKY - TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 

11. – 4. TŘ. – TEREZIE CAITHAMELOVÁ – HARMONIKA 
12. – 4. TŘ. – ADÉLA NEDVĚDOVÁ – ZPĚV 
13. – 5. TŘ. – ZPĚV „KLUCI, KLUCI S KLUKAMA…“ 
14. – DÍVKY 2. STUPEŇ - TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
15. – 4. TŘ.  ANNA LINDAUEROVÁ–  ZPĚV  
16. – 2. , 5. TŘ. – ZPĚV – „LÉTO LÁSKY“ 
17. – 9. TŘ. – SCÉNKA Z VYUČOVÁNÍ 
18. – 6., 7. – HUDEBNÍ SCÉNKA „MÁM BOKY JAKO 

SKŘÍŇ“ 
19. – 8. TŘ. – ANNA POLÁKOVÁ – ZPĚV 
20. – 1. TŘ. – BÁSNIČKA „DNES JE DEN MAMINEK“ 

 


