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VÝLET DO ANGLIE 
Anna Poláková, 9. třída  

Dobrý den, chtěli bychom Vám alespoň ve zkratce, představit náš zájezd do Anglie. 

Zpočátku to pro nás bylo absurdní, že by naše malá škola měla jet tak daleko, a ještě k tomu, 

že bychom to byli právě my. Takže děkujeme škole Chotěšov a paní učelce Slavíkové za tak 

krásný zážitek a za to, že jsme to 

mohli být právě my.  

A teď už k samotnému výletu: Ve 

čtvrtek 26.4. jsme se v 11:30 

vydali na naši dlouhou a poněkud 

náročnou cestu do Anglie. Jako 

první jsme do autobusu nasedli 

my, potom autobus vyzvedl děti 

z Chotěšova, pak z Poběžovic a 

nakonec z Horšovského Týna. Po 

těchto zastávkách jsme mohli 

konečně vyjet vstříc našemu cíli a 

tím byla Anglie. Cestou jsme jeli 

přes celé Německo, Nizozemí, Belgii a Francii, kde jsme nasedli na trajekt, což bylo taky něco 

jiného a zajímavějšího, než zažijeme ve školních lavicích, a to se dá říci i o celém zájedu. Jak 

jsem psala, projeli jsme 4 země, takže to si asi dokážete představit, jak dlouhá to byla cesta, 

zkrátka jeli jsme asi 16 hodin a i tak to byla nejkratší možná cesta. Do samotného Londýna jsme 

se dostali v pátek 27.4. kolem 8. hodiny ranní. Byl to náš a snad i jeden z nejzajímavějších dní. 

Jako první jsme viděli Tower Bridge a pak jsme i s naší velmi milou průvodkyní šli do samotné 

pevnosti Tower, kde byla vězněna např. Alžběta I. matka Alžběty II. nynější královny Anglie. Po 

pevnosti jsem přejeli metrem do Embankment, kde náš čekal Big Ben, který je sice v lešení, ale i 

tak jsme byli rádi, že jsme ho mohli alespoň vidět, Buckinghamský palác v němž žije Alžběta II., 

o které jsme se už také zmiňovali, Trafalgarské náměstí, London Eye, které je vysoké 136 m, 

takže je zatím nejvyšší, a dokonce i jedno z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Londýně, 

přírodovědné muzeum, známé svými 

dinosaury a dalšími exponáty a 

technické muzeum. Po těchto 

zajímavostech na nás čekal autobus, 

který nás odvezl do Mordenu, kde 

jsme se seznámili s rodinami. 

V rodinách jsme byli všichni velmi 

spokojeni, jsou vážně milí a vstřícní a 

to se dá říci i o Angličanech obecně . 

Další den v sobotu 28.4.jsme 

navštívili jako první Wimbledon park, 
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https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9POQ9YrbAhUFU1AKHY79CeQQjRx6BAgBEAU&url=https://de.dreamstime.com/lizenzfreie-stockfotos-buckingham-palace-london-image21069928&psig=AOvVaw0XS6P35CtYuTs40cFFlGH5&ust=1526583551464638
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po něm Wimbledon, tenisový stadion, kterým nás pr  ovedla 

další milá průvodkyně, dokonce jsme navštívili i zpravodajství 

BBC s dalšími zajímavostmi, Wimbledon muzeum. Poté jsme se 

přesunuli naším autobusem do Brightonu do Sea Life Centra, 

kde jsme mohli vidět spousty mořských živočichů, jako např. 

ryby, kraby, medúzy, 

žraloky atd. Jedno ze      

zajímavých míst 

v Brightonu je např. molo 

Brighton, které jsme také navštívili a mohli si zajít i blíž 

k oceánu a obdivovat ho. Konec dne jsme zakončili 

návštěvou křídových útesů 7 sisters, z kterých je krásný 

výhled. Potom už jsme jeli do rodin, kde jsme se navačeřeli 

a zabalili si své věci na nadcházející den, protože to bylo 

naše posední přespání v rodinách. 

Dne 29.4., což byla neděle, nás čekal poslední den v Anglii. 

Ráno po snídani jsme jeli jako pokaždé na parkoviště, kde 

na nás čekal autobus. Naložili jsme si naše kufry, rozloučili 

jsme se s rodinami a vyrazili vstříc našim posledním 

zážitkům.  

Ze začátku jsme 

viděli královskou 

observatoř, poté 

jsme navštívili muzeum námořnictva, pak jsme se 

přesunuli, tedy spíše přepluli po řece Temži do Londýna 

a navštívili jsme muzeum voskových figurín Madame 

Tussauds London, kde jsme se mohli „potkat“ se 

známými osobnostmi, jako např. Marylin Monroe, The 

Beatles atd. Naší poslední zastávkou z celého zájezdu 

byla Oxford street, kde jsme měli možnost koupit si nějaké suvenýry. Poté nás čekala bohužel 

dlouhá cesta zpět domů do Blatnice. Jeli jsme stejnou cestou, jakou jsme přijeli. Jeli jsme zase asi 

16 hodin autobusem. Jako první autobus vysadil děti z Horšovského Týna, potom přišly na řadu 

děti z Poběžovic, Chotěšov a nakonec my. 

 

Doufáme, že se vám naše 

vyprávění líbilo, bylo to 

pro nás něco nového a 

také velmi zajímavého, 

proto znovu děkujeme za 

tuto příležitost, která se 

stala zážitkem na celý 

život. 
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TAJEMNÁ CESTA V HORÁCH 
Eva Hošťálková, 7. třída 

Líčení 

 
Slunce pomalu klesá do údolí. Poslední ptáčci ještě zpívají, zato cvrčci pořád vytrvale cvrčí na 

své malinké housličky. V doprovodu tohoto přírodního orchestru se tedy vydáme společně na 

tajuplnou večerní procházku.                                                                                                                                                                                                                                 

Cesta vede lesem. Lesem tak hlubokým, že by se v něm každý ztratil. Ale pokud se budeme 

držet stezky, jež se klikatí mezi stromy jako had, nic se nám nestane. Všude je ticho, které 

narušuje snad 

jen praskání 

drobných 

větviček pod 

našima 

nohama. 

Vyjdeme na 

palouk.  

V dáli 

můžeme 

zahlédnout 

štíhlé srnky 

elegantně 

poskakující 

mezi 

malinkými 

keříky. Skoro 

to vypadá, 

jako by se 

vznášely. A 

třeba ano. Stoupáme do kopce a proplétáme se mezi keři. Zde vyšlapaná cesta skončila, dál 

to musíme zvládnout sami. Na kopci také roste mnoho květin. Některé jsou rudé jako ohníčky, 

jiné září jako světlušky. Koukají na nás jakoby nás povzbuzovaly, že kopec za chvíli přejde 

v rovinu, kde si budeme moci odpočinout. Měly pravdu. Po krátké rovinaté cestě přišel ten 

strmý svah. Lezeme nahoru, zatímco nás ze strany osvěžuje příjemný větřík. Vylezli jsme 

nahoru. Ten výhled nás zcela uchvátil. Je odtud vidět celé údolí, jako bychom ho měli na dlani. 

Připadám si jako obr, všechno pod námi je tak maličké. Vztáhnu ruku k nebesům a chci se 

dotknout nebe. Malé načechrané sněhově bílé mráčky připomínají kousky vaty. Vždy jsem snila 

o tom, že se na nich dá spát, že na nich spí andělé a jiné kouzelné bytosti. Nebe přichází 

z krvavě rudé barvy (tam, kde právě zapadá slunce) do pastelově modré a ta zase do hodně 

tmavě modré. Připadá mi to jako nějaký nebeský chameleon. Tvář nám stále osvěžuje chladivý 

větřík a my se kocháme tou nádherou.  

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4wfOTtYXbAhXE7BQKHQcYA-AQjRx6BAgBEAU&url=https://cestovani.idnes.cz/turisticky-vylet-do-kosova-dfs-/kolem-sveta.aspx?c=A141127_171843_kolem-sveta_hig&psig=AOvVaw3-CgZYNux_quOEqSSORfbG&ust=1526394565235291
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POHÁDKY NA DOBROU NOC 
 

O řepě 

Magdalena Vacková (4. tř ída) 

V jedné malé chaloupce bydlela chudá rodinka. Jednoho dne šel dědeček Budulínek zasadit 

řepu. První den se šel podívat na řepu, jak vyrostla, byla docela veliká, ale 

druhý den byla vysoká jako chalupa. Dědeček Budulínek šel až třetí den řepu 

vytáhnout. Zavolal na babičku Čarodějnici. Babička Čarodějnice říká: „Prosím 

tě, co zase chceš?“ Dědeček volá: „ Potřebuji pomoc vytáhnout řepu.“ Babička 

nakonec přišla. Táhli, táhli, nevytáhli. Bába zakřičela: „Ty dědku já se tady 

zdržela, přitom jsem mohla klidně vařit oběd, potom 

jenom nadáváš, že není oběd.“ Babička jim už 

nepomáhala. Dědeček Budulínek zavolal na své 

vnuky: Bolka i Lolka. Táhli, táhli,ale jen povytáhli. 

Bolek a Lolek zavolali na své kamarády i kamarádky. Přiběhla 

Šebestová i s Machem, Červená karkulka a další. Táhli, táhli a vytáhli 

půlku. Nakonec museli zavolat celou Českou republiku. Táhli, táhli a 

vytáhli! Nakonec celou Českou republiku pozvali na hostinu a všichni 

jim zaplatili. Všechno dobře dopadlo, protože byli bohatí a všechna 

svá přání si splnili. 

 

O mluvící zelenině 

Magdalena Jedlinská (4. třída) 

Byl jednou jeden dědeček a babička, kteří se rozhodli, že zasadí řepu. 

Řepa rostla, rostla, až přerostla i jabloň, která stála 

vedle. Když dorostla, řekla si: „Já se nenechám 

vytáhnout. Tady se mi líbí, tak tady budu růst a hotovo.“ 

Další den se dědeček rozhodl řepu vytáhnout, ale nešlo to. Zavolal si ostatní, 

všichni táhli, táhli, ale řepa řekla: „Ne, ne, mě nevytáhnete, zkuste jinou 

řepu.“ Dědeček udělal, co mu řepa řekla, ale stalo se to samé. Takto jich 

vysázel osm. Pak už ho to přestalo bavit a řekl si: „Já už se na to vykašlu. 

Jsou to hloupé řepy, místo toho si vysadím mrkev.“ Zasazená mrkev rostla, 

rostla, až přerostla i řepu. Dědeček ji chtěl vytáhnout, ale opět mu to nešlo. Proto si zavolal 

ostatní, ale mrkev jim řekla: „Nesnažte se mě vytáhnout, stejně vám to nepůjde.“ 

Dědečka už to vážně nebavilo. Koupil si raději zeleninu v obchodě a už nikdy nic 

nesázel.   

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirsO2GuIXbAhXFtBQKHSpRDgEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zlicin.info/planovane-akce/643-divadlo-pro-deti-mala-pohadka-o-velike-repe?date=2017-10-07-15-00&psig=AOvVaw0j1o9SQ1yKk4-VyCPiGUtS&ust=1526395362888976
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihq-G8uIXbAhWJaRQKHYpxAfMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.themoviedb.org/collection/316006-bolek-i-lolek/images/posters?language=cs&psig=AOvVaw1NJC0q4ZHvzZdF3_daUz1s&ust=1526395487880576
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit0ZeouYXbAhWBSBQKHdDjDEsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zs-jirny.cz/products/druzina-ve-skolnim-roce-2013-14/&psig=AOvVaw39vobXC0EB5OBAvQSBN8Uj&ust=1526395702169354
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi10__HvIXbAhUMb1AKHRt3CQIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.scholaris.pl/zasob/109619?mobile=1&psig=AOvVaw2tNWJVNxajfDb_dr9nHRKY&ust=1526396535950184
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGvcStvYXbAhVOKFAKHciwBx0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/nalepky/vesela-stastny-karikatura-cervena-repa-zeleniny-65210211&psig=AOvVaw1Vjrf_Mm760fba0oKQCG4I&ust=1526396724792602
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEnqrcvYXbAhVHZFAKHQqoBgYQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/fototapety/s-usmevem-mrkev-kreslena-postavicka-waving-na-pozdrav-62581502&psig=AOvVaw20TRDcriXXaQh6GLNyQzUX&ust=1526396883346538
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O kouzelném šátku 

Marie Hošťálková (4. třída) 

Jednoho dne ušila švadlena překrásný šátek. Ten šátek byl na trhu velmi drahý. A proto se 

zalíbil dvorní paní Elvíře Savosvětinské (V tomto příběhu jí budeme říkat 

paní Elvíra.).  A protože jsou dvorní dámy bohaté, koupila si ho zrovna 

paní Elvíra. Ale to ještě nikdo nevěděl, že ten šátek je kouzelný. Paní Elvíra 

bydlela na hradě Kalomberk a byla to velmi dobrá duše. Jenže, šátek byl 

kouzelný a jeho moc spočívala v tom, že měnil lidi v opačnou povahu. A 

proto, když si ho paní Elvíra nasadila, byla najednou 

zlá a nafoukaná. A protože se na hradě princezna 

Kolozubka vdávala, měla problém s paní Elvírou. Nyní 

to nebyla hodná paní Elvíra, ale paní Elvíra zlá a nafrněná.  Tak urážela 

prince z Trumberka, který si bral princeznu Kolozubku. A protože princezna 

Kolozubka měla ráda svého prince, tak se se vztekem na paní Elvíru vrhla 

a roztrhala všechno, co jí přišlo pod ruce. Při trhání roztrhla princezna 

Kolozubka i kouzelný šátek. Tímto způsobem zbavila paní Elvíru zla a 

nafoukanosti.  

Paní Elvíra už byla zase hodná a princezna Kolozubka se šťastně vdala za prince 

z Trumberka.  

 

 

 

 

 

Jak si představujete 

kouzelný šátek vy? 

Vybarvěte ho podle 

vlastní fantazie 😊 
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https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrqSuwIXbAhWHZFAKHahhAQcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/fototapety/roztomily-princezna-kresleny-63846605&psig=AOvVaw1Nvdc8oYWZCwpJt-ggF2oP&ust=1526397580860650
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb4MivwYXbAhXKPFAKHWC6Dh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_77914843_stock-vector-vector-illustration-of-young-prince-cartoon.html&psig=AOvVaw0CNE-QeeLyLuuRe1_qVp6m&ust=1526397864910614
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MATEMATICKÝ TOVARYŠ II. 
I ve druhém pololetí probíhá v hodinách matematiky v 6. třídě s paní učitelkou Kostovou soutěž 

zvaná Matematický tovaryš. Jak již bylo zmíněno v předchozím čísle našeho časopisu, tato 

celoroční hra obsahuje celkem 11 různých problémových úkolů, které žáky „nutí“ k logickému 

myšlení a k hledání různých způsobů jejich řešení. Titul Matematického tovaryše žáci získávají 

v okamžiku, kdy správně vyřeší alespoň 10 z 11 úkolů. Každý úspěšný řešitel je pak oceněn 

potleskem a uznáním celé třídy, je mu předána visačka se jménem a s označením titulu a 

čokoládová medaile.  

Již všichni žáci 6. ročníku obdrželi titul Matematického tovaryše. Na první žáky, kteří již byli 

zmíněni v předchozím čísle časopisu, tak navazují Eliška Jágerová, Michaela Fišerová, Gabriela 

Tesáková, Natálie Ponocná, Barbora Franclová, Michal Horváth, Adam Chmelíř, Vanesa 

Kašáková, Nikola Míková a Aneta Routschková. Čestný titul Matematického tovaryše obdržela 

od celého kolektivu 6. třídy také Kateřina Kováčová.  

Všichni žáci tak již mohli začít v pokusech získat další tituly – Matematický mistr a Matematický 

expert. Prvními Matematickými mistry se stali Jan Moravec a Radek Eisenhamer.   
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HÁDEJ, HÁDEJ, 
HADAČI… 

…jaké živočichy probírali žáci páté třídy? 

1. Skáču rychle jako lev. Říká se, že mám ráda něco křupavého a často 

mě uvidíte s oříškem. Co jsem? 

Karolína Úlovcová 

 

2. Pije mateřské mléko, bez matky se neobejde. Až když vyroste je soběstačný. Je to savec 

a všežravec. Každý ho zná, nebojte se. Má svou dobrou, chytrou řeč, poví ti, co jen chceš. 

Je nejchytřejší, nejhezčí. Kdo hádanku vyřeší? 

Adéla Nedvědová 

 

3. Jsem malé, ale myš nejsem, jsem roztomilé, ale křeček nejsem, jsem společenské, ale 

zakrslý králíček nejsem. Co jsem? 

Anna Lindauerová 

4. Je to savec, má žluté tečky a modrý jazyk. Co to je? 

Václav Stropek 

 

5. Lesní zvíře je to, mateřské mléko pije, se svou matkou, sourozenci a chůvou se ve stádě 

staví jen na večeři. Přes den s matkou, sourozenci a chůvou v lese nebo poli schovávají 

se, lidí bojí se, ale matka ne. Bacha na ně dávejte, sic matku nebezpečnou mají. 

Lucie Maroušková 

6. Jsem zelená, čtyři nohy mám, na „A“ začínám. Co jsem? 

Adam Čech 

7. Má dlouhý krk a skvrny na kabátku. Co to je? 

 Prokop Kolařík 

8. Rychle běží, až se za ním práší. Snáší vejce veliká, jako celá Afrika. Omeleta z nich 

moc nejde, na pánev se to nevejde. Předběhne i mistra světa, to pak fandí půlka světa. 

Co to je? 

Kateřina Kirthová, Veronika Hamerníková 

 

9. Kruh, čtverec nemá na kůži, pětiúhelník má. Žlutá jako citron je, dlouhá jako špageta. 

Co to je? 

Nela Nová 

10. Jsem dlouhý, nejsem žirafa. Jsem pták, ale nelétám. Jsem 

rychlý, nejsem puma. Co jsem? 

Terézie Caithamelová 

 

11.  Do oranžova barvu má, po nocích loví zvěř, občas i 

v zoo ji uvidíte.  

Anežka Boháčová 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRktLYzIXbAhUNJlAKHQTxB_4QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/37510909/stock-illustration-cartoon-giraffe.html&psig=AOvVaw1DWrdpCnDlByrrfewZ67yd&ust=1526400902924197
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjispqszYXbAhVDLVAKHdHvDAIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/fototapety/stastny-clovek-kreslene-ilustrace-72542298&psig=AOvVaw1J1HU9dzFcc_AnaJKZgd5v&ust=1526401064903230
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwioztXczYXbAhVKY1AKHWlOCQYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlineomalovanky.cz/omalov%C3%A1nka-velkolep%C3%A9-australsk%C3%A1-je%C5%A1t%C4%9Brka_16756.html&psig=AOvVaw28kxz3eIp8RvhWSer22n99&ust=1526401168432693
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LOUČÍME SE S 9. TŘÍDOU 
 

 

VÍT Loukota 

Motto: „Co můžu udělat zítra, můžu udělat i za rok“ 

Oblíbené jídlo: KFC 

Oblíbený film/seriál: Simpsonovi 

 

 

 

 

KRISTÝNA Galková 

Motto: „Don´t worry, be happy!“ 

Oblíbené jídlo: Špagety se sýrovou omáčkou 

Oblíbený film/seriál: Hvězdy nám nepřály 
 

 

 

 

RADEK Hůla 

Motto: „Člověk se pozná podle toho, co jí.“ 

Oblíbené jídlo: Svíčková 

Oblíbený film/seriál: Star Wars 
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ELIŠKA Lukáčová 

Motto: „Never stop dreaming!“ 

Oblíbené jídlo: Losos 

Oblíbený film/seriál: Krteček a kalhotky 
 

 

 

 

 

JIŘÍ Pekárek 

Motto: „Bez práce nejsou řízky 😊“ 

Oblíbené jídlo: Kuřecí prsní řízek 

Oblíbený film/seriál: Titanic 
 

 

 

 

 

 

KAROLÍNA Vaňková 

Motto: „Nikdy nejsme tak šťastni ani tak 
nešťastni, jak si myslíme.“ 

Oblíbené jídlo: Hranolky 

Oblíbený film/seriál: Twilight saga 
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MARIE Eisenhamerová 

Motto: „Nikdy nikomu nevěř na 100%!“ 

Oblíbené jídlo: Hranolky 

Oblíbený film/seriál: Osmáci nepláčou 
 

 

 

 

 

JOSEF Kalina 

Motto: „Vítězství není všechno, ale vůle 
k vítězství ano.“ 

Oblíbené jídlo: Kebab 

Oblíbený film/seriál: Pán prstenů 
 

 

 

 

 

 

MAREK Brouček 

Motto: „Nenávist se dá stupňovat. 
Nejdřív byla sobeckost, pak závist a 
nejzávažnějším stupněm je nenávist.“ 

Oblíbené jídlo: Bůček 

Oblíbený film/seriál: Anime 
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MIROSLAV Baumgartner 

Motto: „Klíč k budoucnosti často leží v 
minulosti“ 

Oblíbené jídlo: Řízky 

Oblíbený film/seriál: Brickleberry 
 

 

 

 

 

LIBUŠE Bondrová 

Motto: „Objev nového jídla znamená pro štěstí 
člověka víc, než objev hvězdy.“ 

Oblíbené jídlo: Všechno 

Oblíbený film/seriál: Otesánek 
 

 

 

 

 

 

STAS Stepanov 

Motto: „Když je člověk šťastný, nemá chtít 
být ještě šťastnější.“ 

Oblíbené jídlo: Hamburger 

Oblíbený film/seriál: Zvonek 
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ANNA Poláková 

Motto: „Jestli chceš něco udělat, začni hned, 
neodkládej to na zítřek“ 

Oblíbené jídlo: Těstoviny se sýrovou omáčkou 

Oblíbený film/seriál: Drsňačky 

 

 

 

 

 

 

Jménem celého pedagogického sboru přejeme všem našim „deváťákům“ 

mnoho úspěchů v dalším studiu i soukromém životě! 

               



14 
 

 MORČE 
Anna Lindauerová, 5. třída 

Popis 
Mnozí si o morčatech myslí že jsou nudná. To však 

ale vůbec není pravda. 

Když jsou morčata alespoň dvě vyvedou spolu 

vtipné scénky kterým se určitě zasmějeme. 

Také jsou nenáročná na chov jak fyzicky, tak 

finančně. Základem morčecího jídelníčku je seno a 

voda. Velmi si pochutnají na čerstvé trávě  nebo na zelenině a ovoci. Samozřejmě by se to ale 

s tím nemělo moc přehánět, morče by mohlo ztloustnout. Ale pozor, morče si neumí vyrobit 

vitamin C, je tedy potřeba, aby byl do jejich potravy přidáván, tím myslím, aby bylo v zimě 

přidáno více zeleniny. Morčata se také velmi rychle učí a jsou velmi přítulná k dětem. 

 

 

JARNÍ BÁSNIČKA 
Václav Stropek, 5. třída 

Jaro jaro už je tady, 

kvetou nám všem tulipány. 

Ptáci z teplých krajin letí, 

louka ukazuje nové kvítí. 

 

Na svět přicházejí mláďátka, 

na podzim z nich budou velká zvířátka. 

Je to prostě hezké, 

jaro už je zase pestré. 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA HÁDANKY ZE STR. 8  
 

1. veverka, 2. člověk, 3. morče, 4. chameleon, 5. sele, 6. agama, 7. žirafa, 

8.pštros, 9. zebra, 10. pštros, 11. žirafa  

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigxb3e5IXbAhWHb1AKHenBAv4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/stock-illustration-surprised-guinea-pig-cartoon-series-image92031788&psig=AOvVaw2yrSNmxtvqT-S1QGIhtKK7&ust=1526407359417832
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkgJGK5YXbAhWOZ1AKHZ3yCRAQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/141369230/stock-illustration-hello-spring-hand-lettering-greeting.html&psig=AOvVaw0PBMOkPR-khPEeZi2gboJT&ust=1526407444912429
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BESÍDKA KE DNI MATEK 
22.5.2018, 16:00  

Program 

 

  

Školní družina Taneční vystoupení - Pomáda 

3. Básně o mamince a tatínkovi 

4. Scénka v anglickém jazyce – Doctor, doctor! 

4. Zpěv v anglickém jazyce – Milkshake, Lollipop 

1. Básně o zvířátkách 

4. Zpěv a dramatizace – Tři čuníci 

2. Básně o mamince 

Tereza Polívková, 
Michaela Šobrová (8. tř.) 

Taneční vystoupení 

1. Zpěv – Mach a Šebestová 

4. Vystoupení se švihadly 

5. Zpěv v anglickém jazyce – Thank you mom 

6. Scénka – Blatnice má talent 

Terézie Caithamelová 
(5. tř.) 

Hra na harmoniku - Maryša 

2. Zpěv a dramatizace – Hlídač krav 

3. Zpěv v anglickém jazyce – You are my sunshine Hugs 
and kisses 

Veronika Hamerníková, 
Adéla Nedvědová (5. tř.) 

Autorská báseň - Maminka 

Petr Kováč (3. tř.) Hra na housle 

5. Scénka – Rok za rokem 

6. + 8. Zpěv v anglickém jazyce - Perfect 

7. Parodie – Vrba (K. J. Erben) 

Marie Hošťálková, Julie 
Chalupová (4. tř.) 

Hra na flétnu – Já ti prstýnek dám, 
Hra na housle – Není nutno 

8. Parodie - Sněhurka 

Adéla Nedvědová (5. tř.) Zpěv 

  

 

 

Programem provází Anna Poláková a Eliška Lukáčová (9. třída) 
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TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
 …a vymalováváme 😊 

 

 


