HAVLÍČEK

školní časopis

2. číslo
školní rok
2015/2016
XV. ročník

bestcoloringpages.com

Koukněte, co se u nás dělo...

Úspěchy
žáků

Biologická olympiáda
výsledky dodala Marcela Hanáková

Matematické soutěže
výsledky dodala Miroslava Hirtová

 Okresní kolo (6. – 7. roč.):
Mario Premar – 2. místo
Tomáš Doležal – 5. místo
 Krajské kolo:
Mario Premar – 12. místo
 Okresní kolo (8. – 9. roč.):
 Krajské kolo:
Markéta Dračková – 5. místo

Soutěž mladých zdravotníků

 Klokan – mezinárodní soutěž
Jan Kouřil – 3. místo v okresním kole
– 6. místo v kraji
Tomáš Nguyen a Barbora Honsová
- 8. – 9. místo v okresním kole
 Matematická olympiáda
Jan Kouřil – 1. místo v okresním kole
Klára Dohnalová – 5. místo v okrese

výsledky dodala Marcela Hanáková

 Pythagoriáda
A. Bulíčková, P. Bačová, R. Bačová, A. Jan Kouřil – 2. místo v okresním kole
Vacková, V. Šlíchalová
Markéta Dračková – 1. místo
 Okresní kolo: 1. místo
Karel Janderka – 5. místo
 Krajské kolo: 4. místo

Obsah
Úspěchy, obsah ................................. 2
Stříbrný florbal ................................. 3

Základní
informace
2

Stařec (9.A) ........................................ 4
Komiks (9.A) ...................................... 6
Vypravování (4. třída) ..................... 8
Digitální technologie (7. třídy) ..... 10
Povídka (5. třída) ............................ 12
Barevný týden (6.B) ....................... 14
Co se u nás dělo .............................. 15
Sportovní okénko ........................... 18
Havlíček
- školní časopis
ročník XV/2
Vydává a tiskne:
ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova
ul. 933, okres Třebíč
Časopis je dostupný na: www.zshavl.cz

Florbal = náš veliký úspěch
17. a 18. března 2016 se v Mladé Boleslavi uskutečnil 2. ročník republikového
finále ve florbalu. Mezi šest nejlepších žákovských týmů chlapců a šest nejlepších
dívčích týmů se probojovala také naše starší děvčata.
Nejdříve jsme v pěkném zápase porazili dívky ze Z Otrokovic jednoznačně
6:2. Těžkým soupeřem se staly dívky z Dolního Bousova. Vítězství 4:3 jsme uhráli až
v závěrečné koncovce. V semifinále jsme se potkali s hráčkami z Trutnova a
v nádherném zápase zvítězily vysoko 6:0. V těžkém souboji o zlato jsme nakonec
podlehli ZŠ Eden Praha 3:5. Celkově 2. místo v republice je něco úžasného.
Neskutečným překvapením bylo opětovné vyhlášení Pavlíny Bačové nejlepší
dívčí hráčkou turnaje. Kromě toho byla stejně jako loni v all stars Pavlína obsazena
na post středního útočníka a navíc její sestra (dvojče) Romana Bačová jako pravá
obrana. Takže dvě dívky z okresu Třebíč mezi pěti nejlepšími hráčkami z celé ČR.
Příspěvek dodal Zdeněk Chroust.
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9. A:
Stařec

- volně podle novely Stařec a moře

PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

Příspěvky dodala Eva Nesibová.
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Autor: ES
Přepis: DM
Mé setkání se starcem bylo opravdu příjemné a překvapující.
Předtím jsem si myslela, že staří lidé jsou uzavření a negativní ke
světu. Má domněnka se naštěstí změnila po setkání se starcem.
Jeho upřímný úsměv a pozitivní nálada na mě udělaly velký
dojem. Pronikavé modré oči zanícené sluncem, hnědé skvrny na
lících, statná postava, trochu až vyzáblá a vrásčitá tvář snad upoutá
každého.
Stařec je povahou extrovert, tudíž je láskyplný, otevřený,
přátelský a společenský. Ve mně ale v jednu chvíli budil i lítost. Ty
jeho zjizvené ruce! Na chvíli mě upřímně vyděsily. Při jeho zálibě,
což je rybaření, se nedivím, že má zjizvené ruce.
Vyprávěl mi, že když jednou rybařil, chytil velkou rybu. Byla
tak moc velká, že nemohl ji dát do loďky, a proto ji táhnul ve vodě.
Po chvíli se na starce i rybu vrhli žraloci a on s nimi bojoval. Proto
má takové hrozné jizvy.
Když jsme si spolu povídali, byl usměvavý a celou dobu
myslel pozitivně. Osobně doufám, že se spolu ještě někdy potkáme a
příjemně popovídáme. Ten den jsem si ho oblíbila a stařík se pro mě
stal nezapomenutelným. Připadá mi, jako bychom se znali
odjakživa.

 Příběh 1:

 Příběh 2:

Autor: Veronika Šplíchalová
Mé první setkání se starcem bylo poněkud chmurné. V ten
den jsem šla na stanici metra. Seděl tam na zemi a vypadal
vyčerpaně, smutně, ale z očí mu sálalo jakési dobro. Na hlavě měl
roztržený slaměný klobouk.
Choulil se na papírovém kartonu v tmavě modré promočené
bundě a na nohou měl dlouhé seprané ponožky a na nich staré
rozpadající se sandály.
Stařec působil velmi mile a laskavě. Byl trošku smutný, ale
pořád se snažil skrýt svojí ne moc příznivou životní situaci. Když
jsem procházela, zaslechla jsem, jak si mluví sám k sobě. Vyprávěl
svoje zážitky z mládí.

N A Š I CH
ŽÁKŮ

Autor: Mateo Premar
Přepsala: Nikola Šplíchalová
Při mé cestě na Kubu po přistání v Havaně jsem zašel do
místního baru Terasa. Sedělo zde mnoho rybářů, a tak jsem si přisedl
za osamělým staříkem. Dali jsme se do řeči. Rybář jménem Santiago
mě nakonec ubytoval u sebe a dělal průvodce. Splnil mi můj sen tím,
že mě vzal na ryby.
Jeho vyzáblé tělo a obličej pokrytý rýhami od háků a zaschlá
krev mě trošku zneklidňovaly. Po dlouhém rozhovoru o baseballu
jsem se dozvěděl o smolařském čtyřdenním boji s marlinem, a to ve
mně vzbudilo touhu pomoci mu s dalším úlovkem. Přes jeho mocná
ramena jsem zahlédl světla Havany a v obličeji důvěřivý pohled.
Jeho modré oči svítily a pouze dokazovaly výborný zrak. Malinkatá
postava se slaměným kloboukem na hlavě a šedivé vousy
ukazovaly, jak je chudý. Po úspěšném návratu jsem zesláblému
starci pomohl odnést kotvu a další potřeby.
Byl velice laskavý a připravil mi místní specialitu. Vášnivý
lovec, který si utahoval sám ze sebe, byl v mládí talentovaný
baseballista. Pověděl mi i historku, jak se jeho manželka utopila a on,
věrný manžel, jí nedokázal pomoci. Muž s něžnou duší byl i velice
silný. Například historka, jak se dostal k přezdívce El Campeón, to
dokazuje velice přesně. Neohrožený muž se nebál místního
šampióna v páce a po dlouhém nočním souboji vyhrál, tomu se
podle jeho současného vzhledu těžko uvěří.
Velice inspirativní příběh je ten, jak bojoval čtyři dny s
marlinem, ale smutný konec mě zaujal natolik, že jsem informoval
svého dlouholetého přítele Hemingwaye, aby o tom napsal příběh.
Po přežití s láhví vody a malinkatým úlovkem se zuby nehty držel
marlina a několikrát napaden žraloky se domů vrátil s prázdnou.
Po dvou dnech jsem se rozloučil a pokračoval pěšky dále na
západ, prošel jsem mnoho vesnic a poznal mnoho lidí, ale nikdo ve
mně nezanechal takovou stopu jako Santiago, El Campeón.

 Příběh 3:

PRÁCE

V té době byl prý na nějakém ostrově obklopeném mořem.
Měl tam dobrého kamaráda, s kterým chodili chytat ryby. Lovení
ryb starce ohromně bavilo.
Vyprávěl o tom, jak se jednou vydal na rybolov sám a ulovil
ohromnou rybu tak velkou jako jeho loď, ale po chvilce snažení se
vlasec přetrhl a ryba odplavala. Starce to mrzelo, ale neodradilo ho
to, ryby chytal dál.
Stařec si toho hodně prožil. Ne všechno bylo dobré, proto ho
obdivuji, i když skončil tady, bez ničeho, přesně tak, jak jsem ho
viděla na zastávce.

.
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9. A
Komiks

PRÁCE

N A Š I CH Ž Á K Ů

Nikola Šplíchalová

Kresba
Sára Kochrdová

Michal Číž

Vtipné školní
poznámky

J.V., M.P., P.R., L.V.

Přinesl do hodiny prášek na
pečení a předstíral prodej drog.
Odmítal vše vydat a nyní i přiznat.
Když jsem vašeho syna vyvolala k
tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“
Vědomosti vaší dcery se rovnají
nule; pro postup do vyššího
ročníku je třeba, aby je minimálně
zdvojnásobila.
Lezl do pětimetrové výšky na
třímetrový strom.
zdroj: www.beruna.cz, technet.idnes.cz
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4. třída: Vypravování
drak měl taky samičku a děti. Jakmile král zjistil,
že drak má samici a pět dětí, vyhlásil, ať všichni
vezmou do podzemí všechno, co potřebují. Jídlo,
pití a postele. Jenže drak zničil celou vesničku –
městečko. Půl lidstva nepřežilo. Konečně se
všichni dostali do jeskyně. Drak neměl sám co
jíst, natož aby uživil svoji rodinu, a tak chvilinku
(asi půl roku) žili hladově. Asi po třech rocích
drak chcípl a asi za půl roku i jeho rodina.
Chystala veliká oslava. A tak město postavili
lepší a hezčí. Žili až do smrti.

ŽÁKŮ

Nela Trnková: Zakletá princezna
Byl jednou jeden princ, jmenoval se Bořivoj. Zamiloval se do princezny Johanky. Zlá čarodějnice jím
však jejich přání nepřála, rozhodla se, že musí Johanka na svého prince zapomenout. Proto jí namíchala
lektvar zapomnění a dala ho vypít pod záminkou věčné lásky. Uvěznila ji do věže, která sahala až do
oblak a měla milion schodů a žádné okno. Zlomit kouzlo může jenom zachránce, který ji vyvede z věže
ven a ona uvidí slunce. Žádný z princů si na to netroufl, ale statečný princ Bořivoj ji opravdu miloval a
vešel do věže. Princeznu Johanku vyvedl ven na slunce. Když se čarodějnice podívala do svého
kouzelného zrcadla, viděla, že je princezna Johanka vysvobozena, neváhala a nasedla na své kouzelné
koště a letěla na zámek. Princ ji ale už z dálky zahlédl, připravil si svůj meč a čarodějnice dostala
strach, ale už bylo pozdě. Princ ji zahnal do hladomorny. A společně s princeznou žili šťastně až do
smrti.

N A Š I CH

Helena Šťávová: O princezně, která se dostala do Perníkové chaloupky
Byla nebyla jednou snídaně ještě zívala. Po snídani když je otevřeli, Stázka byla
princezna Stázka a ta už od královna oznámila, že si udělají pryč. Ať hledali, jak hledali,
svého mládí měla ráda knihy. vyjížďku do lesa. Stázce bylo princeznu nenašli.
Nikdo ji od knih neodtrhl od jasné, že se na to musí dobře
Stázka se ocitla v lese
rána do večera, někdy ji k večeři vyspat. Druhý den byla opravdu a šla za nosem. Šla a šla a
museli odtáhnout, protože byla vyjížďka. Když byly připraveny, narazila na dvě děti. Představili
do knih tak začtená, že by knihy odjely do lesa. Stázka při se jako Jeníček a Mařenka.
za nic nevyměnila.
vyjížďce najednou zpomalila Stázka si vzpomněla na knihu,
Jednou přijela Stázce svého koně a hleděla do křoví. stařenku a slova, po kterých se
babička Anna, přijíždí 3x za rok, Uvázala koně ke stromu a obešla tam dostala. „Hrozí vám
protože přiváží hromadu knih, křoví. Stázka spatřila stařenku nebezpečí!“ vykřikla Stázka a
které zabírají velké místo. sedící na kameni. Stařenka povídala
jim
pohádku
Tentokrát přivezla Perníkovou Stázku prosila o kus chleba a Perníková
chaloupka.
chaloupku, Červenou karkulku, Stázka jí ho podala. Stařenka jí Z vyprávění
děti
poznaly,
Zvířátka a loupežníky a spoustu prozradila, že za tu laskavost jí jakým směrem se vydat. Stázka
známých pohádek.
splní přání. Princezna spokojeně zůstala sama. Chtělo se jí domů.
Při příjezdu babičky doklusala na koni do zámku, Najednou se před ní objevila
Anny to Stázka nevydržela, kde už vyhlížela babička Anna. stařenka a řekla: „Tak si běž
objala babičku Annu kolem pasu „Je večer a ty ještě nejsi doma?“ ohryzat tu chaloupku.“ Stázka jí
a nenápadně jí vytrhla z ruky promluvila
babička
Anna. vysvětlila, že chce, a stařena
knihu Perníkovou chaloupku. Stázka rychle odpověděla a zmizela. Když Stázka usnula,
Večer v posteli si s úsměvem utíkala domů.
bylo skoro ráno.
Stázka prohlížela knížku, která
Doma už byla na stole
Probudila se ve své
byla
nádherně
pozlacená. večeře. „Zase ten salát!“ sklonila posteli. Nikdo kromě Stázky si
Rozevřela ji a všechna slova, co hlavu Stázka. „Kdybych byla nepamatoval, co se stalo, a na tu
v ní byla, pečlivě přečetla. Byla v Perníkové chaloupce, jedla událost nezapomněla do své
z knížky přímo nadšená. Usnula bych samý perník!“ Najednou smrti.
až pozdě večer před půlnocí a u zavířil vítr, všichni zavřeli oči, a

PRÁCE

Adam Kasis: Drak v městečku
Žila jedna královna a král. Žili spokojeně. Dva
strážníci byli na stráži. Jeden z nich zaslechl řev a
rámus. Šel po zvuku a narazil na mohutného
draka. Drak ho vzal a odnesl do podzemí. Ráno
ostatní stráž vysvětlovala, co se v noci stalo. A tak
se všichni šli kouknout po strážníkovi. Hledal
dokonce i král, ale marně. Tak král naznal, že
půjdou tři strážní. Slyšeli úplně to samé co
minulou noc. Tentokrát tam šli všichni tři. Ale
drak si vzal všechny tři a utopil je i s tím
včerejším. Ráno však hledali taky, ale marně. Král
nařídil, ať všichni jdou do podzemí pod hrad. Ale
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Martin Hons: Popletená pohádka
Byla jednou jedna Káča, která byla velmi líná.
Celý den proležela na peci. Jeden den byla v
místní hospodě zábava a matka ji tam poslala.
Káča na zábavě tancovala a tancovala, až potkala
vznešeného mládence, který ji poprosil o tanec.
A tak tancovali. Když odbila dvanáctá hodina,
najednou zmizeli. V hospodě byla cítit síra,
protože byl mládenec čert! Čert Káču ukázal
Luciferovi a ten rozhodl, že bude uklízet. Utíkaly
dny a noci a Káča v pekle uklízela. Až jednou
potkala prince, hned se jí zalíbil. Princ si ji taky
všiml a líbila se mu. Jednou když byl úplněk, z
pekla utekli. Šli do hradu, kde princ bydlel. Hrad
byl ale za sedmero horami a sedmero řekami.
Cestovali roky, až došli ke hradu. Hrad byl úplně
jiný, byl celý prolezlý šípkem. Princ a Káča se
prosekali do hradu. Tam ležel král drak. „Otče!“
vykřikl princ. „Musíš ho políbit, Káčo.“ Káča

znechuceně odfrkla: „Měla jsem zůstat v peci.“ A
políbila draka. Najednou šípky zmizely a drak se
probral. Princ zůstal stát s otevřenou pusou a
Káča to samé. Vypadalo to, že je konec pohádky?
To se ale mýlíte. Byl tu ještě jeden zádrhel. Drak
měl čtyři dcery Jezinky, které chtěl za pomocnice
král Nebojsa. Drak řekl Káče: „Když porazíš
Nebojsu, tak ti dám prince za muži.“ V Káči se
objevil bojovný duch, vzala si meč a rozběhla se
do chaloupky, kde Nebojsa bydlel. Až došla,
zjistila, že chaloupka je celá z perníku. Do
chaloupky vběhla a zařvala: „Kde jsi, ty hade?“
Najednou se připlazil had s korunou. Káča ho
zařízla, ale nevěděla, jestli to je Nebojsa. Objevila
se duha. Káča se vrátila a ukázala mrtvého hada
drakovi. Drak měl radost a nechal vystrojit
svatbu. A potom to všichni znáte. A žili spolu až
do smrti.

Jan Štork: O nekonečné pohádce
Byla jednou rybka a byl kouzelník, který rybku proměnil v princeznu. Ta vládla království. Jednou ji unesl
vodník a stáhnul ji do vody a zase ji proměnil zpátky v rybku. Rybka se tam měla dobře i zle. Dobře,
protože si hrála s ostatními, zle, protože si myslela, že už nikdy neuvidí svoje přátele. Kouzelníkovi se
toByla jednou rybka a byl kouzelník, který rybku proměnil v princeznu. Ta vládla království. Jednou ji
unesl vodník a stáhnul ji do vody a zase ji proměnil zpátky v rybku. Rybka se tam měla dobře i zle. Dobře,
protože si hrála s ostatními, zle, protože si myslela, že už nikdy neuvidí svoje přátele. Kouzelníkovi se to
nelíbilo, tak poprosil draka, jestli by zašel do rybníka pro rybku, ale drak přinesl všechny i s vodníkem.
Kouzelník vyřizoval vodníku, že to je jeho rybka. Hádali se, až se do toho připletl drak a království, stavěli
vojska, budovali hradby, až vodník prohrál. To se vodníkovi nelíbilo, tak stáhnul všechny do vody a
proměnil na rozdílné ryby. Vodníka to přestalo bavit, tak zase všechny proměnil v lidi. Ale zase se
pohádali a tak to je i dnes.
Simona Fráňová: Vodní víla
Dobrý den, jsem lesní víla. V
tomto lese se vyskytují velice
divné
postavy,
například
trolové, víly jako já, velicí obři a
mnoho dalších divných tvorů.
Ale teď vás asi hlavně zajímá,
kde jsem. Já jsem v království
lesních strážců, kde všichni
znají mír a klid. Nikdo je tam
neobtěžuje, prostě místo, kde je
nádherně. V našem lese žije
holka, co ovládá vodu. Říkáme
jí Sally. Sally je ještě malá holka,
ale už nemá rodiče. Stará se o
sebe sama. Má jenom nás, lesní
tvory. Jednou k ní do lesa přišel

nějaký pán v černém plášti.
Sally se sice bála, ale šla k němu.
Zeptala se: „Co tu děláte, milý
pane?“ Pán v černém řekl: „ Jen
se tak procházím.“ Sally se
zeptala, jak se jmenuje. Řekl:
„Já? Jsem černý vlk.“ Ona se
překvapeně zarazila a řekla:
„Vždyť ty vlk nejsi.“ „Ale jsem!
Měním se ve 24:00 hodin v
noci.“ Odbylo 24:00 hodin a
tajuplný pán se změnil ve vlka a
začal boj! Sally vylezla na strom
a začala ho pokapávat vodou,
aby usnul. Vlk usnul, ale hned
se vzpamatoval a Sally vzal do

pytle a odnesl ji na hrad
ČERNÉHO VLKA! Probudila se
v kleci pod zámkem. Ale
najednou se celá věž začala
otřásat a padat. A protože Sally
ovládá vodu, tak se proudem
vody dostala ven. Ale tam byl
černý vlk a chtěl ji sežrat. Už
měl zuby u ní, ale najednou se
tam objevil statečný mladík a
zachránil
ji.
Sally
mu
poděkovala a vše skončilo
svatbou. A jestli se vzali, tak
určitě žijí dodnes v království
lesních strážců.

Simona Nečesalová: Víla Sedmikráska
„Dobrý den! Vítám vás na představení Víla Sedmikráska. Přeji vám příjemnou zábavu“.
V jednom lese se narodila krásná víla. Jmenovala se Sedmikráska. Měla také krásné starší sestry. Jednoho
dne měla narozeniny. Bylo jí 18 let. A tak to oslavovala celý den. Taky tam hrála muzika a taky tam
tancovaly.
Jednou do toho lesa přijel na koni princ. Princ se jmenoval Jindřich. Viděl tam vílu Sedmikrásku a její starší
sestry. Ty utekly a zůstala jenom víla Sedmikráska. Princ Jindřich šel k ní a ona utekla, ale princ Jindřich
utekl za ní. Víla se zastavila a princ Jindřich šel k ní blíž. Princ se zeptal: „Jak se jmenuješ?“ Víla
odpověděla: „Jmenuju se Sedmikráska.“ Princ řekl: „Já se jmenuju Jindřich.“ Víla řekla: „ Jindřich je pěkné
jméno.“ Princ řekl: „To tvoje je také pěkné.“ A princ chtěl dát víle pusu, ale ona uhnula. „Co je stalo?“
Zeptal se princ. Ona řekla: „Protože když si dáme pusu, tak se stanu se člověkem.“ „Aha,“ řekl smutně
princ.
A víla se zase rozběhla a princ za ní. Zastavila a princ šel k ní. Dali si pusu a víla Sedmikráska se rozhodla
se svými staršími sestrami a odešla za princem Jindřichem. Víla Sedmikráska se rozhodla s princem
Jindřichem, že se vezmou. A hned druhý den byla svatba. A tak to oslavovali celý den.

Nikol Čeloudová: Drak a Jana
Byla jednou jedna jeskyně a v ní
bydlel drak jménem Mrak. Žil si
skvěle, létal si, jak chtěl, až
najednou potkal dívku jménem
Jana. „Ahoj, jak se jmenuješ?“
„Jmenuji se Mrak a ty?“ „Jana a
bydlím v této hradní věži.“ „A já
bydlím v jeskyni.“ „Budeme
kamarádi?“ „Drak a Jana, to zní
dobře, ano budeme!“ „Mám
návrh, co bys řekla na malý výlet
do mé jeskyně?“ „A poletíme?“
„No jistě, poletíme, protože je to
daleko.“

A tak letěli do Mrakové jeskyně.
Když se vrátili, Jana se ho
zeptala: „Chceš dnes večer spát
na dvoře u hradu?“ „Ale jistě!“
Druhý den jim pak Jindra řekl, že
mu jednu noc vlk snědl ovci, a
ptal se: „Mohli byste je dnes v
noci hlídat, protože já jedu pryč,
prosím?“ „Ale jistě, žádný
problém.“ „Děkuji vám, jste
hodní!“ „Hm, tak to nikam
nepoletíme?!“ A tak večer šli
hlídat stádo ovcí pana Jindry.
Ráno, když se vrátili, byli oba
hrozně unavení, a tak drak Mrak

usnul na dvoře a Jana ve hradní
věži a spali až do tří hodin
odpoledne. Když se vzbudili, šli
na oběd. Drak Mrak dostal čtyři
kuřata a kyblík vody, Jana
bramborovou kaši s kuřecím
řízkem a salátem, k pití také
vodu. „Tak co bys řekla malému
výletu do hor?“ „Ale jistě chtěla
bych až na špici!“ „Dobrá, tak
nasedej a letíme!“ Tak letěli až
na špici a tam se stali nejlepšími
kamarády. Zazvonil zvonec a
pohádky
byl
konec.

ŽÁKŮ

Viktor Alexa: O dubovém chlapci
Byl jednou jeden obrovský dub. Tenhle dub nebyl jen tak nějaký dub. Uměl totiž mluvit.
Všechna zvířata ho měla ráda. I ten lesní mužík ho měl rád. Lesních mužíků je v lese desítky a desítky.
Ale tenhle byl výjimečný, tak mu všichni záviděli, a nakonec ho vyhodili. Záviděli natolik, že ho
nemohli snést. Víte, v čem byl výjimečný? Byl laskavý a přátelský.
Teď tedy je lesní mužík sám bez kamarádů. Tak si jednou mužík chodí po lese a potká
mluvící dub. Chvíli na něj kouká a potom zakoktá: „Ty umíš mluvit?“ Dub se na něj usměje a povídá:
„Ano, ale nemusíš se bát. Máš kamarády?“ „No víš, teď už ne.“ „Nevadí, tak můžeme být my
kamarádi.“ „Ano, dobrý nápad.“ Řekl mužík.
„Hele, už se stmívá, už musíme jít spát, ať jsme zítra fit,“ řekl dub. „Víš, dube, ale já nemám
postýlku.“ „Tak víš ty co? Vidíš, mám tu taková dvířka a za nimi je světnička. Můžeš se tam
nastěhovat.“ „Děkuji ti, dube, a dobrou noc.“ Od těch dob bydlí v dubu a jsou kamarádi až do smrti.

N A Š I CH

řekla: „Zpíváš nádherně.“ A hodila mu rohlík.
Princ jí poděkoval tak, že jí zazpíval. Toto se
opakovalo každý den.
Miroslav se zamiloval. Jednou jí Stellin
otec vybral ženicha. Až to Stella zjistila, zavřela
se do jejího pokoje a nevylezla z pokoje do
příjezdu prince Ludvíka. Když se to dozvěděl
princ, zabolelo ho u srdce. Už ani nezpíval, jen
posedával. Holoubek to všechno viděl, tak se
rozhodl, že zaletí k oknu pokoje princezny.
Zaletěl tedy k oknu pokoje princezny a řekl:
„Když si nechceš vzít prince Ludvíka, tak si
vezmi labuť, je to zakletý princ!“ Princezna
prvně nechtěla, ale pak si řekla, že je to lepší, než
si vzít nějakého tlustého prince. To je lepší labuť,
no a přece ji mám ráda, tak si vezmu labuť.
Druhý den řekla otci, že místo prince
Ludvíka si vezme labuť, že ji má ráda. Otec jí to
zakázal, ale Stella si stála za svým. Nakonec řekla
otci, že se radši utopí, než se vdávat s princem
Ludvíkem. Otec musel souhlasit, protože nechtěl,
aby se Stella utopila. Další den se slavila svatba s
labutí. Když Stella labuť políbila, objevil se před
ní pohledný princ. „Jmenuji se Miroslav.“ Stella
se do něj také zamilovala. Potom se slavila slavná
svatba.
A víte, jak to dopadlo s tou čarodějnicí?
Pukla zlostí! Od té doby se v královském jezeře
chovají labutě.

PRÁCE

Nela Hobzová: Labutí princ
Toto je pohádka o princi, který se
proměnil v labuť. Zlá čarodějnice ho zaklela.
Sedněte si nebo lehněte a poslouchejte, jak to
bude dál.
Za sedmero horami a sedmero řekami
byl zámek, ve kterém se králi a královně narodil
chlapec a pojmenovali ho Miroslav. Až mu bylo
dvacet let, zemřela mu matka. Za měsíc se král
oženil s macechou, která byla doopravdy
čarodějnice. Chtěla být jen ona paní celé země. Při
svatební večeři nenápadně přisypala králi do vína
jed. Pak mu dala připít na manželství. „Tak na
tebe, moje paní!“ Jak král polkl víno, spadl na
zem a zemřel. „Už jen ty, princi, mi tu překážíš.“
Řekla si potichu pro sebe čarodějnice.
Druhý den čarodějnice proměnila
Miroslava v labuť. Miroslav zakřičel a uletěl
oknem pryč. Miroslav letěl a letěl, až doletěl do
Růžového království. Cestou potkal holoubka.
Holoubek se ho ptá, proč je tak smutný? Miroslav
řekl: „Mě umřela matka, otce otrávila macecha, se
kterou se oženil, a macecha mě proměnila v
labuť, protože chtěla být paní celé země.“ „Tak já
ti poradím, leť do zámku, tam žije krásná
princezna Stella.“ „Děkuji,“ poděkoval princ.
Miroslav tedy letěl do zámku. Uviděl u zámku
jezero, a tak se tam ubydlel. Po chvilce začal
zpívat. Princezna ho uslyšela z jejího pokoje.
Vykoukla a začala ho poslouchat. Potom mu
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7. třídy:
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pokračování 7. třídy:

PRÁCE
N A Š I CH
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Příspěvek dodal Jiří Grambal.
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5. třída:
Povídka
P R Á C E N A Š I CH Ž Á K Ů

Příspěvky dodala Jarmila Mittnerová.
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pokračování 5. třída:

PRÁCE
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ŽÁKŮ
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CO

2. třída:
Okénko druháčků

SE

Během prvního pololetí jsme se s druháčky po nějaký čas seznamovali a
zvykali jsme si vzájemně nejenom na sebe, ale zejména děti si zvykaly na nové
způsoby práce a na nová pravidla fungování třídy. A myslím, že se nám
spolupráce až na výjimečné situace dařila. Kdyby ale občas nepřišel mráček,
neměla by síla sluníčka po jeho zmizení takový význam.  Chtěla bych touto
cestou třídní kolektiv pochválit. Vždy se najde někdo, kdo nějakým způsobem
vyčnívá – je hodně pilný, zlobí, ochotně pomáhá, nerespektuje určitá pravidla…
To je ale asi běžné i v jiných větších skupinách. Nejsme všichni stejní a nejsme
všichni vždy naladěni na stejnou notu. Jako celek byla ale třída těchto dětí podle
mého názoru úžasná a je mi ctí, že jsem právě s nimi mohla po letech strávených
na malotřídních školách začít práci na velké škole. 
Nyní bych Vám, čtenářům časopisu Havlíček, chtěla připomenout několik
událostí, kterými prošli žáci 2. ročníku během 2. pololetí.

U
NÁS
DĚLO
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Podnikli jsme několik třídních
projektů. Vše začalo příchodem jara a
příletem vlaštovek – první projekt byl
tedy na téma Vlaštovka obecná.
Druhou třídní akcí se stalo výročí
jednoho z našich panovníků – konečné
zpracování projektu pod názvem Karel
IV. se dostalo i do rukou rodičů.
Korunu, kterou z velké části vyrobili 4
z našich druháčků, jste mohli spatřit na
výstavě v Besedě. Poslední letošní projektový den byl zaměřen na téma
čarodějnic. Tímto děkuji i rodičům za pomoc při plnění domácího úkolu, kterým
byla příprava kostýmů. Čarodějnice byly prostě a jednoduše úžasné. 
Mezi další aktivity opět patřily školní dílny. Během tohoto pololetí mohly
děti s rodiči navštívit tyto odpolední dílničky – lednovou „Enkaustiku (malování
voskem a žehličkou)“, únorové „Jarní šití z plsti“ a březnovou „Velikonoční
dílna“.
Cílem enkaustické dílny bylo naučit účastníky dílny malovat obrázky
rozehřátým voskem pomocí obyčejné staré nenapařovací žehličky. A myslím, že
výsledky jsou podařené.

NÁS
CO

A závěrem našeho
příspěvku bych chtěla
popřát
nejenom
druháčkům
poklidné
prázdniny plné krásných
zážitků, žádné úrazy a
mnoho radosti ve dnech
slunečných i deštivých.
Načerpejte síly do dalšího
roku a mějte se krásně. 
Zuzana Bařinová

SE

U

Třetí dílna byla rozdělena do dvou dnů. Někteří zájemci nemohli
z různých důvodů přijít na první, původně jediný plánovaný termín, a
věděla jsem, že právě oni
chodí pravidelně a mrzelo
by je o to víc, že by dílnu
promeškali. Domluvili jsme
tedy ještě jeden den navíc.
Všichni si zde vyrobili
velikonoční zápichy do
květináčů, ozdobili vajíčka
laky na nehty a vyrobili
další velikonoční dekorace.

DĚLO

Na druhé dílně jsme šili
z plsti výzdoby do pokojíčků,
kuchyní i jiných domácích koutů.
Děti si odnesly nádherné výrobky
– kytičky, ptáčky, srdíčka, to vše
zdobené knoflíky, přízemi a
stuhami. Učili se pracovat
s jehlou a rozvíjeli svoji fantazii.
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6. B
Barevný týden

CO
SE
U
NÁS

Od 18. do 22. dubna 2016
proběhl v VI. B barevný
týden. Žáci celé třídy se
každý den oděli do jedné z
barev, kterou si vybrali, a
poté každý z nich hlasoval a
vybral jedince s nejlepším
outfitem,
jenž
nejlépe
splňoval zadané požadavky.
Týden byl ve znamení
následujících pěti barev, a to
černé, modré, červené, bílé a
růžové. Mezi nejlépe oděné
žáky pařili například Jakub
Koreš
nebo
Tereza
Chrástová, celou soutěž
však vyhrála s nejvyšším
počtem
bodů
Kristýna
Veselá. Všichni výherci
získali
drobné
sladké
odměny a my ostatní se
těšíme, že si barevný týden
v příštím školním roce
zopakujeme i v jiných
barvách.

Ivana Skoumalová

Černé pondělí
Černá je barva smutku
i my dneska smutníme,
k pláči je to, věřte, vskutku,
že zas do školy musíme.

Modré úterý
Modrá je obloha ráno, když vstávám,
modrá je večer,
když žákovskou podepsat dávám.
Modré mám kalhoty, triko i vak,
modrá je dobrá, už je to tak.

Červená středa
Červenou znám Karkulku,
co šla lesem k babičce,
my dnes máme červenou na triku i čepičce.
Červený jsem u tabule,
když odpověď neznám,

DĚLO

červený mám zadek,
až jsem doma trestán.

Bílý čtvrtek
Bílou máme žákovskou, bílou máme stěnu,
v bílé dneska uvidíš kluka, holku i ženu.
Bílý bývám doma, když oznamuji kouli,
na hlavě však poté mívám jen červenou bouli.

Růžový pátek
Pátek ten je růžový,
hurá, budu žít volně,
užiju si sobotu i neděli hojně.
Růžové mám brýle,
když věřím v jedničku z chování,
ale pak mi dvojky,
trojky samou hrůzu nahání.
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Karneval

25.02.

2. třída

Šití z plsti

08.03.

Beseda se spisovatelem J. Opatřilem

09.03.

1. třída

U NÁS

4. třída

SE

04.02.

DĚLO

Jaro 2016:

CO

Bruslení

17

2. třída

Velikonoční dílna

30.03.

ŠD

Malování venku

29.04.

2. třída

Čarodějný den

CO

15.03.

SE
U
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Prevence úrazů

07.05.

DDM

Orientální tance

02./09.05.

8. třída

Exkurze ČOV

12.05.

Dyslektická olympiáda

DĚLO

3. třída

SE
CO

Klára Kravcová, Zuzana Nixová:
Přírodovědný kvíz – 1. místo
Botanická stezka – 3. místo

U

NÁS

02.05.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

02.03.

20

Basketbal – okresní kolo
starší dívky – 1. místo

starší chlapci – 2. místo

16.03.

Basketbal – okresní kolo
mladší dívky – 2. místo

mladší chlapci – 1. místo

Florbal – republikové finále
dívky – 2. místo

01.04.

Florbal – krajské kolo
starší dívky – 3. místo

14.04.

Florbal – krajské kolo
mladší chlapci – 3. místo

SPORTOVNÍ OKÉNKO

16.03.

21

PŘEDVÁNOČNÍ
AKCE
22

26.04.

Plavání – školní kolo

03.05.

Mc Donald’s Cup

04.05.

Atletický trojboj
2. – 5. třída – 7. místo
Beáta Meschková – 1. místo
Vilém Frič – 2. místo

18.05.

Pohár rozhlasu

