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Sportovní úspěchy

Florbal

Starším dívkám ze ZŠ 
Havlíčkova se podařilo vyhrát 
9. prosince 2021 krajské kolo ve
florbalu. Moc gratulujeme. 

Po novém roce se nenechali 
zahanbit ani žáci 4. a 5. tříd a čekal 
nás další krásný výsledek ve florbalu. 
Získali první místo ve skupině 
a postup do krajského kola.

O necelý měsíc později toto 
stejné družstvo přivezlo medaile za 
druhé místo, tentokrát v krajském 
kole florbalu. Velkou radost nám 
přinesla i nominace našeho hráče 
Patrika Večeři z 5.A do All stars týmu kraje Vysočina. Moc všem gratulujeme a děkujeme za úžasnou 
reprezentaci školy i města. 

Vybíjená

V dubnu na sebe 
dlouho nenechal čekat 
ani úspěch ve vybíjené. 
Chlapci a dívky ze 
ZŠ Havlíčkova obhájili 
1. místo v okresním kole.
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Mc Donald’s cup

Okresní kolo 4. května 2022 v areálu ZŠ Bartuškova jsme si užili a mohli jsme porovnat síly se 
sportovní školou. V naší kategorii jsme měli skvěle hrající soupeře, jediná prohra v posledním zápase 
nám přiřadila po sérii výher 2. místo na okrese.

Atletika

Po třech letech covidové krize a prakticky veškeré absence sportování a soutěží si všichni užili 
atmosféru atletické soutěže.

Pohár rozhlasu se obzvlášť povedl mladším dívkám, které kromě individuálních úspěchů měly
velký týmový. Skončily na 2. místě družstev okresu Třebíč. Na stupně vítězů měli blízko i chlapci. Moc 
gratulujeme.
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Pohár rozhlasu

Okresní kolo Poháru rozhlasu naplnilo 
očekávání dívek i chlapců. V konkurenci 15 
týmů celého okresu v každé kategorii 
vybojovala děvčata luxusní 1. místo, chlapci 
s ohromným sportovním nasazením 3. místo. 

Oba týmy se blýskly mnoha osobáky 
a výkony, které zase obohatí pořadí 
historických výkonů.

Třešničkou na dortu byly dva školní 
rekordy Beáty Meschkové. Opravdu dík všem 
a spousta gratulací.

Basketbal

Další pěkný úspěch se podařil dívkám ze 
7.–9. ročníku. 

Ve velmi silné konkurenci basketbalistek 
z Jihlavy, Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou 
vybojovaly krásné 3. místo v kraji Vysočina. 
Díky vám!

Zdeněk Chroust, učitel tělocviku

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Za zmínku stojí i úspěch našich žáků 
v oblastní cyklistické soutěži v Moravských 
Budějovicích, která se uskutečnila 24. května. 

Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to: 
Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a Jízda zručnosti. 

Reprezentovali nás žáci ze 4. a 5. třídy 
a obsadili krásné 3. místo z devíti. Děkujeme 
i jim. 
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Horácké noviny

Jako poslední třešničku na dortu 
pro vás máme zmínku o žácích naší 
školy v Horáckých novinách. Nejen 
jejich rodiče, ale i spolužáky a učitele 
jistě potěší, že je naše žákyně Beáta 
Meschková prezentována jako 
nejmladší naděje atletiky. Beáta se 
umístila na předních příčkách 
republikové tabulky, je druhá nejlepší na 
překážkách a pátá v pětiboji. V této 
disciplíně také vyhrála mistrovství 
Moravy a Slezska a na MČR skončila
sedmá. 

V novinách byli ale zmiňováni 
i další úspěšní sportovci naší školy, jako 
například Vilém Frič. No řekněte, 
nevypadá to pěkně? Všichni jsme na 
jejich úspěchy velmi hrdí. 

(Zdroj: Horácké noviny)

Zdeněk Chroust, učitel

Sportovní křížovka – pomůcky

Do křížovky doplň název sportu, ve kterém se využívá daná sportovní pomůcka.
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Vesmír v 5.A

Třída 5.A se v rámci hodin prvouky věnovala dlouhodobému 
projektu na téma vesmír. Žáci si vyráběli do třídy vlastní sluneční 
soustavu, ve výtvarné výchově vytvářeli vesmírné obrázky, tvořili 
lapbook na téma vesmír, a dokonce si zahráli i vesmírnou únikovou 
hru. Vrcholem byla soutěž o nejkrásnější fotku Měsíce a za některé 
úžasné snímky by se nemuseli stydět ani profesionálové. Žáci se 
tématu věnovali déle něž měsíc a musím říct, že se jim vše moc 
povedlo. Téma nás bavilo a společně se těšíme, až vše završíme 
exkurzí v Planetáriu v Brně. 

Ivana Skoumalová, třídní učitelka
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Karneval

Žáci ZŠ Havlíčkova si těsně před jarními prázdninami užili karnevalového veselí. 
Celý první stupeň se zúčastnil projektového dne na téma masopust. Děti se nejprve ve svých 

třídách dozvěděly zajímavé informace o masopustu. Každý učitel měl ve třídě svůj program 
přizpůsobený pro danou věkovou kategorii. Někteří žáci si vyráběli masky, zhlédli zajímavá videa 
o masopustu, vyplňovali pracovní listy a poté všechny čekal bohatý program v tělocvičně. Celý první 
stupeň šel v maskách průvodem školou až do tělocvičny. Zde na žáky čekalo překvapení v podobě 
klauna, který se jim postaral o zábavu. Měl pro ně nachystaný zajímavý a zábavný program s různými 
soutěžemi za drobné odměny, tanec a mnoho dalšího. Nakonec všichni žáci absolvovali úkoly na 
jednotlivých stanovištích. Mohli si například vyzkoušet překážkovou dráhu, složit puzzle, běhat slalom 
se spolužákem, chodit na chůdách, házet na cíl atd. Poslední hodinu už opět všichni strávili ve svých 
třídách, kde pro ně měli třídní učitelé nachystanou bohatou odměnu. Některé třídy hlasovaly i o nejlepší 
masku. Kostýmy dětí byly opravdu pestré a všichni si den moc užili. 

Kolektiv autorů z prvního stupně
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Ve fyzice není žádná nuda!

Ve fyzice žáci během ledna izolovali horkou vodu a soutěžili, kdo zaizoluje nádobu lépe – kluci
vs. holky.

V 9.B vyhráli kluci, ale nechali jsme teplotu měřit přes noc a ráno se ukázalo, že v delším časovém 
horizontu vyhrály holky! Tak či tak si to žáci užili.

Zábavné prezentování

O pár měsíců později si opět žáci 
vyzkoušeli fyziku v praxi. 

V devátých ročnících měli žáci za 
úkol prezentovat elektrárny. Ovšem 
byl tu malý háček – povinnou 
podmínkou bylo, aby součástí 
prezentace bylo něco originálního. 

Podívejte se, jak se s tímto 
úkolem někteří vypořádali. Mohli jsme 
vidět například: 

ochranné oblečení a plynové masky,
vrtule na zádech,
plavecké brýle,
napečené větrníky od babičky,
oblek vodníka
a funkční větrnou elektrárnu.

Jiří Grambal, učitel fyziky
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Barevný týden v 5.A

V květnu si třída 5.A zpestřila výuku a uspořádala barevný týden. Provázely ji barvy černá, růžová, 
modrá, bílá, žlutá a modrá. 

Každý den si žáci zvolili nejlepší outfit a na konci týdne vyhlásili absolutního vítěze. Barvy se jim 
promítaly i do výuky, žáci si četli o jejich významech, symbolice a pokusili se vytvořit i vlastní verše na 
oblíbené barvy. Některé básničky byly velmi zdařilé. No, podívejte se sami. 

Ivana Skoumalová, třídní učitelka

Černá

Černá barva značí smutek,
značí prý i špatný skutek.
Na pohřeb je černý šat, 

ale černý není sad.

Černá je prý opak bílé,
tak velká je naše píle.

Černou má na sobě panda
a s ní bývá vždycky sranda.

Tereza Růžičková, 5.A

Růžová

Růžová barva je veselá, 
černé fleky nedělá.

Růžové jsou růžičky,
nerozstříhám šatičky. 

Eliška Nečesalová, 5.A

Modrá básnička

Kdyby byl tak celý svět nabarvený modrou,
měli bychom modrý život, všude barvu dobrou.

Modrá všude, kam se podívám
i na obrázku na stěně je modrý rám.

Kolektiv žáků, 5.A



11

Anglický jazyk

Velikonoční hrátky

„Easter Bunny Show“… kolik úsměvů vykouzlili velikonoční zajíčci z klubu konverzace v Aj v očích 
všech dětí družiny? Posuďte sami z fotodokumentace. 

„Easter Egg Hunt“ ani „Easter Egg Roll“ nám sice počasí nijak moc nepokazilo, ale příště už 
doufáme, že budeme vajíčka od zajíčka hledat v trávě a soutěž v kutálení vajíček dle vlastního výběru 
proběhne na pořádném kopci. Tak, jak to má být. 

Klubu konverzace v Aj děkujeme za nápad, přípravu, informace i sladkou odměnu – bylo to fajn!
Thank you!

Okresní kolo v konverzační soutěži v Aj

Těšíme se z dalšího úspěchu našich dětí! Děkujeme žákům za reprezentaci školy v konverzační 
soutěži v Aj a gratulujeme vítězům okresního kola.

Hons Ondřej (7.A) – 2. místo 
Machátová Lada (9.A) – 1. místo

Gratulujeme! 
Blanka Dvořáková, učitelka Aj
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Recitační soutěž 

V pátek 25. března 2022 proběhlo v Základní škole MB Havlíčkova školní kolo recitační soutěže. 
Z každého ročníku byli vybráni dva zástupci do soutěže Upovídaný Budík. Všem výhercům 
gratulujeme, byli jste skvělí!

Na školní kolo soutěže plynule navázala po dvou letech v DDM Budík opět již tradiční recitační 
soutěž UPOVÍDANÝ BUDÍK. Děkujme všem zúčastněným recitátorům za reprezentaci školy 
a gratulujeme umístěným žákům: Matouši Meschkovi a Zdeňce Urbánkové.

Kolektiv autorů 1. stupně
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Zeměpisná olympiáda

V měsíci lednu jsme v naší škole uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády.  Jako každý rok 
se ho zúčastnily všechny ročníky na druhém stupni, tzn. 6.–9. ročník.

V kategorii A (6. ročník) nasbírali nejvíce bodů Štěpán Svoboda, Štěpán Ramach (6.B) a Lucie 
Šťávová (6.A).

V kategorii B (7. ročník) byl nejlepší František Přinosil (7.A).
V poslední kategorii C (8. a 9. ročník) byli úspěšnými řešiteli Ondřej Plaček (8.A) a Eliška 

Štraufová (9.A).
Výše jmenovaní se probojovali do okresního kola, které se konalo online 23. února 2022.
Na všechny účastníky čekaly 3 části – práce s atlasem, písemný test geografických znalostí 

a praktická část. Vše absolvovali v počítačové učebně naší školy.
Konečné výsledky okresního kola zeměpisné olympiády:

Kategorie A: Štěpán Svoboda 14. místo
                     Lucie Šťávová   9. místo
                     Štěpán Ramach     35. místo

Kategorie B: František Přinosil 8. místo
Kategorie C: Ondřej Plaček   15. místo
                   Eliška Štraufová 25. místo

Všem soutěžícím děkuji za účast a reprezentaci školy.
Martina Svobodová, učitelka zeměpisu

Rybka v 6.A

Naše první rybka BOB tragicky ukončila svůj šťastný život výskokem z přenosného kelímku. 
Jméno naší současné rybky je Arťom. Krmíme ho jednou denně, je to druh betta. Jeho vzhled se 
prezentuje tmavomodře a černě. Jeho nynější domov je naše akvárium, které nám daroval pan učitel 
Chroust. Mockrát mu za něj děkujeme. Arťom má ve velikém akváriu komfort, protože tam má živé 
květiny, písek, na kterém leží, a hrad přes celé akvárium. Pokaždé mu filtrujeme vodu např. filtrací, 
roztokem k úpravě vody a odkalovacím zvonem. 

V současné době jsou 3 chovatelé, a to Matěj Menšík, Roman Tvrdý a Josef Jiránek. Matěj rybku 
krmí a čistí akvárium, Josef spravuje naspořené 
finance a Roman se stará o Arťoma jako náhradník 
a přispívá nám věcmi do akvária.

Do naší kasičky na rybičku (na potřeby 
a opravy, taky pomůcky atd.) můžete přispět 
libovolnou částkou. Stačí jít do 6.A a optat se 
někoho, kde se nachází některý z výše uvedených 
chovatelů. Chovatel následně částku převezme, 
poděkuje, s vaším svolením si zapíše vaše jméno, 
příjmení a třídu a ze zapsaných se do dalšího 
článku vyberou náhodná jména a budete tam 
zmíněni jako dobrovolní přispěvatelé. Doufáme, že 
se vybere dostatek peněz na neonky, aby Arťom 
nebyl sám.

Předem děkují Matěj Menšík, Roman Tvrdý a Josef Jiránek, žáci 6.A 



14

Z dalšího akčního života školy

Den matek 8. května 2022

Den matek v MKS Beseda probíhal letos v jiném stylu, v okolních sálech jsme si mohli prohlédnout 
stánky od zdravého životního stylu po svatební oblečení. Součástí programu bylo i vystoupení žáků 
z pěveckého kroužku Rolnička pod vedením pana učitele Tržila. Našemu vystoupení předcházely 
programy místních mateřských škol, my jsme maminkám popřáli několika písněmi a pásmem známých 
filmových skladeb. Děkujeme za krásnou atmosféru, zpívalo se nám úžasně.

Jiří Tržil, vedoucí Rolničky

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 30. března 2022 proběhlo pasování našich prvňáčků na čtenáře. Velké díky patří panu 
Adolfu Dudkovi a zaměstnancům Městské knihovny MB.

Učitelky 1. tříd
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Školní exkurze a výlety

Lyžák 2022

Konečně jsme se dočkali :). Po předchozím roce, kdy jsme na lyžařský výcvik kvůli covidu jet 
nemohli, jsme se těšili, že pojedeme v devítce. Když se ale náš původní kurz zrušil, opět kvůli covidu, 
přestávali jsme věřit, že se vůbec ještě dočkáme. Nakonec to ale vyšlo a my jsme moc vděční, že se 
tak stalo a že jsme 20. února 2022 od koupaliště odjeli pod vedením supr čupr učitelů (pana učitele 
Chrousta a Čábela, paní učitelky Klárky a Líby a slečny učitelky Včelky) do Krkonoš na chatu Kozel. 

Myslím si, že můžu mluvit za celou 9.A i 9.B, a vlastně i za pár osmáků, kteří nás doplňovali, že 
jsme si to náramně užili a odvezli si nespočet zážitků, které nám vydrží na celý život. 

A jak to tedy celé probíhalo? Jakmile jsme se rozloučili s rodinou a nastoupili do autobusu, začala 
neskutečná jízda. Po cestě do Herlíkovic jsme se stavovali v nákupním centru v Hradci Králové, kde 
jsme měli asi hodinu rozchod. Někdo šel nakupovat oblečení, někdo elektroniku, ale většina z nás šla 
především pro sladkosti a pití. Z Hradce to trvalo už asi jen hodinu na chatu Kozel, uteklo to jako voda 
a najednou se zahlásilo, že za deset minut budeme vystupovat. Všichni jsme se nemohli dočkat. 
Vystoupili jsme, rozdali si kufry a lyže a šli se ubytovat. Všichni si všechno vybalili, v šest hodin jsme 
se potkali na večeři a o hodinu později ve společenské místnosti, kde pan učitel Chroust oficiálně zahájil 
lyžařský kurz. 

Druhý den jsme lyžovat nešli, protože pršelo, vynahradili jsme si to ale odpoledne, kdy jsem šli 
na procházku a po cestě zpátky jsme sáňkovali. Večery byly každý den podobné, hráli jsme nějakou 
hru a poté jsme měli diskotéku. Večerka bývala zpravidla v půl jedenácté. Další den, kdy jsme šli 
poprvé lyžovat, jsme se rozdělili do čtyř družstev, podle toho, kdo jak uměl lyžovat. Lyžovali jsme asi 
od devíti do dvou odpoledne. Před večeří jsme šli stavět pevnosti ze sněhu a večer, jak už jsem psala, 
byla hra a diskotéka. Stejně to probíhalo ve středu, jen s tím rozdílem, že jsme místo stavění ze sněhu 
jeli odpoledne do Vrchlabí. Čtvrtek dopoledne probíhal stejně jako dva předcházející dny, odpoledne 
se ale změnilo. Měli jsme karneval. Masky byly opravdu pestré, přes kočky, andílky, gangstery až po 
kosmonauty a teletubbies. Potom klasicky večeře a společenský večer. Pátek byl náš poslední celý 
den na školních horách. Dopoledne jsme šli, ostatně jako dny předtím, lyžovat a v poledne nás čekaly 
lyžařské závody.

Během pátečního večera se toho stalo asi nejvíce. Vyhlásily se nejlépe uklizené pokoje za celý 
týden, lyžařské závody a v neposlední řadě se vyhlásila typická soutěž pro lyžák: Miss Krkonoše 2022. 
Mohla bych se tady o tom rozepsat, ale nebudu prozrazovat mladším, v čem soutěž spočívá, jen řeknu, 
že je to sranda i stres dohromady. V pátek jsme měli prodlouženou večerku až do půl dvanácté, takže 
jsme si diskotéky užili ažaž, i když klidně mohla trvat déle. 

Sobotní ráno bylo celkem hektické, balili 
jsme lyže, kufry, prostě všechno, s čím jsme 
tam přijeli. Vyklidili jsme pokoje a postupně 
nastoupili do autobusu. Nikomu z nás se 
odjíždět nechtělo, ale jinou možnost jsme 
neměli. Cestou v autobuse někdo spal, 
někdo si povídal a někdo tancoval a zpíval na 
písničky. Po příjezdu do Moravských 
Budějovic nastalo loučení se spolužáky 
a vítaní s rodiči.

Jak už jsem jednou říkala, myslím si, že 
si to všichni moc užili a nejraději by se vrátili 
zpátky na hory. Ještě jednou děkujeme, že 
jsme mohli jet a že jsme měli tu příležitost 
navázat nová přátelství se spolužáky, se 
kterými jsme se předtím nebavili. 

LYŽÁK BYL SUPER!
Aneta Havlíčková, 9.B
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Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích

Muzeum bylo založeno 1895. Po 
rekonstrukci se otevřelo 2. dubna 2022 se 
zaměřením na řemesla a historii. První okruh 
připomíná historii poddanského města a zámku 
a druhá expozice se tedy jmenuje Řemesla 
jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku. 
Skoro každé řemeslo, které se zde nachází, má 
svoji místnost, avšak některá se nachází 
v jedné místnosti. Například pekař, zámečník 
a další...

Rozdíl je oproti původním expozicím
takový, že na některé exponáty je možné si 
sáhnout, téměř skoro v každé místnosti je 
nějaký interaktivní prvek. V posledním sále je 
možné, aby si návštěvníci muzea mohli 
promítnout některý z krátkých filmů věnovaných 
jednotlivým řemeslům. Část některých sbírek se 
nachází i v prostorách vzniklých na místě 12 
mastných krámů, které se nacházejí hned pod 
zámkem.

Přinosil František, 7.A

Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej

Komedie pro žáky 2. stupně základních škol (6.–9. třída).
Navštívili jsme představení Trapas nepřežiju, příběh o klukovi, který se ztrácí v pravidlech 

zdvořilosti a dělá si „etiketu“ 
po svém. Naštěstí má vedle 
sebe Michaelu Dolinovou, 
která mu vysvětlí, jak se 
chovat v kině, na rautu, 
v autě a jak se seznámit 
s dívkou. Všude platí pravidla 
slušného chování...

Hráli, zpívali a bavili 
nás: Ladislav Ondřej, kterého 
známe z Ordinace v růžové 
zahradě, Michaela Dolinová 
a před a po divadle zazpívaly 
Anna Julie Slováčková 
a Nelly Řehořová.
Při odchodu z Besedy 
probíhala autogramiáda 
a focení. Všichni byli moc 
příjemní a udělali nám radost, 
že se s námi ochotně fotili jednotlivě i ve skupinách.

Eva Nesibová, učitelka
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Exkurze v Planetáriu Brno

Dne 25. května 2022 třída 5.A doplněná o žáky ze šestých tříd vyrazila na exkurzi a výlet do 
Planetária v Brně. Právě planetárium bylo naší první zastávkou a mnohým žákům se líbilo nejvíce. 
Nejprve jsme zhlédli program týkající se jednotlivých souhvězdí na obloze a pak nás uchvátilo 
představení o sluneční soustavě. Nejeden žák se nechal unášet svojí fantazií a ocitl se na jiných 
planetách. 

Poté nás čekala cesta do středu města. Mnozí žáci měli největší radost z rozchodu ve 
„Vaňkovce“, kde se mohli zajít občerstvit. Následně jsme se přesunuli na Zelný trh a Starou radnici.  
Zde nás čekal další program na informačním centru s průvodcem. Žáci se rozdělili na dvě skupiny. 
Pátá třída absolvovala zábavný program Detektivní příběh ztraceného klíče. Žáci chodili po 
významných památkách, poslouchali pověsti a plnili úkoly, které souvisely s nově nabytými 
informacemi. Výslednou šifrou byla budova Kostnice u sv. Jakuba, kde všechny čekalo milé překvapení 
v podobě truhlice s pokladem (sladkých brněnských zlatých mincí). Šestá třída zažila program Brno po 
stopách notáře Jana. Obsah byl obdobný, jen žáky dovedl na Starou radnici. Program pak zakončili na 
věži radnice, odkud měli krásný výhled na centrum Brna. 

I když nám počasí moc nepřálo a občas jsme museli vytáhnout deštníky a pláštěnky, den jsme 
si moc užili a já bych chtěla všem žákům poděkovat za vzorné chování po celý čas výletu.

Ivana Skoumalová, třídní učitelka
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Exkurze Brno – 6. třídy

10. května 2022 jely obě šesté třídy na exkurzi do Brna. Navštívili jsme nejprve Technické 
muzeum. Ve třetím patře budovy jsme zabloudili do říše Leonarda da Vinciho, viděli jsme jeho 
nejznámější obrazy v reprodukcích a také jeho nejznámější vynálezy. Malé modely zde vystavené jsme 
si mohli také osahat a vyzkoušet. Na závěr jsme stavěli da Vinciho most a vyzkoušeli si střílet z jím 
vytvořeného děla.

Nejvíce nás oslovilo řádění v technické herně. Poprask nastal hned u dveří, kde jsme se 
fascinovaně nabíjeli a vybíjeli u generátoru. Hlučné výboje nás nutily hlasitě se smát. Teprve když jsme 
se dost zelektrizovali, s hlavami plnými odstávajících vlasů jsme se vrhli do víru zábavy: kladky, 
zrcadla, kyvadla, nakloněné roviny. Nevídané, neslýchané. Jak to jenom funguje?

O patro níže jsme se ocitli v uličce jak vystřižené z předválečného filmu. Zašli jsme si do 
hospůdky, kde nám ochotný průvodce pustil několikrát hrací skříň. Unaveně jsme posedávali jak na 
židlích v hospodě, tak na lavičce před hospodou. Několik z nás se uvelebilo pod pavlačí a sledovalo 
pověšené prádlo.

Pak se nám do uší vloudila známá melodie Elišky a zvědavě jsme prošli kolem starobylých 
exponátů do míst, kde plesalo srdce všech hudbomilů. Zde si naši hudebně nadaní spolužáci směli 
zahrát na klavír. Potom jsme se svolením průvodce naprogramovali hudebního robota a poslechli si 
všechna piana, klavíry a klipry, které zde byly vystavené a které – a to je nejzajímavější – byly všechny 
mechanické, a tudíž hrály samy.

Stínem autobusu chráněni před horkým sluncem jsme se přesunuli do pavilonu Anthropos. Zde 
už naše pozornost klesala, neboť jsme byli znaveni neustálým chozením, pocházení a stáním. 
Sympatická průvodkyně tolerantně oddělila zrno od plev a zájemcům vyjevila veškerá tajemství vývoje 
lidského rodu a odpovídala na zasvěcené otázky nejmenovaných šesťáků (no, vlastně jednoho), které 
šly opravdu do hloubky. Na závěr nás učitelky zformovaly pod mamuta, a ačkoli je prostě nemožné 
stát chvíli v klidu, zachytily nás na několika momentkách, abychom na exkurzi jen tak nezapomněli.

Eva Nesibová, třídní učitelka
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Exkurze do Prahy – 7. třídy

Školní výlet se uskutečnil 7. dubna 2022. Sraz se konal před naší školou v 6:30 hodin. Po celou 
cestu jsme poslouchali písničky, zpívali a povídali si. Po cestě jsme měli kratší přestávku na benzince 
a potom jsme pokračovali dále v cestě do Prahy. Cesta trvala zhruba 3 hodiny. Přijeli jsme v 9:30 
a zamířili jsme rovnou k Národnímu muzeu. Mezitím, co jsme čekali před muzeem, krmili jsme holuby 
naší svačinou. Když jsme se dostali do budovy, obdrželi jsme vstupenku a naše dobrodružství začalo.

Pro některé z nás mohlo muzeum připomínat také království. Mohli jsme tam vidět různé umělé 
podoby zvířat či kostry dinosaurů. Byly tu i křišťály a kameny.  Zaslechli jsme starověkou melodii od 
Wolfganga Amadea Mozarta a podívali jsme se do kulatého tunelu, kde se odehrávala animace 
válečného tažení. Malé vzrušení jsme zažili, když jsme se zasekli ve výtahu. Po chvíli panikaření jsme 
se ale dostali z výtahu pryč. 

V 11:40 jsme měli sraz v muzeu v šatnách, kam nedorazil jeden z našich spolužáků. Po chvíli 
hledání se našel a my jsme mohli pryč z muzea. Na schodech před muzeem jsme se na památku ještě 
všichni vyfotili. Měli jsme hodinový rozchod. Většina z nás jsme šla do nového Primarku v Praze. Když 
nám skončil rozchod, museli jsme se všichni shromáždit před McDonaldem. 

Poté jsme přešli celé Václavské náměstí a vydali se k Národnímu divadlu. Když jsme vstoupili do 
divadla, uviděli jsme větší místnost, v níž na nás čekal průvodce Národního divadla. Nejprve jsme si 
poslechli teorii o Národním divadle a potom jsme vystoupali po schodech na balkon divadla. Z balkonu 
jsme měli výhled na Hladovou zeď. Sešli jsme po schodech a uviděli jsme základní kameny Národního 
divadla. Mohli jsme se podívat do hlediště a na konec naší exkurze v Národním divadle nám pán 
zodpověděl naše otázky. Vzali jsme si svoje věci, opustili divadlo a zamířili jsme k vlakovému nádraží,
kde na nás čekal autobus. 

Všichni jsme se smutkem opouštěli Prahu a jeli domů. V autobuse byla opět sranda. Před Jihlavou 
jsme měli 15minutovou přestávku na benzince. Když jsme dorazili do Moravských Budějovic, rozloučili 
jsme se, počkali jsme na rodiče nebo šli domů. Po výletě jsme byli všichni unavení a někteří z nás nešli 
ani druhý den do školy. Výlet jsme si moc užili. Zažili jsme spoustu dobrodružství a zážitků. Na výlet 
budeme vzpomínat v dobrém a už se těšíme na další výlet plný nových zážitků a dobrodružství.  

Anežka Michalová, Sára Fiksová, Nela Křivanová

Výlet do Znojma 3.A, 3.B a 4.A

Dne 12. 5. jsme vyrazili osobním vlakem do Znojma. Nejprve jsme měli rozchod v centru Znojma 
u obchodního domu Dyje, navštívili jsme Podzemí, prohlídka trvala skoro hodinu. Potom jsme se 
procházkou přesunuli do Louckého kláštera, kde jsme nastoupili do turistického vláčku, který nás 
povozil po památkách a zajímavostech města. Navštívili jsme i vyhlídku, prohlédli jsme si okolí 
pivovaru. Naši cestu jsme zakončili na nádraží, kam nás dopravil turistický vláček, a odtud jsme jeli 
zpět vlakem do Moravských Budějovic.

Kolektiv učitelů
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Tvorba našich žáků

5.A

Žáci z pátých tříd se pokusili v rámci hodin českého jazyka vytvořit pohádky a bajky. Jejich úkolem 
bylo napsat pohádku, v níž se objeví slova: zlý, čaroděj, koště, myš a trpaslík. V bajce měl zase 
vystupovat jako hlavní hrdina medvěd.

Zlý čaroděj
Za sedmero horami a sedmero řekami bydleli tři trpaslíci. Jeden byl modrý, takže se 

mu říkalo Šmoula, druhý byl zelený, proto se jmenoval Okurka, a třetí byl malý, tak se 
jmenoval Smolíček. 

Jednou se trpaslíci rozhodli, že půjdou najít a dobýt stříbro na Sedm skal. Tam zrovna 
šel i čaroděj se svým koštětem a požvykoval myš v puse. 

Trpaslíci už byli u skal a uslyšeli, jak se čaroděj směje. Trpaslíci se domluvili, že se 
pokusí zachránit princeznu Viktorii, kterou uvěznil čaroděj do vysoké strašidelné komnaty. 
Trpaslíci si nejprve rozdělili úkoly a pak šli za čarodějem na zámek. Čaroděj šel zrovna do 
zámku a nevšiml si, že ho sledují tři trpaslíci. Šmoula omylem zakřičel, protože ho píchla 
včela, a v tom se čaroděj otočil a odvedl je do komnaty za princeznou Viktorií. Holky, které 
se jmenovaly Eliška, Emička a Vanesska, našly klíč a u toho ležel lektvar. Vanesska uměla 
rozpoznávat lektvary a zjistila, že to je lektvar neviditelnosti. Než holky stihly vypít lektvar, 
tak je našel čaroděj a uvěznil je v komnatě.

Holky ale měly kamarádku myšku. Zavolaly ji a myška rychle přiběhla. Holky myšku 
poprosily, jestli nevezme čarodějovi klíč, který měl pověšený kolem krku. Myška šla do 
kuchyně a viděla, jak čaroděj spí na křesle. Přišla k němu, vlezla mu na hrudník a začala 
kousat provázek, na kterém klíč visel. Když rozkousala provázek, rychle vzala klíč a utíkala 
pryč. Donesla klíč holkám. Holky otevřely dveře a utekly z věže pryč a už nikdy více čaroděje 
neviděly.

Eliška Nečesalová

Čarodějná dvojka
Kdysi dávno byl jeden malý domeček. Ale ten domeček nebyl jako každý druhý, protože 

v něm bydlel čaroděj Fukomil a čarodějnice Kazimíra.
Jednou si usmysleli, že udělají zlou věc. Chtěli získat království jménem Zlaté. Zlaté se 

jmenovalo proto, že tam byly kupy zlata. Tak začali dělat lektvar přeměny. „Fukomile, vezmi si 
koště a zameť tady, protože na lektvary jsem odbornice já,“ řekla Kazimíra. „Já pomůžu, 
protože to je i můj plán,“ řekl Fukomil.

„Dobře, tak začneme. Hlavně mě poslouchej,“ přikázala Kazimíra a začala dělat lektvar. 
Dala do něj 7 netopýřích pařátů, 3 myší ocásky, 9 kapek odvaru z žížaly, 3 sušené žáby a 1 fík. 
Ale ať Kazimíra hledala, jak chtěla, fík nikde nemohla najít. Rozhodla se, že si pro něj zaletí do 
Itálie. Fukomil se ochomýtal kolem lektvaru, zamíchal ho a řekl si, že potřebuje ještě trpasličí 
nohu. Dal ji tam a utíkal zase pryč. Kazimíra se vrátila s fíkem, dokončila lektvar a nařídila: 
„Fukomile, pojď ho vypít.“

Fukomil si s Kazimírou připili na zdraví a ochutnali. „Co se to s námi děje?“ Oba dva se 
změnili na košťata. A pokud se nerozpadli, tak tam stojí dodnes.

Tereza Růžičková
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O medvědovi a zlaté rybce
Hladový medvěd šel okolo řeky a zakručelo mu v břiše, šel se podívat k hladině, a nic 

tam neviděl. Čekal, čekal a za chviličku se tam objevila zlatá rybka. 
Medvěd říkal: „Zlatá rybko, přál bych si deset ryb.“ A rybka se rozsvítila a přání se splnilo. 
Rybka odplavala pryč a medvěd jí zamával, potom zajásal a šel sníst těch deset ryb. 
Jak je snědl, bylo mu špatně. Večer si šel medvěd lehnout domů a usnul. Z toho vyplývá, 

že se nikdy nemáme hodně přejídat. Lukáš Vandas

Kubík a trpaslíci
Za devatero horami a devatero řekami žil byl jeden král. Ten král měl syna jménem 

Kuba. 
Jednoho dne, když si Kuba hrál ve svém pokoji, začaly se dít podivné věci. Okna 

a dveře se samy otevíraly a zavíraly a byl všude slyšet smích. „Je tu někdo?“ zeptal se 
Kuba. Jak to dořekl, objevili se malí mužíčci. „Jé, děti,“ radoval se Kubík, „budeme si hrát.“ 
„My nejsme žádné děti, my jsme trpaslíci, ale hrát si s tebou budeme.“ Od té doby si Kuba 
s trpaslíky hrál každý den. 

Nedaleko království žil zlý čaroděj, který neměl krále rád. A stále přemýšlel, co má 
králi provést. „Už to mám, unesu mu syna. Ale to ne, musel bych se o něj starat, mám lepší 
nápad, proměním ho v myš, ta uteče a král bude sám jako já.“ 

Hned druhý den se čaroděj vypravil do království, tam proměnil Kubu v myš a zmizel. 
Když přišel král za Kubíkem do pokoje, nikde ho neviděl. Místo Kubíka seděla na podlaze 
myš. Král popadl koště a začal myš honit. Bum, bum, bum. Naštěstí se král do Kubíka 
netrefil a Kubík se rychle schoval za skříň. Král přestal honit myš a šel hledat Kubu. Jak se 
zavřely dveře, zjevili se trpaslíci. „Kde jsi, Kubo?“ volali ho, „jdeme si s tebou hrát.“ Kubík 
vylezl a říká: „Tady jsem, kamarádi“. „Co se ti stalo?“ ptají se trpaslíci. „Zlý čaroděj mě 
proměnil v myš.“ „Zlý čaroděj má svou kouzelnou moc ve svých vousech, když mu je 
ustřihneme, tak jeho kouzla zmizí,“ uvažovali trpaslíci. V noci se trpaslíci vplížili do 
kouzelníkovy chatrče a vousy mu ve spánku ustřihli. Potom se trpaslíci vrátili do království, 
kde už je radostně uvítal Kubík s tatínkem králem. 

Patrik Večeřa

Medvěd a včely
Medvěd měl ve spíži zásoby jídla, ale měl chuť na med. Našel si 

v lese jeden vysoký strom, kde byl včelí úl. Vyšplhal na něj, jenže zavrávoral 
a s žuchnutím spadl. Strom se zatřásl. Včely se rozzuřily a vylétly z úlu. 

„Co tu dělaš, medvěde?“ začaly křičet včely. Medvěd na nic nečekal 
a utíkal, co mu nohy stačily. Běhal po lese a včely letěly za ním. Hnali se 
přes větve, přes kamení, mezi stromy, tam a zpátky, ale medvěd už byl 
udýchaný a včely ho dohnaly. „Prosím, nechte mě, dám vám, co budete 
chtít,“ žadonil medvěd. Včely se chvíli domlouvaly a nakonec řekly: „Tak 
dobře, ale musíme se zeptat královny, co by si od tebe přála.“

Medvěd byl poštípaný a nateklý. A aby ho včely nechaly jít, musel 
jim dát všechny své zásoby jídla. 

A jaké z toho plyne ponaučení? Lepší je se spokojit s tím, co máme,
než chtít to, co mít nemůžeme. 

Marek Klimeš
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6.A

Tato třída právě dočetla Fimfárum od Jana Wericha a nechala se inspirovat jeho pohádkou 
složenou pouze z jednoslabičných slov. A jak to dopadlo? 

Dále se šesťáci pokoušeli o popis předmětu jeho očima. Jak se předměty vidí a co si myslí o svém 
okolí? Poslechněte si jejich názory. 

Čert šel za les a tam byl pes. Haf, haf, haf. Čert se lek, když pes štěk. Čert na něj 
bu, bu, bu a pes ho hryz. Úúú, křik čert. Tak ty bys mě na zub sněd. Čert vzal zbraň a pal. 
Pes by rád zdrh, aby žil dál. Ale čert byl bez cti.

Matěj Menšík

V den byl jas a já šel ven. Vzal jsem si míč a šel s ním pryč. Hrál jsem si rád, leč stal se 
pád. Na noze krev a byl řev. Hrál bych si dál, už jsem se bál. Pak byl chlad a já měl hlad, tak 
šel jsem dom. Doma jsem jed a pil a byl rád, že jdu spát. Ko nec.

Patrik Kremláček

Myš Bob
U nás je les. Tam je drn. Tam spí Bob. Kdo je Bob? Bob je myš. Je noc a Bob spí. Je 

den a Bob spí. Co je mu? Bob spí rád. Moc rád. A pak jde ven, jde o kus dál. Víc a víc. Kde je?
Je tu sám. Je tu les. Zná Bob les? Zná. Má jít dál? Už ne. Bob jde k nám. Je tu drn. Tam má 
Bob byt. Bob už zase spí. To ne! Ba jo, Bob spí.

Jana Nečesaslová

Jsem docela starý. Patřím 
k trojčatům Druhému a Matějovi. Jmenuji se 
Jiný, jsem medvídek a spím u Matějovy
hlavy společně s Druhým ve stejné hrsti.

Cítím se tam dobře. Jsem původně 
modrý dárek pro nově narozeného Matyho. 
Teď jsem spíš šedější. Kdysi se mi stal úraz 
a byl jsem poničen, a tak Maty místo mě 
dostal Druhého. Bylo mi líto skončit 
vyhozen.

Matěj se mě nevzdal a nechal si nás 
oba. Proto se cítím dobře. I když Druhý 
nebyl trojče, vzali jsme ho mezi sebe.

Matěj Menšík

Já jsem Mistr Míč, jsem ve vlastnictví 
Ondřeje Číhala, koupil mě v Rakousku, 
každý den mě chodí provětrat na fotbalové 
hřiště. Je to docela nervák, takže když mě 
kopne vedle, trestá za to mě. Dává docela 
rány, takže to občas bolí. Pořad mě hází do 
bláta a vody, a to se mi nelíbí. Spím ve 
stodole v krabici s ostatními míči. Jinak se 
o mě stará dobře.

Ondřej Číhal
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Člověk – 5.A
Žáci páté třídy v prvouce dokončovali další velké téma člověk a dali si novou výzvu. V hodinách 

výtvarné výchovy a pracovních činností se pustili do kresby člověka, pod jehož mikinami můžeme 
naleznout vnitřní orgány jednotlivých soustav. Sami si tak vytvořili krásné učební pomůcky a musím 
říct, že velmi zdařilé. Prohlédnout si je můžete na chodbě druhého stupně v prvním patře. 

Ivana Skoumalová, třídní 
učitelka

Jsem trumpeta a patřím Lucce. 
Jsem hodně stará a už se tolik neblýskám. 
Jsem z plechu se třemi klapkami. Už mi 
upadla jedna část u klapky, tak mi ji museli 
přilepit. Taky jsem ztratila matici a už se 
nenašla. Mám zakroucené břicho a rovné 
trubice.

Lucka mě dostala od dědy, když 
zemřel. Dříve hrála na jinou trumpetu, a to 
se mi nelíbí. Jsem smutná, protože na mě 
moc nehraje a radši se někde fláká, kvůli 
tomu musím být dlouhou dobu zavřená 
v kufru s mým kamarádem nátrubkem. Ale 
zato mě baví, jak na mě hraje pěkné 
písničky (ovšem jen někdy). Tatínek Lucce 
vyhrožuje, že už na mě nebude hrát, 
protože necvičí. Doufám, že se to zlepší.  

Lucie Šťávová

Jméno mé je Samsung Galaxy j3 a vlastní 
mě brýlatý čahoun. Prý se jmenuje Karel 
Soustružník. Přejděme ke mně. Jsem 
z kovu a mám na sobě hladký obal a 
ochranné sklo. Hodně často spím na stole, 
ale někdy mě ten otravný brejloun vezme a 
hraje na mně.

Nenávidím ho, protože mě vždy probudí, a 
ta jeho sestra na mě nechá zapnuté hry a 
vypne mě. Ten obal se na mě nalepil a 
nechce se pustit. Mé místo je mezi 
ostatními mobily. 

Zbožňuju, když můžu spát. Karla sice tolik 
nemusím, ale ještě mě nerozbil, a to se 
cení. Není na mě ani jeden viditelný 
škrábanec. Na mé ploše jsou Karlovi 
oblíbení dinosauři. Teď zrovna vyprávím 
tenhle příběh, ale už mě nechte spát. 
Zdarec.  

Karel Soustružník
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Zážitky mého pouzdra v letošním školním roce

Moje pouzdro toho zažilo hodně. V září jsem ho dostala 
k narozeninám a od té doby jsem ho nosila do školy každý den. 
Prvně jsem si ho narvala vším, co jsem našla – fixkami, 
pastelkami, propiskami, tužkami, gumou, 
ořezávátkem, nůžkami, lepidlem… Pak jsem si ale 
řekla, že bude nejlepší, když svému pouzdru 
pořídím bratra. Do něj jsem dala nějaké věci, aby 
mé pouzdro nebylo přeplněné. Moje pouzdro 
toho zažilo hodně. Ale jednoho dne se stala 
nečekaná a smutná věc. Odešel mi můj věrný 
kamarád lepidlo. Brzy jsem ho však nahradila a teď 
je vše jako dřív.

Jana Přinosilová, 8.A

Popis pracovního postupu 

Beáta Meschková, 8.A
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Síň slavných

Síň slavných, co to je?

Je to několik obrovských plakátů, které jsme vyrobili a následně vyvěsili v učebně hudební 
výchovy.

Na tyto velké archy papíru jsme psali a lepili spoustu informací o našich oblíbených zpěvácích, 
zpěvačkách či skladatelích. Zkrátka velikánech, kteří již nejsou mezi živými, ale kteří si zaslouží naši 
pozornost a nás zajímají. Už předem je zřejmé, že na plakátech jsou klíčové informace, fotky a třeba 
i hlášky, kterými se proslavili a neodmyslitelně k nim už tak nějak patří.

Čestné místo zde mají především čeští slavíci a dlouholetí přátelé Karel Gott a Waldemar 
Matuška. Dále Michal Tučný, skladatel Karel Svoboda a třeba i náš slovenský soused zpěvák Miroslav 
Žbirka. Ženské pohlaví zde zastupuje Iveta Bartošová. 

Proč jsme si my vybrali právě tyto velikány? Jednak proto, že se nám líbila jejich životní dráha, 
příběh, dále vzhled, povaha a v neposlední řadě nás okouzlily samozřejmě jejich písně. Všichni tito 
umělci si zaslouží uznání a naši pozornost. Všichni svůj život zasvětili hudbě. 

Každému umělci patří vděk a pochopení, ať už je to malíř, sochař, skladatel, spisovatel, tanečník 
nebo zpěvák.

Každý má právo být tím, čím chce být. A jak řekl slavný Leonardo da Vinci – a mimochodem, 
myslím si, že měl v této věci pravdu – „Vše krásné umírá s člověkem, ne však umění.“  Proto mějme 
naše umělce neustále v paměti, pouštějme si jejich písničky, které jsou v mnohých případech 
opravdovým klenotem.

Tereza Francová, 7.A

Projekt „Naše zoo“ – 1. třídy

1.A a 1.B se pečlivě chystají na školní výlet do Zoo
Jihlava. Četli jsme společně o zvířatech, prohlíželi si plán 
zahrady, studovali návštěvní řád, kreslili a vyráběli živočichy, 
které v zoo asi uvidíme…

Už se nemůžeme dočkat!

Petra Černá, Drahomíra Bendová, učitelky prvních tříd
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4.A

Čtvrťáci se na konci dubna pokoušeli napsat zajímavé příběhy o čarodějnicích a neskutečně se 
jim povedly. Navíc k nim připojili i krásné ilustrace. 

Láryfáry
Jednoho krásného dne 30. dubna šel kluk jménem Jeník na procházku do lesa. 

Uprostřed hlubokého lesa stála chaloupka. Jeník se do ní šel podívat. Když vešel, tak pod 
ním zavrzala podlaha a spatřil čarodějnici Láryfáry. Lekla se a pomalu se otáčela, protože 
se bála. Když uviděla kluka, ulevilo se jí. 

Láryfáry byla neobyčejná čarodějnice, protože většinou čarodějnice bývají zlé, ale tato 
byla hodná a laskavá, ale nerada se s někým o něco dělila. Na pravé tváři měla škaredou 
hnědou bradavici. Nos a uši byly špičaté. Na hlavě nosívala černý do špičky vysoký klobouk. 
Chodívala oblečená v černém, dlouhé šaty skoro až na zem se dvěma záplatami, na tom 
dlouhý kabát. Také měla špičaté boty na podpatku. Většinou chodí s koštětem, protože na 
něm létala. 

Chlapec se posadil u stolu a Láryfáry mu dala koláček s kakaem. Začala se ho 
vyptávat, kde bydlí, jestli poslouchá rodiče, jestli se dobře učí, jestli má sourozence, jestli 
pomáhá.

Řekl jí, že dneska je speciální den. Každý rok se zapaluje čarodějnice. Lekla se, 
protože si myslela, že ji upálí. Pověděl jí, že hledal čarodějnici, aby ji mohli lidé spálit. Ona 
se znovu vyděsila. Jeník jí vysvětlil, že zpočátku ji chtěl dát na oheň, ale že je moc hodná, 
tak řekne lidem, že žádnou čarodějnici nenašel. Ona mu moc poděkovala a dala Jeníkovi na 
cestu nějakou dobrou svačinu. 

Štěpán Kollin
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Čarodějnice Kája
Jednou byla čarodějnice Kája. Kája bydlí v jeskyni, kterou našla před mnoha lety. 

Káje už bylo 122 let. Někdy chodí do lesa na procházku nebo tam ráda tráví čas. Kája má 
i dva pejsky Míšu a Maxíka. 

Čarodějnice vypadala jako prohlá tužka, takže byla shrbená. Jinak vypadala Kája 
jako normální člověk, až na obličej. Kája měla dlouhé nohy, ale docela krátké ruce, ale to 
Káji nevadilo. Kája byla hubená čarodějnice. Na pravé noze měla čtyři prsty.

Kája má dlouhé vlasy a ráda nosí čelenku. Čarodějnice Kája má malý nosík 
a pokřivenou pusu. Kájin obličej nezdobí bradavice, ale hnědý flíček ve tvaru kytičky. Kájina 
očička mají barvu jako modré nebe. Kája se nikdy neusmívá, vždyť je to čarodějnice.

Když byla Kája malá, maminka Sára jí dala modré šaty. Kája nosí tyto šaty každý 
den, jsou její nejoblíbenější. Kájiny boty už jsou hodně staré, jsou černé a prošlapané. Kája 
nosí na hlavě dlouhý špičatý klobouk. Jelikož je v jeskyni zima, nosí i kožich. 

Kája má v jeskyni uprostřed ohniště, na kterém vaří lektvary. Vzadu je postel, na které 
Kája spí. V jeskyni je hodně usušených bylinek, také má Kája hodně lektvarů. Pro pejsky 
má Kája pelíšky, na kterých spí. U jeskyně je i lávka, kterou když Kája sklopí, tak se k ní 
nedostane nezvaný host.

Gita Ramachová

Fényxa
V rozervané barabizně bydlí stará 

čarodějnice Fényxa.
Její postava je hubená, velká hlava 

vypadá jako meloun. Má štíhlý krk a má ho 
malinkatý. Chodí na dlouhých nohou. Je 
obrovská. Fényxa si nestříhá drápy, má je 
proto hrozně dlouhé.

Obličej tvoří samé vrásky, je jí 483 let. 
Má velký nos a na něm jednu bradavici. 
Fényxa má velké oči a na nich nosí dlouhé 
ozdobné řasy. Čarodějnice si nechává růst 
dlouhé rozcuchané vlasy.

Šaty nosí roztrhané s pavučinami 
a dvěma křižáky. Fényxa nosí i klobouk 
pokrytý pavučinami a má na něm křižáka, 
ale jenom jednoho. Někdy si bere i plášť, 
který je hodně dlouhý.

Fényxa si koupila čenou kočku. 
Jmenuje se Anička. Má blechy a velké 
roztomilé oči. Babizna si vezme kočku na 
klín a ty blechy polyká jako sladké bonbony. 

Má také koště. To koště je 500 let 
staré. Jede hrozně rychle. Jede tak rychle, 
že by ptákovi opadalo všechno peří a byl by 
opelichaný jako slepice.

Fényxa je trochu šmudla. Je 
usměvavá a neublížila by ani mouše. 

Julie Černá
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9.B
Loučení se školou očima holek z 9.B

Čarodějnice Agáta

V temném lese Hora bydlí v kamenné 
jeskyni čarodějnice jménem Agáta. Společnost jí 
dělá černý starý havran a krysa. V rohu jeskyně 
stojí velké a špinavé koště. Na tom létá každý 
večer nejen po lese, ale i v obydlí. Hledá totiž 
zatoulané děti.

Agáta je malá a nenápadná. Ruce i nohy 
má kostnaté. Protože nevychází ze své jeskyně 
za dne, připomíná její kůže bílý papír. Chodí 
shrbená. Nedá se nepovšimnout si jejich 
dlouhých a špinavých nehtů. 

Její čelo je vrásčité. Má velké hnědé oči 
s hustým obočím. Pod velkým a křivým nosem 
jde vidět obrovská bradavice. Vlasy jsou černé 
a rozcuchané, u pusy má pokřivené zuby.

Čarodějnice Agáta nosí staré páchnoucí 
šaty. Ty jsou posety lesklými kameny. Na hlavě 
má široký klobouk s pavouky. Nohy jí zdobí 
odřené boty. Kolem krku se třpytí drahokamy 
vysázený náhrdelník.

Nevypadá sice hezky, ale Agáta má 
skutečně obrovské srdce. Zatoulané děti raději 
doprovodí domů, nikdy žádné neunesla. 
A pokud ji někdy uvidím, nebudu se ani bát. Je 
to přece pohádková bytost. 

Agáta Nemeškalová

Naše milá školo, chtěli bychom ti především poděkovat, ale nejdříve ti povíme náš 
příběh. Začali jsme sem chodit jako malí mrňousové, kteří neuměli ani číst, ani psát a ani 
počítat. Ty jsi nás to všechno bravurně naučila, a nejen to. Začali jsme výletem v Telči, jak se 
říká, začali jsme na národce. Seznámili jsme se s mnoha kantory, žáky na škole a pomalu 
vstupovali do školního systému. Nic nemělo na naši radost z jedniček, někdy dokonce i se 
samolepkou. Takhle jsme postupovali další 4 roky. Než jsme se nadáli, byli jsme na 2. stupni, 
to už nebyla taková prča. „Tady už nejste na národce!“ slýchávali jsme. Postupně se z nás 
vyvíjeli puberťáci, přidrzlí, všemu jsme se smáli a odmlouvali jsme. I přesto jsi naše výkyvy 
nálad zvládla na výtečnou. Dostáváme se do finále. Ajajaj, příjímací zkoušky. Nebudeš tomu 
věřit, ale zvládli jsme to. Kvalitní a intenzivní příprava byla poznat. Děkujeme všem kantorům, 
kteří nás celou dobu vedli, připravovali na život a zažívali s námi nezapomenutelné zážitky. 
Teď tě musíme bohužel opustit, začíná nám nová kapitola. Na tebe vždy budeme vzpomínat 
jen a jen v dobrém. Do budoucna ti přejeme mnoho dalších spokojených studentů, úspěchů 
a ať v tobě sídlí báječný kolektiv plný optimistických lidí. Doufáme, že se někdy opět ve zdraví 
a úsměvu shledáme.

Děkujeme za vše! 
Anna Dvořáková, Veronika Iranová, Eliška Kollinová
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Z okénka školní družiny

Letos poprvé jsme v družině oslavili 22. března 2022 DEN VODY. Nejprve se díky 
krátkému videu o koloběhu vody děti dozvěděly, jaký význam má voda. Přečetli jsme si 
pohádku o vodě. Součástí byla procházka k řece, kde jsme s dětmi pozorovaly život v ní 
i kolem ní. Viděli jsme kachny, jak si spokojeně plavou, a povídali si o nich. 

V družině byl pro děti připraven krátký program. Děti se na chvíli staly rybáři a chytaly 
barevné papírové ryby na prut. Dále si vyzkoušely chodit po kamínkách z jedné strany rybníka 
na druhý a nesměly z nich spadnout do vody, navíc musely zkusit ulovit malé papírové rybky 
přímo do rukou. Také děti luštily různé křížovky a hledaly správnou cestu v bludišti.

Samozřejmostí bylo i kreativní zpracování vody – omalovánky a výroba vodních 
živočichů a došlo i na malování vodníků. A pro zpestření jsme si pouštěli písničky o vodě.

VELIKONOCE V ANGLII
Klub Konverzace v Aj pod vedením p. učitelky Blanky Dvořákové si pro všechna oddělení 

družiny připravil 19. 4. 2022 velikonoční program, kdy jsme si vyzkoušeli atmosféru Velikonoc 
v Anglii.

I přes nepřízeň počasí – déšť – děti o akci nepřišly, uskutečnila se v prostorách školy. 
1. úkolem, s názvem Easter Egg Hunt, bylo najít co nejvíce schovaných vajíček, než skončí 
písnička Easter Bunny. Soutěžila jednotlivá oddělení mezi sebou. A hádejte, které oddělení našlo 
nejvíc čokoládových vajíček? Kdo tipuje, že prvňáčci, má pravdu. Ti jich našli ze 140 kousků 126. 
Bylo hezké pozorovat, jak ti nejmenší byli nejvíce zapáleni a krásně spolupracovali, běhali, 
domlouvali se a radili si. Rychlá a melodická písnička nenechala žádné dítě stát. Všechny děti si 
celý program užívaly a s nadšením plnily připravené zajímavé úkoly. Součástí bylo i povídání 
o Velikonocích propojené s anglickou písní.

A víte, co je Easter Egg Rolling? Děti si mohly z domu donést jakékoli vajíčko podepsané 
svým jménem a vyzkoušely si, které se nejdále dokutálí. To bylo napětí, nadšení a radosti při 
vyhlašování. Všechny děti byly za krásnou atmosféru během akce odměněny čokoládovými 
vajíčky, která rozdávali členové klubu konverzace v Aj v převlecích velikonočních zajíčků. Moc jim 
to všem slušelo.

Děkujeme za zpestření odpoledne ve školní družině. Akce byla pěkně připravená a originální. 
Budeme se těšit, že nám v příštím školním roce vyjde i počasí a my si vše užijeme znovu venku
v trávě a kutálení vajíček na pořádném kopci. Už teď se všichni těšíme!
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JARNÍ A VELIKONOČNÍ VÝZDOBA
Všechna oddělení školní družiny se podílela na výzdobě svého oddělení obrázky a výrobky 

s jarní a velikonoční tématikou. Společně jsme vyzdobili i chodbu a vitríny u školní družiny. 
Chodba je rozzářená barvami a dodává nám energii.

Musím pochválit děti z prvního oddělení, některé se podílely i na tvorbě výrobků – krásných 
papírových vajíček na velikonoční výzdobu do Besedy.

Všechny děti za pilnou práci dostaly velikonoční perník.

DEN ZEMĚ
22. 4. 2022 jsme s dětmi v prvním oddělení oslavili v družině Den Země. Děti se dozvěděly, 

proč slavíme Den Země. Pustili jsme si krátké video, jak správně třídit odpad. Děti znaly barvy 
kontejnerů a zopakovali jsme si, co do nich patří. Také si mohly děti samy roztřídit odpadky na 
obrázcích, kam správně by věc vyhodily. Součástí byl pobyt venku v parku, kde je mnoho zeleně, 
posezení a možnost pohybu na čerstvém vzduchu. 

ČARODĚJNICE
29. 4. 2022 jsme připravily pro všechna oddělení program s čarodějnickou tématikou. Do 

družiny přicházely děti jako čarodějnice a čarodějové.
Ti menší měli možnost si vyrobit čarodějnici, zatancovat si, zazpívat si písničku, zahrát si 

Bingo, pexeso, kvarteto, vše s obrázky, které potřebují čarodějnice. Počasí nám přálo, a tak jsme 
pokračovali zábavou v parku. Děti v něm plnily pohybové úkoly (např. létání na koštěti)
a zapeklité úkoly (např. vyluštit čarodějnický vzkaz). Nechyběla ani zaklínadla, pomocí kterých 
jsme mohli někoho začarovat a proměnit ho v nějaké zvíře.

Ti větší si vytvořili tři družstva a pro ně byl připraven čarodějnický florbalový turnaj. Bylo 
zajímavé, že na prvním místě se umístilo družstvo Kočky společně s družstvem Pavouci,
a dokonce se stejným skóre. Na druhém místě skončilo družstvo Netopýři.

Letos jsme byli požádáni hasiči o spolupráci, zda bychom byli ochotni vyrobit s dětmi dvě 
čarodějnice. Děti z prvního oddělení se zájmem vyrobily malou, ale roztomilou čarodějnici, kterou 
dokonce pojmenovaly Ludovína. Děti z druhého oddělení zhotovily velkou, ale velmi vydařenou 
čarodějnici. Tyto čarodějnice ozdobily hranici z klád na místním letišti.

Všem dětem byla za jejich snahu, píli, snažení a plnění úkolů darována sladká odměna.
Odměnu dostaly i ty děti, které se nemohly této akce zúčastnit z důvodu nemoci. 
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DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH 
VYCHOVATELKY VÁM VŠEM PŘEJÍ KRÁSNÉ 

SLUNEČNÉ LÉTO.

     

Náhled do hodin výtvarné 
výchovy

INDIÁNSKÝ TÝDEN
Dětem v prvním oddělení jsem nabídla, zda by chtěly program s indiánskou tématikou.  

Odpověď zněla ANO a někteří dokonce začali plánovat, co bychom mohli společně podniknout. 
Od 17. 5. 2022 jsme zahájili indiánský týden. Děti na úvod přivítala písnička o indiánech, 

u které si mohly zatancovat. Měly možnost si první den vyrobit papírového koně s bohatou vlněnou 
hřívou. Druhý den si mohly vyrobit náhrdelník z kousků barevných papírových brček. A také 
v družině byly dva malé rybníčky, ve kterých plavaly ryby. No a u nich čekal prut a děti si mohly 
na něj chytat rybky. Děti chytání tak bavilo, že jsme si i třetí den znovu zalovili. Máme tu středu, 
co by to bylo za indiána, kdyby neměl čelenku? Ano, je tu výroba papírové čelenky s barevnými 
pírky. Ve čtvrtek jsme si vyzkoušeli vázání uzlů ze švihadel. Abychom měli také trochu pohybu, 
připravila jsem pro děti překážkovou dráhu, kterou musely zvládnout při jízdě na koni. A závěr 
týdne jsme ukončili sednutím do kroužku a poslali si dýmku míru v podobě bublifuku. Každé dítě 
fouklo a bublina, která se objevila, znamenala mír.

Eva Nesibová, učitelka Vv


