LÉTO 2019
Milí čtenáři,
jménem všech Školních agentů Vás vítám u dalšího čísla školního časopisu!
Možná jste si říkali, kdy už konečně vyjde nové číslo. Musíme uznat, že
nám to tentokrát chvíli trvalo. Školní rok se blíží ke konci a tak jsme měli všichni
plné ruce práce se sbíráním dobrých známek a také s chystáním na výlety.
V tomto čísle Sovích rozhledů se ohlédneme za sportovními úspěchy našich
žáků, jednotlivé třídy se s Vámi podělí o zážitky ze školních výletů, prvňáčci i
ostatní žáci zhodnotí uplynulý školní rok, představíme Vám další talenty školy,
dozvíte se, jak vyrobit osvěžující nanuky a v závěru si samozřejmě zaluštíte a
zasmějete se. To vše a ještě mnohem více Vás v tomto čísle čeká, pusťte se tedy
rychle do čtení.

Co se letos nejvíce líbilo
Zajímalo nás, kterou školní akci hodnotí žáci jako nejzdařilejší, požádali
jsme tedy dva zástupce z každé třídy, aby nám prozradili, co se jim letos ve
škole nejvíce líbilo. Výsledky některé z vás překvapí, jiní budou při čtení
odpovědí přikyvovat.
Bylo těžké vybrat pouze jednu akci, neboť jsme toho
během školního roku zažili opravdu mnoho.
1. A
Nikolas - Mně se nejvíc líbil program, který pro nás připravili
starší spolužáci na den dětí.
Andrejka - I mně se nejvíc líbil dětský den, hlavně běhání a skotačení na hřišti.
2. A
Ondra - Nejlepší byl zvířecí den, líbilo se mi, že jsem si do
školy mohl přinést své zvířátko a viděl jsem zvířátka
ostatních.
Adélka - Mně přišla nejlepší Noc s Andersenem, líbilo se mi, že jsme spali ve škole.
3. A
Tomáš - Nejsuprovější byl školní výlet.
Šárka - Nejvíc se mi líbilo, když jsme připravovali šipkovanou pro děti ze školky.
4. A
Jindra - Asi projektový den, líbilo se mi, že jsme hráli různé hry, při
kterých jsem se i něco naučil a potom jsme dostali perník s českou
vlajkou, který byl moc dobrý.
Verča - Mně se líbil dětský den, hlavně to, jak jsme sahali do slizu.
5. A
Kája - Školní výlet, celý ten den se mi líbil od začátku do konce.
Tessa - Mně se taky nejvíc líbil školní výlet.

6. A
Marek - Jednoznačně Noc s Andersenem. Baví mně číst, takže se
mi líbí i tato akce plná čtení.
Natka - Mě se líbila Noc s Andersenem a ještě vánoční besídka.

7. A
Karel - Líbil se mi školní výlet. Bylo to super.
Julča - Mně se nejvíc líbilo, když jsme byli na podzim na
florbalovém turnaji.
8. A
Kubík - Školní florbalový turnaj. Doufám, že vyhrajeme, zatím to tak vypadá, protože
máme nejlepší skóre.
Terka - Mně se nejvíce líbila návštěva protidrogového vlaku.
9. A
Michal - Líbilo se mi toho hodně, ale pokud musím
vybrat jen jeden zážitek, tak školní výlet.
Nikča - Já už si ani nemůžu vzpomenout, co
všechno jsme tento rok zažili… Asi se mi nejvíc líbil
projektový den k výročí sta let republiky.

Sportovní
úspěchy - Pohár
rozhlasu
Ve dnech 14. a 15. května se v Jihlavě
uskutečnil 51. ročník atletické soutěže školních
družstev pořádané Českým atletickým svazem s názvem Pohár rozhlasu s Českou
spořitelnou 2019. Žáci ZŠ Batelov se soutěže zúčastnili v obou kategoriích. Do každé
disciplíny mohla škola nominovat tři závodníky, body pro školu získaly dva lepší výsledky
závodníku.
V kategorii mladších žáků se ZŠ Batelov umístila na 10. místě z 15 škol, mladší
žákyně skončily na 10. místě z 16. Starší žáci skončili v těžké konkurenci na 13. místě
z 14 škol a starší žákyně se umístily na pěkném 7. místě ze 14 zúčastněných. Nejlepší
individuální výkon zaznamenala Barbora Sedmíková v kategorii starších žákyň, která
skončila na 2. místě ve skoku vysokém a navázala na vítězství z předchozích dvou let, kdy
vyhrála tuto disciplínu v kategorii mladších žákyň. Všichni účastníci si
zaslouží obrovskou pochvalu za to, že během chladného a velmi
nepříznivého počasí absolvovali všechny disciplíny a vydali se ze všech
svých sil.
Naši školu reprezentovali v jednotlivých kategoriích:
Mladší žáci: Daniel Havelka, Ondřej Jelínek, Adam Novotný, Lukáš Svěrák, Jaromír
Tausch, Martin Uhlíř.
Mladší žákyně: Michaela Drtinová, Monika Chytilová, Anna Klausová, Nela Marešová,
Karolína Poláčková, Julie Stoklasová, Radka Šebová, Nela Tauschová.
Starší žáci: Vojtěch Kšír, Ondřej Máca, Vojtěch Caha, Michael Klinka,
Michal Procházka, Jakub Krajíček, Pavel Kouba, Lukáš Kožiarský,
Lukáš Mert.
Starší žákyně: Edita Havlová, Natálie Pekárková, Olga Lysá, Barbora
Sedmíková, Pavlína Suchá, Lucie Severová, Tereza Janoušková, Veronika Mácová.

Dopravní hřiště
Po první lekci na dopravním hřišti v
Jihlavě nás čekala ještě druhá, na kterou jsme se vydali 13. 6.
Po dvacetiminutové cestě autobusem jsme dorazili k budově dopravního hřiště,
kde nás čekaly testy.
Pro někoho byl test snadný, jiným přišel obtížný. Některé otázky byly
snadné, jiné nás trochu potrápily. Každý z nás se s testem popral, jak nejlépe
mohl. Hned jak jsme testy odevzdali, nám je paní učitelka opravila a šli jsme na
jízdy.
Jezdili jsme na kolech, které nám
tam

půjčili.

Na

dráze

byly

různé

značky, semafor, železniční přejezd,
přechod pro chodce a také kruhový
objezd, který byl pro některé z nás
docela obtížný. Poté, co jsme všichni
odjezdili

a

uklidili

kola,

nám

paní

učitelka rozdala průkazy, ze kterých
jsme měli velkou radost.
Čas strávený na dopravním hřišti
jsme si užili a moc se nám tam líbilo.

Zážitky ze školních výletů
1. a 2. třída - Telč
Ve středu 5. 6. jsme se vydali
na výlet, naším cílem byla nedaleká
Telč.

Ráno

jsme

vyšli

na

vrchol

Oslednice, kde stojí rozhledna. Po
zdolání vrcholu jsme posvačili a vydali
jsme se na náměstí do zámku a
zámecké

zahrady.

Kluky

v zámku

zaujala hlavně zbrojnice, ale líbil se
nám i velký sál a Bílá paní. Po prohlídce
zámku nás čekaly nákupy a zmrzlina.
Nejvíce jsme si užili právě ty nákupy.
3. a 4. třída - tábor Beruška
V pondělí 20. 5. jsme byli v Počátkách v táboru Beruška. Hráli jsme sumo, stříleli
lukem, lezli po lanovém centru a sjížděli po lanovce, honili strašidla po lese, lezli rakví a
našli poklad. Po lese nás hodila babka a
dědek a bořili nám hromady šišek. Potom
jsme honili upíra a on nás. Moc se nám to
všechno líbilo. Trochu pršelo, ale to nám
vůbec nevadilo. Chtěli bychom tam zase
někdy jet.

5. třída - tábor Beruška
Na výlet jsme jeli 29. 5. Sraz
jsme měli na autobusové zastávce,
odkud jsme autobusem pokračovali do
Počátek. Z Počátek jsme šli pěšky do
Berušky, cesta nám trvala asi půl
hodiny. Hned po příchodu jsme šli na
stěnu, všichni jsme doufali, že vylezeme až nahoru. Povedlo se to však jen některým
z nás. Kdo chtěl, mohl si potom zahrát paintball, kdo nechtěl, měl možnost zkusit si
střílet z luku a vzduchovky. Nakonec jsme hráli sumo a ještě i jiné hry. Po programu
jsme se vrátili do Počátek a měli jsme rozchod. Koupili jsme si zmrzlinu a ledovou tříšť.
Domů jsme jeli kousek autobusem a kousek vlakem. Výlet jsme si moc užili. Škoda, že
jsme tam nemohli zůstat déle.
6. a 7. třída - Bongo Brno
Na náš letošní školní výlet jsme se vypravili v úterý
18. 6. Jeli jsme do zábavního parku Bongo Brno. Byli jsme
natěšení a asi i proto nám cesta rychle utekla. V Bongu to
bylo super. Skákali jsme na trampolínách, dováděli na
skluzavkách, skákacím hradu, zkusili zdolat lezeckou stěnu,
bloudili jsme v různých prolézačkách a také jsme dováděli na
nafukovacím drakovi, který nás zavíral do své tlamy. Každému
z nás se nejvíce líbilo něco jiného, společně se ale shodneme
na tom, že návštěva Bonga byla výborným nápadem.

Po

vyčerpávajícím

dopoledni nás čekal oběd a
krátký rozchod, během kterého
jsme si mohli zakoupit něco na
památku. Čas rychle utekl a
najednou jsme jeli domů. Výlet
se nám moc líbil. Rádi na něj
vzpomínáme.

8. třída - Slavonice
Výlet

se

konal

ve

čtvrtek

13. 6., navštívili jsme nedaleké město
Slavonice.

Když

jsme

dorazili

do Slavonic, vydali jsme se na pěší
túru k vojenským bunkrům Řopík. Vojenský bunkr jsme mohli dokonce i navštívit, náš
průvodce nám vykládal zajímavé informace o úkrytech i zbraních, které vojáci používali.
Po prohlídce jsme se vydali do města, prohlédli jsme si náměstí a navštívili podzemí.
Návštěva podzemí byla pro některé z nás velkou výzvou, neboť prostory byly velmi
těsné.
9. třída - Telč
Náš poslední společný výlet se konal dne 14. – 15. 6. 2019. V pátek v 6:55 jsme se
sešli na autobusové zastávce, odkud jsme jeli autobusem do Třeště, kde jsme nastoupili
na autobus, který jel do Třeštice. Přeplněný autobus neměl chybu.
Z Třeštice jsme se vydali pěšky po silnici do Doupí. Odtud cestou necestou a
údajnou zkratkou do kempu U Roštěnky v Telči.
Dorazili jsme kolem desáté hodiny a pustili jsme se do
stavění stanů. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili do
Telče na pizzu, kde jsme si každý vybrali, jakou jsme
chtěli.
Na cestu zpět jsme se vybavili zmrzlinou nebo
ledovou tříští. Po návratu do kempu jsme se šli koupat
a poté hráli různé hry, jako třeba prší, uno, aktivity
nebo si házeli s létajícím talířem. Oblíbená činnost
holek bylo houpání na houpačce, zatímco kluci hráli
fotbal.
K večeru jsme si opékali buřty a seděli u ohně.
U ohně jsme zůstali a povídali si, než jsme šli spát. Ráno se někteří z nás probudili
s porazítkovaným obličejem a poštípaným tělem (v noci nás navštívila různá havět mravenci a komáři…kdo z nich měl v ruce razítko, se nám nepodařilo zjistit).
Po snídani, kterou někteří ani neměli, jsme sbalili stany a čekali na odvoz rodičů.
Výlet se vydařil a rádi na něj budeme vzpomínat.

9. třída – Ohlédnutí
za školní docházkou
Milí spolužáci a čtenáři,
chtěli bychom se s Vámi poohlédnout za uplynulými
devíti lety. Od začátku školní docházky až do deváté třídy jsme se toho hodně naučili, a
to nám umožnilo udělat přijímací zkoušky.
I když jsme se do školy někdy netěšili, tak jsme na konci osmičky zjistili, že už
spolu budeme jen poslední rok a že se naše cesty brzy rozdělí. To nás naučilo táhnout za
jeden provaz a devátou třídu si společně užít. Rádi vzpomínáme na školní ples, výlety
nebo prostě jenom přestávky. Ne vždy jsme se na všem všichni shodli, ale nakonec jsme
všechno vyřešili. Myslíme si, že jsme byli klidná a učiteli oblíbená třída. Sami učitelé
říkali, že si k nám chodili odpočinout.

A proto Vám, našim mladším spolužákům,

vzkazujeme: Važte si své třídy a držte pospolu, protože se zanedlouho vaše cesty
rozdělí a Vám dojde, že si budete chybět.
Učitelům přejeme do dalších let pevné nervy, protože víme, že ani s námi to
nebylo vždy lehké.
Budoucím deváťákům přejeme štěstí jak pří správném výběru školy, tak i při
přijímačkách.
Tímto se s Vámi loučí 9. třída ☺

Školní družina
Školní rok se pomalu chýlí ke konci, prázdniny
už jsou cítit ve vzduchu a nás to táhne objevovat,
poznávat a cestovat. Je to takový trénink na ta naše
opravdová prázdninová cestovatelská dobrodružství.
Všichni, kteří se chtěli zapojit do naší celodružinové
hry „Cestujeme po Evropě“, dostali cestovatelskou kartu s mapou Evropy, do které si,
po splnění tematického úkolu, vybarvili mapu a vlajku navštíveného státu. Seznámili
a „navštívili “ jsme 15 evropských zemí. Začali jsme těmi severskými. V Norsku jsme si
vyzkoušeli běh na lyžích, a i u nás populární biatlon. Ve Švédsku jsme hráli hokej
a poslouchali příběhy Pipy Dlouhé punčochy od švédské spisovatelky A. Lindgrenové.
Ve Finsku, země tisíce jezer, jsme rybařili. Dánsko jsme si připomněli dalším známým
spisovatelem H. CH. Andersenem a jeho Malou mořskou vílou. Nemohli jsme vynechat
hrátky a štafetové závody se stavebnicí lego, která z Dánska pochází. Při poznávání
Velké Británie jsme se pomocí oblíbené písmenkové běhačky dozvěděli jméno a titul
nejmladšího člena královské rodiny, vyráběli jsme z kartonu proslulý Big Ben.
V Německu, známém hlavně automobilovým průmyslem, nás čekalo hledání a skládání

puzzle s obrázky aut, lámali jsme si hlavu při správném určování značek aut. Na návštěvě
Holandska jsme sbírali barevné tulipány. Ve Francii
jsme se naučili pár francouzských slovíček, ohromila
nás Eiffelova věž a stihli jsme i pořádný výšlap na
nejvyšší horu Evropy Mont Blanc. To v Maďarsku už
nás žádné velké kopce nečekaly. Jen samé ovoce a
zelenina. Při „pexesoběhu“ jsme museli najít a
zapamatovat si vždy dva stejné druhy. Přes Ukrajinu
a Rusko, kde jsme luštili šifrovanou zprávu psanou
azbukou, jsme se přesunuli na jih k moři. Zahráli
jsme si, dětmi velmi oblíbenou, hru na náhodu,
ochutnali italskou zmrzlinu. Také proběhla špagetová
soutěž.

V

Řecku

jsme

se

seznámili

s řeckým

božstvem na Olympu a vyráběli jsme staré antické nádoby. Pod starými olivovníky jsme
sbírali a „zavařovali“ olivy. Pak ještě na skok do Španělska. A od španělských pomerančů
šupem zpátky do České republiky, do Prahy a Batelova, abychom to opravdové
prázdninové cestování nepropásli. ☺
Ve čtvrtek 20. června naše putování Evropou zakončíme odpoledním výšlapem do
Lovětína, kde budeme hledat patnáct zpráv s „kontrolními otázkami“ ☺ na námi
„procestované“ evropské státy. Pokud společně zvládneme cestovatelský kvíz, sladká
odměna nás nemine.

Krásné léto plné nových
zážitků a cestování přejí
všem čtenářům družinoví
agenti!

Talenty školy
Eliška Miková, Olča Lysá a Eliška Lysá – všechny
tři se věnují akrobatické gymnastice. Oslovili
jsme je, zda by nám o sobě i tomto zajímavém
sportu neprozradily více.
Co Vás k akrobatické gymnastice přivedlo a jak dlouho ji děláte?
Všechny se jí věnujeme stejně dlouho a to již třetím rokem, začaly jsme v roce 2016.
Olča a Eliška L. – my jsme začali prvně v Třešti, až po
nějaké době jsme přestoupily do Batelova. Bylo to pro nás
výhodné například kvůli dojíždění. Úplně původně jsme si
myslely, že se bude jednat o sportovní gymnastiku, trochu
nás překvapilo, že to tak není, ale akrobatická gymnastika
nás začala bavit mnohem víc, než jsme očekávaly.
Jaký je Váš největší úspěch?
Eliška M. – minulý rok jsem se na závodech v akrobatické gymnastice Klokánek 2018
umístila na 5. místě. Účast na těchto závodech pro mě byla velkou zkušeností. Ráda bych
se jich účastnila i v budoucnu.
Olča a Eliška L. – my jsme se na stejných závodech, o kterých mluvila Eliška, umístily
na 3. místě. Také bychom se rády účastnily těchto
závodů i v budoucnu.
Jak často trénujete?
Trénujeme třikrát týdně, když se blíží závody, tak
trénujeme ještě častěji. Ale náš klasický tréninkový plán
je třikrát týdně, dvakrát máme trénink hodinu a jednou
dvě hodiny.
Váš sportovní vzor?
Našim sportovním vzorem jsou holky z oddílu TJ
Bohemians Praha. Chtěly bychom na tom být stejně jako
ony. Jsou naším vzorem i motivací.

Letní osvěžení

DIY
Soni a Símy

Budete potřebovat – ovoce – je jen na vás, jestli zvolíte jeden druh nebo smícháte více
druhů dohromady, my doporučujeme jahody, borůvky, broskve a kiwi;limetku, lžíci medu
o nebo šťávy, vodu a tvořítko na nanuky.
Postup – ovoce důkladně omyjte a pokrájejte na kousky; připravené kousky ovoce vložte
do tvořítka a zalejte vodou, do které jste vymačkali limetku a rozpustili lžíci medu;
přiklopte víčkem tvořítka, jehož součástí je i spodní úchyt nanuku; takto připravené
nanuky vložte do mrazáku alespoň na dvanáct hodin.
Nechte si chutnat!

Batelov očima dětí
Výstava dětských prací, kterou
je možné zhlédnout od 27. června
v synagoze.
V hodinách výtvarné výchovy dostali žáci
velmi nelehký úkol. Vybrat si a ztvárnit některou
z dominant Batelova. Někteří se rozhodli pro výrobu modelů, jiní
za pomoci různých technik malovali známá či ta méně známá zákoutí našeho
městyse. Všichni se nakonec s úkolem poprali důstojně, každý dle svých možností.
Přinášíme Vám malou ochutnávku toho, co můžete v synagoze vidět.
Na výtvarném kroužku jsme si četli pověsti z Batelova a potom jsme kreslili
nadpřirozené bytosti, které v nich vystupují.
Někdo kreslil vodníka, vílu, kostlivce, raráška
nebo třeba hejkala. Moc se nám to líbilo, bylo
super, že jsme si mohli vymýšlet, jak asi
jednotlivé bytosti vypadaly.

Výroba modelů
Kostel sv. Petra a Pavla
Nápad

vznikl

v hodině

výtvarné výchovy, když nám paní
učitelka řekla, že by potřebovala
namalovat

obrázky

na

výstavu.

Vymysleli jsme, že bychom mohli
udělat model batelovského kostela.
Nebylo to tak jednoduché, jak se
zdá. Neměli jsme plány, a proto jsme
museli model vyrábět pouze podle
fotek.
První měsíc jsme stavěli jenom
o přestávkách, ale abychom stavbu dokončili včas, věnovali jsme se jí poslední tři týdny i
v hodinách výtvarné výchovy. Výsledek posuďte sami na výstavě v batelovské synagoze.

Nový batelovský zámek
Myšlenka našich spolužáků pro
nás

byla

přemýšleli,

výzvou,
jako

a

proto

dominantu

jsme

Batelova

zvolíme k výrobě modelu my. Po krátkém
přemýšlení jsme se rozhodli pro zámek.
Mysleli

jsme

si,

že

práce

bude

jednodušší, ale nakonec nám výroba dala
zabrat.

Zpočátku

volným

tempem,

rozmýšleli

co

a

termínem

jsme

práce
v klidu
jak.

probíhala
jsme

si

S blížícím

se

pracovali

čím

dál

intenzivněji. Práce na výrobě modelu
nás moc bavila, užili jsme si u ní mnoho
legrace a také se naučili něco málo o konstruování.

Známkové fiasko - pokračování
…přitiskl jsem se k proskleným dveřím ředitelny, ale moc jsem toho neslyšel. Rozpoznal
jsem dva hlasy - hlas pana ředitele Mayera a jeho zástupkyni paní Adleyovou. Poznal
jsem, že mluví o těch známkách, ale stáli od dveří moc daleko na to, abych je slyšel.
Odešel jsem, než si mě stačili všimnout. Stejně bych se toho moc nedozvěděl.
Většinu učiva jsem tento den ignoroval. Mou mysl ovládala jen myšlenka na
podezřelé. Tyto myšlenky byly pro dnešek zajímavější než poslouchání francouzských
slovíček či matematických výpočtů.
Domů jsem šel rychleji než obvykle, ničím jsem se na cestě nezdržoval. Byl jsem
rád, když jsem shodil svou tašku a posadil se do kolečkové židle u počítače. Otevřel
jsem stránky naší školy a klikl na systém známek. Byl dostupný. Potřeboval jsem si
ověřit, že je to pravda. A byla, Sára nelhala.
Trvalo mi hodiny, než jsem na papír sepsal hodnocení celé třídy. Když jsem
porovnal všechny údaje. Vyšla mi celkem tři jména - Leon Cunninghom, Max Rogers a
Ryan Brown. Tahle parta v kolektivu nijak nevynikala, ale nyní mezi známkami ano. Měli
lepší hodnocení, ne samé jedničky, ale lepší. Nejspíš proto, aby to nebylo tak „nápadné“.
V duchu jsem se smál. Tato tři jména jsem na svém papíru červeně zakroužkoval. Výběr
jednoho z nich byl jednoduchý. Leon před učiteli mluvil o práci s počítači, když se ho pan
učitel Smith ptal, kam půjde na střední školu, odpověděl s jistotou - počítače.
Své důkazy jsem vložil do obálky a ještě ten den je hodil do schránky naší školy.
Jsem zvědav na zítřek, až se bude mluvit o
anonymní obálce s důkazy. Nepodepsal jsem
se, nestojím o to, aby se o mně mluvilo.
Otázkou je, kdy přijdou na mé písmo,
na styl kterým píšu. To jsem nedomyslel…

Na závěr trochu zábavy

SUMMER 2019
Complete the words:
1. I_e l_ll_

4. _u_ s_i_e

2. B_a_h _al_

3. S_n_e_

5. F_i_ fl_p_

6. _o_t

What can you see in the picture? Guess.
1. a) popsicle

4. a) sea

b) ice cream

b) sun

c) ice

c) pool

2. a) umbrella

a) desert

b) flip flops

b) sand castle

c) beach umbrella

c) toy

3. a) football

a) beach towel

b) basketball

b) sky

c) beach ball

c) wave

Spoj mě!

MATCH THE WORD TO THE PICTURE

Pohodové prázdniny plné odpočinku Vám přejí
všichni školní agenti!

