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Vážení a milí čtenáři, 

 

právě se vám dostává do rukou jarní vydání našeho školního časopisu. Na následujících 

stránkách naleznete různé příspěvky, informace a články ze života žáků naší školy. Zasmát se 

můžete nad vtipy, potrénovat mysl hádankami a luštěnkou. 

Pěkné počtení vám přeje redakce. 
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ZE ŽIVOTA 1. TŘÍDY 

Většina z nás už umí docela dobře číst. I když 

neznáme ještě všechna písmenka, snažíme se 

správně číst příběhy ve Slabikáři. Ze známých 

písmenek už vyluštíme i tajenku. Víte, který 

měsíc právě skončil? My jsme si to vyluštili. 

 

1. Druhý den v týdnu je… 

2. Ota stoupl Pepovi na… 

3. Táta si vousy… 

4. Koza má ostré… 

Kromě čtení, psaní a počítání nás baví i 

výtvarná výchova. I když se už těšíme na jaro, 

máme ve třídě ještě hodně zimních obrázků. 

 

19 kamarádů z naší třídy začalo chodit na 

kroužek keramiky. Jejich posledním výrobkem 

je miska, kterou určitě doma udělají radost.  

 

PLAVU, PLAVEŠ, PLAVEME 

 

Třeťáci a čtvrťáci jezdí od 24. února v rámci 

tělesné výchovy plavat do jihlavského bazénu. 

Zatím se seznámili s prostředím, byli rozděleni 

do skupin podle plaveckých dovedností a 

plavali podle pokynů jednotlivých lektorů. 

Počáteční obavy se rozplynuly a všichni si 

dopoledne v bazénu užili. 

 

 

 



Školní časopis ZŠ Batelov  Jaro 2022 
 
 

4 
 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. B 

Těsně před vánočními prázdninami proběhla 

v naší třídě vánoční besídka. Rozdali jsme si 

vzájemně dárky, pobavili se, ochutnali domácí 

vánoční cukroví, a pak jsme se vydali na 

náměstí, kde jsme se vyfotili u vánočního 

stromku. 

 

 

 

 

 

V lednu upořádal parlament teplákový den. 

Přišli jsme do školy oblečeni v tomto oblečení. 

 

V lednu, když počasí dovolilo, jsme si užili 

zimních radovánek. Jezdili jsme na bobech a 

lopatách. Během oblevy jsme vytvářeli veliké 

koule ze sněhu. 
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ANKETA V 2. A 

Těšíš se na jaro a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru, v období masopustu, jsme si vyrobili 

krásně masky zvířátek. 
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VTIPY OD ŽÁKŮ 4. TŘÍDY 

Paní učitelka se ptá Aničky: 
„Tak co, Aničko, řekla jsi doma o té pětce?“ 

Dívka odpoví, že ano. 
„A co nato rodiče říkali?“ 

Anička nevinně prohlásí: „Nic, nebyli doma.“ 
______________________________ 

Učitel se ptá žáka: 
„Co nejvíce způsobuje pocení u člověka?“ 

Odpověď zní: „Vaše otázky.“ 
______________________________ 

Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda 
a napodobují jízdu na kole. 

„Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?“ 
„Já totiž zrovna jedu z kopce.“ 

_____________________________ 
Paní učitelka se ptá: 

„Nováku, na tvé lavici je sedm much, když 
jednu 

zabiješ, kolik jich tam zůstane?“ 
Novák odpoví: „Jedna – ta mrtvá, zbytek 

uletí.“ 
___________________________ 

Učitelka zkouší žáka: „Časuj nám sloveso 
chodit!“ 

„Chodím… chodíš… chodí…“ 
„Rychleji!“ pobídne ho učitelka. 

„Běžím… běžíš… běží…“ 
____________________________ 

Paní učitelka nakreslí na tabuli jablko a ptá se  
dětí: 

„Kdopak mi řekne, co to je?“ 
Přihlásí se Pepíček: „Prosím, zadek.“ 

Učitelka nejdřív zrudne a pak s pláčem uteče 
ze třídy. 

Za chvíli přijde rozzlobený pan ředitel a 
povídá: 

„Může mi někdo okamžitě vysvětlit, proč jste 
rozplakali paní učitelku? A kdo sem na tabuli 

nakreslil ten zadek?!“ 
 

JAK TRÉNOVAT PSA 

Ahoj! Dneska si povíme o tom, jak trénovat psa 

a co všechno k tomu budete potřebovat.  

1. POTŘEBY 

- pamlsky pro psy, psí hračky, vodítko,         

ochranné pomůcky  

 

 

 

 

 

 

 

2. CO NESMÍTE DĚLAT 

- na psa se nesmí křičet  

- minimální doba tréninku je třicet minut 

- trénovat všechny povely najednou  

 

3. CO MUSÍTE DĚLAT 

- dopřát mu dostatek času na naučení 

jednotlivých povelů 

- trénovat pravidelně  

- projevovat mu lásku  

- hrát si  

 

To je pro začátek vše.  

Pokračování článku Jak trénovat psa naleznete 

v dalším čísle časopisu.   

Anička, Maruška, Terezka, Domča a Barča

                                                          5. třída 
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Internet a jeho nebezpečí 

 

NEJVÍCE OHROŽENOU SKUPINOU NA 

INTERNETU JSOU DĚTI! 

Kyberstalking = pronásledování a obtěžování 

pomocí SMS, chatu, e-mailu, telefonu, skypu,… 

Kyberšikana = je druh šikany využívající 

informační a komunikační technologie 

(počítače, mobilní telefony, sociální sítě) 

k ublížení druhému (vydírání, ubližování, 

ztrapňování, obtěžování či zastrašování).  

Happy slapping =  předem naplánované fyzické 

napadení nic netušící oběti. Napadení agresor 

natáčí třeba na mobilní telefon a poté ho 

uveřejní na internetu, kde je záznam dále šířen. 

Své zkušenosti s tímto útokem má například 

jedenáctiletá dívka ze Slovenska. Agresoři ji 

opili, poté ji fyzicky napadli a útok zveřejnili na 

sociálních sítích.  

NAŠE RADA 

Na sociálních sítích mějte vždy soukromé účty. 

Do přátel si přidávejte pouze ty, které opravdu 

znáte.      

                           Áďa Š., Justýnka a Monča

               5. třída 

 

Želva zelenavá  

Věděli jste, že želva zelenavá je nejoblíbenější 

druh želvy chovaný v zajetí? Ne? Tak teď už to 

víte! 😊 Na následujících řádcích se o želvě 

zelenavé dozvíte základní informace. 

- býložravá suchozemská želva 

- přirozené životní prostředí je v jižní 

Evropě 

- chráněná statusem EU CITES A 

- dorůstá 20 cm (v přírodě se vyskytují i 

větší jedinci) 

- délka života = okolo 50 let (v přírodě 70 

– 100 let) 

- potrava = pampeliška, jitrocel, jetel, 

čínské zelí, občas ovoce (jahody, jablka, 

třešně) 

- hřbetní část krunýře má žluto-hnědé 

nebo hnědo-černé zabarvení 

- přední končetiny = pět prstů s tupými 

drápky 

- zadní končetiny = čtyři prsty 

    Káťa a Sára        

           5. třída 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
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Čteme a píšeme bajky    

 V 6. třídě jsme v literatuře četli Ezopovy 

bajky. Nevíte, co je bajka? Krátký příběh, 

v němž vystupují zvířata, chovají se jako lidé. 

Bajka nám dává ponaučení. Je to zajímavé 

čtení, doporučujeme.  

Sami jsme si zkusili bajku napsat.  

Mravenec a holubice (autoři Šárka a Tomáš 

F.) 

Mravenec dostal žízeň, a proto sestoupil ke 

studánce, aby se napil, a začal tonout. 

Holubice utrhla na sousední stromě list a hodil 

ho do vody, mravenec si na něj vylezl a 

zachránil se. 

Pak přišel ptáčník, připravil si síť a chystal se 

polapit holubici. 

Mravenec štípl ptáčníka do nohy, tomu se síť 

zachvěla v ruce, holubici to vyplašilo a ona 

uletěla.  

Ponaučení: Věř ve štěstí. 

Hloupý Jelen (autoři Ondra L. a Zdenda) 

Byl jednou jeden jelen, který se procházel 

s rodinou v novém lese. Jak se tak procházeli po 

novém lese, uslyšeli jelení vábení: „Přijďte na 

louku, je tady dobrá travička.“ 

Došli na louku a viděli další rodinku jelenů.  Po 

přibližně 5 minutách slyšeli výstřel.                                                                                                                                                  

Když se otočili, viděli jednoho jelena mrtvého, 

tak utekli pryč.  

Ponaučení: Nikdy nikomu nevěř. 

Svině a řezník aneb zůstaň doma (autoři 

Fanda, Tomáš K.  a Ondra Š.) 

Byla jednou jedna svině, kterou choval řezník 

Standa. Jednoho dne se Standa rozhodl, že 

udělá zabijačku. Když se to svině dozvěděla, tak 

utekla. Jak tak utíkala lesem, tak potkala vlka. 

Svině si v duchu řekla, že měla zůstat doma, a 

než to dořekla, vlk ji zakousl. 

Ponaučení: Osudu neutečeš. 

 

 

 

 

LYŽÁK 
 

V posledním 

lednovém 

týdnu se 

uskutečnil 

lyžařský 

výcvikový kurz 

pro žáky sedmé 

a osmé třídy. 

Každý den jsme 

jezdili na 

nedaleký 

Čeřínek, kde 

jsme se pod vedením pana učitele Mareše a 

paní učitelky Suché učili lyžovat. První den jsme 

se rozdělili do družstev, ve kterých jsme jezdili 

a učili se novým lyžařským dovednostem. 

Všichni z nás se naučili něco nového, pokrok 

udělali lyžaři i nelyžaři. Výcvik jsme si 

zpestřovali různými hrami – hůlkovanou, 

vláčkem či živým slalomem. Počasí nám přálo, 

pouze v pátek, poslední den kurzu, foukal silný  

vítr. Týden lyžování utekl jako voda… Co si 

budeme povídat, po týdnu lyžování, her a 

skvělých zážitků se nám zpět do školy příliš 

nechtělo.  
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Ohlédnutí 8. třídy za olympijskými hrami  

 

 

 

Trochu historie… 

Olympijské hry mají svůj původ ve starověkém 

Řecku. Nejčastěji zmiňované datum jejich 

vzniku je rok 776 př.n.l. Hry se konaly ve městě 

Olympia, odtud je také jejich název. 

Účastníci soutěžili v několika sportech, mezi 

které patřily atletické disciplíny - běžecké 

závody, skoky do dálky, hod oštěpem a diskem 

a dále například box nebo zápas. 

Roku 394 zakázal olympijské hry zvláštním 

ediktem císař Theodosius I. 

Roku 1894 založil Pierre de Coubertin 

Mezinárodní olympijský výbor a obnovil tak 

tradici olympijských her.  6. dubna 1896 byly 

v Aténách zahájeny první novodobé olympijské 

hry. V té době o medaile soupeřilo 14 zemí a 

245 sportovců. Bylo 9 sportů a 43 disciplín.  

Od té doby se olympiáda stala největší 

sportovní událostí, kterou sleduje celý svět 

Zimní olympiáda v číslech 

Tento rok byly zahájeny zimní olympijské hry 4. 

února 2022 v Pekingu. 

Zde soupeřilo o medaile 91 zemí a 2871 

sportovců ve 109 disciplínách. Nejvíce medaili 

si odneslo Norsko – získalo 16 zlatých, 8 

stříbrných a 13 bronzových. Celkem si Norové 

odnesli 37 medailí.  

Dvě medaile z Pekingu pro české sportovce jsou 

nejhorším výsledkem za 28 let.  

Jak to vidíme my… 

Podle mě olympijské hry 2022 byly naprosto 

jedinečné kvůli covidu 19, různým karanténám, 

nebo neúčasti diváků. Já jsem se na ně dívala 

občas. Už před hrami si naše snowboardistka 

Eva Samková zlomila oba kotníky, a proto 

nemohla zastupovat Českou republiku, ale 

samozřejmě jsem zachytila i ty lepší okamžiky, 

třeba zlatou medaili Ester Ledecké 

ze snowboardu.  Oceňuji snahu všech 

účastníků, kteří nás reprezentovali. Třeba 

Markéta Davidová, která skončila při 

hromadném startu 4. Překvapila mě bronzová 

medaile našich sousedů Slováků v hokeji.   

(Adéla F.) 

 

Olympijské hry letošního roku jsme sledovali 

s velkým nadšením.  Již samotné zahájení her 

bylo velice zajímavé a byla radost to sledovat. 

Bylo zábavné sledovat naše reprezentanty kteří 

zastupovali naši zemi.  

Nejlepší vzpomínka byla, když jsme sledovali 

Ester Ledeckou, která vyhrála závod na 

snowboardu. Samotný závod jsme sledovali 

s napětím a stálo to za to. Krása. 

(Tereza S. a Matouš T.) 

 

Český hokej na olympiádě nedopadl úplně 

dobře. Nedostali jsme se do boje o medaile. 

Sice jsme porazili po dlouhé době Rusko, ale na 

Švýcarsko to nestačilo. Naši slovenští bratři 

získali první medailové umístění pro slovenský 

hokej na OH v historii. Stříbrnou medaili 

vyhrálo Rusko, zlatou medaili Finsko. 

(Karel S.) 

Obrázky žáků 6. třídy 

 

Gabriela Šafránková 
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Lukáš Háva 

 

Lukáš Pollák 

 

Sofie Radoušová 

HÁDANKY OD DEVÁŤÁKŮ 

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to 

pohne. Kdo je to? (šnek) 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna 

druhou nevidí. Co je to? (oči) 

Nemotora skoro slepý, hlína se mu na 

nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi 

tunely. (krtek) 

Visí to a neví kde, bije to a neví koho, 

ukazuje to a neví kam, počítá a neví 

kolik. (hodiny) 

Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla 

slouží, po něm netouží. (vidlička) 

Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, 

ne však šít. (ježek) 

Neustále to mění tvar, ale přesto je 

to stále kulaté. Co to je? (měsíc) 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to 

používají víc než ty. Víš, co to je? 

(jméno)  

Nejraději za pecí přikrčena líhá, v 

očích se jí rozsvěcí, když na kořist 

číhá. (kočka)  

Když šel tam do hlavy ho tloukli, když 

šel ven, za krk ho tahali. (hřebík) 

Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí 

perly sila. Měsíc viděl, nepověděl, 

hvězdy znaly, pohlídaly, slunce vstalo, 

posbíralo. (rosa) 
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Celého tě obleču bíle jako do krupice, 

a když přijdeš do světnice, honem z 

tebe uteču. (sníh) 

Princeznička na blátě, v zelenavém 

kabátě. (žába) 

 

 

Luštěnka (Vojta, Anetka, Eliška, 

Robík) – 5. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dne malá jako myš, v noci všechno 

přerostu, když mě vidíš, nevidíš. (tma) 
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TRPASLIČÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ 

DRUŽINĚ 

Tématem měsíce února v naší školní družině 

byla pohádka O Sněhurce. Vyráběli jsme 

lucerničky pro trpaslíky a také trpaslíky 

z papírových ruliček. V této době probíhaly 

olympijské hry v Pekingu, které neminuly ani 

nás. Současně s těmi opravdovými jsme se 

účastnili našich Trpasličích olympijských her i 

my ve školní družině.  

 

Vyráběli jsme sportovce, kteří krasobruslí na 

ledové ploše z papírového tácku, hokejisty, 

lyžaře a snowboardisty. Největší zábavou pro 

nás byla samotná Trpasličí olympiáda. 

Postupně jsme plnili sedm olympijských 

disciplín.  

 

Štístkův běh na lyžích – desková hra 

s figurkami lyžařů. Rejpalovo rychlobruslení -  

to jsme museli tužkou s nalepenou siluetou 

rychlobruslaře na čas projet osm oválů po 

papírové ledové ploše.  

 

Prófův curling – tuto disciplínu jsme plnili ve 

dvojicích. Každý závodil s dvěma označenými 

„kameny“ (kelímky od jogurtu ☺). Dvojice se 

střídala v posílání kamenů na druhou stranu 

vyznačené ledové plochy. Cílem bylo umístit 

kameny co nejblíže vyznačené modré a červené 

kružnici.  

 

Kejchalův biatlon jsme absolvovali na hřišti. 

Nechyběli nám lyžařské hůlky ani papírové 

malorážky. Trefovali jsme se na cíl tenisáky. Při 

nezdaru jsme jako opravdoví biatlonisté museli 

oběhnout vyznačená trestná kola.  
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Další velice zábavnou disciplínou byly 

Stydlínovy skoky na lyžích. „Závodníci“ měli 

téměř opravdové lyže z kartonu, na hlavách 

helmy s brýlemi a soupeřili, kdo déle vydrží 

v letové pozici (v předklonu s rukama za zády) 

na skokanském můstku.  

 

Neméně zajímavou disciplínou byl i Šmudlův 

skeleton. Závody družstev probíhaly na chodbě 

školní družiny. Na saních, které pro naše 

potřeby splňovala složená deka a v ochranné 

helmě, kterou měli závodníci na hlavě, 

absolvovali trať odstrkováním v kleku „na 

saních“.  

 

 

 

Poslední disciplínou byl Dřímalův hokej. 

Účastníci měli dva pokusy na to, aby se trefili 

hokejkou a tenisákem do malé papírové brány. 

Opravdová olympiáda již dávno skončila, ale 

nám ji přesně v polovině přerušili jarní 

prázdniny, a tak jsme společně závodili až do 

konce února. V naší Trpasličí olympiádě zvítězili 

všichni, kdo se zúčastnili. Odměnou nám byli 

perníkové medaile a hezký sportovní zážitek. 
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Mezinárodní den mateřského jazyka 

Každoročně ho slavíme 21. února. I děti ze 

školní družiny si vyzkoušely hrátky se svým 

mateřským jazykem – hledaly nová slova, 

zkoušely jazykolamy, doplňovaly rýmy. Bylo to 

fajn zábavné odpoledne. 

 

 

 

OUR SCHOOL 

The first mention of the local school was in 

1652. Our school visit 226 pupils. There are 16 

teachers, 4 teaching assistants and 3 

educators. Our director is Ing. Alena 

Vybíralová. We have got German classroom, 

English classroom, Music classroom, History 

classroom, library, Physics classroom. Our 

school teaches two languages – German and 

English. I think we have got awesome teachers. 

Our school provides a lot of clubs. And we have 

a newly renovated school cafeteria. We have a 

lot of events and competitions at our school. 

Always at the end of the school year, the whole 

school meets in the hall and then our holidays 

begin. 

                                                Adéla Šlesingerová 

                                                                     5.třída 
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Mimořádný úspěch žáka 8. třídy Matěje 

Suchého 

V únoru dosáhl mimořádného úspěchu žák 8. 

třídy Matěj Suchý, který se ve volném čase 

věnuje závodům psích spřežení. Matěj se 

nominoval na Mistrovství světa v norském 

Hamaru, kde v závodu psích spřežení – saně se 

čtyřmi psy, v juniorské kategorii 13-18 let 

obsadil 2. místo. Jak nám Matěj sdělil po 

návratu, během závodu panovaly ideální 

podmínky pro jeho zkušené psy, bylo pěkné 

počasí, a tak se dobře závodilo. Matěj nám do 

školy přinesl ukázat svou stříbrnou medaili, 

stejně jako 3 medaile, které během 

mistrovství světa v různých disciplínách získal 

jeho otec. Blahopřejeme k velkému úspěchu. 
Mistrovství světa z pohledu paní učitelky 

Suché 

Na MS psích spřežení v norském Hamaru jsme 

odcestovali s pětidenním předstihem celá 

rodina, aby si Matěj s manželem Jirkou a 

pesany mohli projet závodní tratě a aby byli 

výborně připraveni na závod. V místě závodu 

bylo vše perfektně připravené, k dispozici bylo 

velké množství tras o různých délkách a každý 

den byly skvěle upravované rolbou. Takže i já, 

jako pomocník Matěje a Jirky jsem si přišla na 

své a parádně jsem si užila přírodní krásy 

Norska na lyžích.  Závodu se zúčastnilo na 300 

závodníků z celého světa v kategoriích psích 

spřežení a Skijoring (lyžař s 1 nebo 2 psy).  

Z Čech se nominovalo na MS celkem 25 

závodníků a přivezli neuvěřitelných 18 medailí. 

Asi největší emoce jsem zažila při závodě 

Matěje, kdy se celý český tým postavil k trati 

s českou vlajkou s nápisem MATĚJ SUCHÝ a 

s podpisy všech českých závodníků i 

pomocníků. Při průjezdu Matěje Češi fandili 

tak hlasitě, že se všichni otáčeli 😊 Po dojetí 

celého závodu (8,5km po 3 dny a časy se 

sčítaly) dostal Matěj tuto vlajku jako dárek od 

českého týmu. V Norsku se nám moc líbilo, a 

to nejen proto, že Matěj s Jirkou si přivezli 

domů 4 medaile 😊 Hlavně ale pro krásu 

norské přírody a slušnost místních lidí. Určitě 

se tam zase někdy rádi podíváme. 
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