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Podzimní čas ve škole 

v Batelově 
Vážení čtenáři,  

vítáme Vás v novém školním roce.  

Již mnoho listí popadalo a mnoho věcí se 

událo od chvíle, kdy žáci v letošním 

školním roce poprvé překročili práh naší 

školy. Je tedy jasné, že redaktoři 

Sovích rozhledů dostali mnoho podnětů, 

ze kterých mohli čerpat inspiraci pro 

své články. 

Reportáží najdete v časopise vskutku 

požehnaně. Dozvíte se novinky 

z jednotlivých tříd, informace 

o sportovních výsledcích našich 

reprezentantů, přečtete si zajímavé 

povídky a příběhy, které napsali naši 

žáci, inspirují vás tipy nejen na podzimní 

tvoření, procvičíte si angličtinu, 

zasmějete se a také si zaluštíte. Snad se 

Vám časopis bude líbit. ☺ 

Přejeme pěkné čtení! 

PARLAMENT 
Zástupci   

4. třída - Tomáš Formánek, Gabriela 

Šafránková  

5. třída - Tadeáš Klaus, Michaela 

Skořepová  

6. třída - Petr Grégr, Tereza 

Stoklasová  

7. třída - Dušan Lovětínský, Michala 

Drtinová  

8. třída - Vojtěch Linhart, Anna 

Klausová  

9. třída - Petr Kratochvíl, Lucie 

Severová 

Funkce  

předseda - Lucie Severová  

místopředseda - Petr Kratochvíl  

Projednáno  

říjen - turnaj v piškvorkách, 9. třída 

hlášení 

listopad – den zvířat, 8. třída hlášení  

prosinec – čerti, vánoční diskotéka, 

7. třída hlášení 

 leden – Tříkrálová sbírka, turnaj 

ve vybíjené, 6. třída hlášení 

únor – turnaj v piškvorkách, Valentýn, 

5. třída hlášení  

březen – Den učitelů, 4. třída hlášení 

duben – barevné Velikonoce, 7. třída 

hlášení 

květen – netradiční hry, 8. třída hlášení  

červen – Den dětí, 9. třída hlášení  
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PRVNÍ TŘÍDA INFORMUJE 

Od začátku školního roku už uběhly dva 

měsíce a my prvňáci jsme se za tu dobu 

naučili spoustu věcí. Třeba chodit ráno 

sami s taškou až nahoru do naší třídy, 

vyznat se ve veliké budově školy, poznat 

nové kamarády. Také už umíme trochu 

číst, psát a počítáme do pěti. Někomu 

z nás to jde lépe a někomu pomaleji, ale 

všichni se snažíme.  

PÁTÁ TŘÍDA INFORMUJE 

JSME TU NOVÍ A CHYSTÁME DIVADLO 

Školní rok pro nás začal tím, že jsme se 

museli naučit chodit jen do prvního 

patra a ne až do druhého, jak jsme byli 

zvyklí v předchozích letech. Tady dole 

se nám líbí. Jsme tu sice nejmladší, ale 

je tu větší klid. Společně se změnou 

třídy se nám změnili i někteří učitelé. 

Jsou na nás hodní, ale nesmíme zlobit. 

Úplně novým předmětem je pro nás 

informatika. Na hodiny informatiky se 

stejně jako na angličtinu půlíme. Jsme 

rozděleni na holky a kluky a zatímco 

holky mají informatiku v pondělí, kluci si 

musí na svou hodinu počkat do čtvrtka. 

Hlavní věc, o které bychom vám chtěli 

napsat, je představení, které chystáme. 

Bude se jmenovat První Vánoce a 

vystoupíme s ním na Dni otevřených 

dveří, tedy 10. prosince. Představení 

bude rozděleno na dvě scény - nebe a 

Betlém, a jak už říká sám název, bude o 

tom, proč vlastně slavíme Vánoce a jak 

vypadaly ty úplně první. Můžete se těšit 

na Tři krále, spoustu andělů a jiné 

postavy. Do té doby nás čeká ale ještě 

hodně práce. Musíme si vyrobit kulisy, 

vytvořit scénář a vše nazkoušet. Budeme 

rádi, když nám budete držet palce a 

hlavně, když se na nás přijdete osobně 

podívat. 

Za pátou třídu Deniska a Klárka 

Lidé mě kupují, aby se najedli. Ale 

nikdy mě nesní. Co jsem?  
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NEBEZPEČNÝ KLAUN 
Bylo sychravé ráno. Počasí typické pro 

podzim. Rozednívalo se. Domem se linulo 

krásné ticho. Klidnou atmosféru narušil 

záludný zvuk. A pořád tu něco vrzalo. 

Vrz! Vrz! 

Marek šel v noci na záchod a pořád 

dokola slyšel hnusné hororové zvuky 

z celého baráku. Vtom uviděl nápis  

  ZÍTRA UŽ TU NEBUDEŠ!  

Marek byl tak hororově vystrašený a 

říkal si: „Bacha, né!“ a řval jak traktor, 

když se mu motor rozbije. „Mamii, 

mamkóóóó!“. Ale než stihl dojít za 

mamkou, podíval se za sebe a najednou 

ho zlý klaun táhl do pekla.  „AA, BUM. 

PRAASK, POMOOOOC,…!“ křičel Marek 

o pomoc. 

Marek se probudil a zjistil, že to bylo 

celé jen sen a řekl si: „Pchéééess“. 

Nějaký klaun Ferda z Mydlákova, kterej 

hraje Minecraft ve 4:30 ráno mě 

nevystraší.“  

Druhý den přišel domů ze školy, udělal si 

úkoly a podíval se na internet a uviděl… 

„Zlý Klaun bere dětem život ve snech!“  

Google Internet News 

Marek už si nepřišel jako frajer s čepicí, 

naopak jako snapback. Všichni jeho 

kamarádi do školy už nikdy nepřišli, bylo 

vyhlášené celostátní pátrání, ale všichni 

zmizeli do tak zvané KLAUNOMÁNIE.     

Ale nikdo se nenašel. Pouze jeden člověk. 

A to byl Slávek a ten říkal: „Není možný 

se tam odtud dostat, už nikdy!“ Slávek 

začal požírat Marka a potom se zase 

vzbudil a zase to byl jenom sen.  

Ale už ho to trápilo, a tak šel místo do 

školy k doktorce a ta 

řekla, ať jde dál, že 

ho ráda pozná. Marek 

se jí svěřil: „Mám 

problémy s klauny ve 

snech.“  Lékařka 

řekla: „Máte asi 

klaunovesnechfobieti

da“, a dala mu na to prášky.  A už nikdy 

se mu to nestalo.  Ale kam se poděly 

děti, to je dodnes nevysvětlitelnou 

záhadou.  

Matyáš 

 

DRUHÁ TŘÍDA 

INFORMUJE 

Užíváme si podzim 

8.10. jsme se před 

školou sešli s dětmi 

z kytičkové třídy z MŠ 

a společně jsme se 

vydali na „Židák“. 

S sebou jsme měli 

několik draků a chuť 

vyzkoušet si, jestli 

dokážeme pustit draka 

bez taťky a mamky. 

I když se u školy zdálo, 

že vítr nefouká, na kopci 

bylo všechno jinak.  

Draci létali skvěle 

a z výšky se na nás 

krásně usmívali. Nejlépe 

létal drak Nikolasovi, 

Natálce, Filipovi, Elišce 

a Adélce. Školkáčci 

měli jednoho společného 

dráčka, kterému 

se nahoru moc nechtělo. 

Ale to nikomu nevadilo. 

Bylo tam i tak hezky, 

ani se nám nechtělo zpět 

do školy. Ale ve třídě na 

nás ještě čekaly čítanky, 

a tak se nedalo nic dělat. 
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PŘESPOLNÍ BĚH 

JIHLAVA 
Dne 2. 10. se 

v Jihlavě konal 

tradiční závod 

v přespolním 

běhu. Žáci ZŠ 

Batelov 

se soutěže 

zúčastnili ve všech kategoriích, tedy 

v mladších a starších a to jak chlapci, 

tak i dívky. Do každé kategorie mohla 

škola nominovat 6 závodníků, s tím 

že body pro školu získali 4 nejrychlejší. 

V kategorii mladších žáků se ZŠ Batelov 

umístila na 10. místě ze 17 škol, mladší 

žákyně skončily na 17. místě z 21. Starší 

žáci skončili na 13. místě z 16 škol 

a starší žákyně se umístily na pěkném 

9. místě z 18 zúčastněných. Všichni 

účastníci si zaslouží pochvalu za to, 

že během chladného a nepříznivého 

počasí absolvovali tento náročný 

běžecký závod v těžkém terénu.  

PRÁZDNÝ SVĚT 
Bylo sychravé ráno. Počasí typické pro 

podzim. Rozednívalo se. Domem se linulo 

krásné ticho. Klidnou atmosféru narušil 

záhadný zvuk.  

Šel jsem se podívat, co to bylo, ale nic 

divného jsem nenašel. A tak jsem si řekl, 

že se mi to asi jen zdálo. Ale v dáli vidím 

přijíždějící autobus.  

Když jsem do něj 

nastoupil, uviděl 

jsem mnoho divných 

lidí, a ještě ke 

všemu blikala všechna světla. Přišel jsem 

do školy a tam nikdo. Ale bylo otevřeno. 

Myslel jsem si, že je sobota, ale přitom 

byla středa. Tak jsem šel na náměstí, 

něco si koupit, ale obchody byly zavřené. 

V tu chvíli jsem si myslel, že jsem na 

světě sám. Pak mi došlo, že nejsem na 

světě sám, protože jsem potkal lidi 

v autobusu. Šel jsem se podívat po 

městě, kde jsou všichni.  

Po hodině a půl hledání jsem našel tak 

akorát přejetou veverku. A zamyslel 

jsem se, kam asi šli ti lidé z autobusu. A 

jelikož už mě to hledání přestalo bavit, 

šel jsem domů. Pěšky. Protože autobus 

nejel.   

Šel jsem lesem a hodně jsem se bál. 

Přišel jsem domů, zase jsem slyšel ty 

divné zvuky. Pak jsem uviděl kluka, měl 

velké uši a malý nos. Pozorně jsem se na 

něj díval. Držel v ruce krvavý nůž. Tak 

jsem na něj zavolal, aby šel za mnou. Pak 

jsem si vzal taky nůž a šel se schovat. 

Přišel ke mně a já ho píchnul a byl mrtvý. 

Díval jsem se na něj a zjistil jsem, že je 

to ten kluk, kterému se všichni ve třídě 

smáli. A taky jsem zjistil, proč jsem byl 

ve městě sám. Všichni se totiž toho 

kluka báli. Sice zabil jen jednoho 

člověka, ale bohužel právě mého 

nejoblíbenějšího kamaráda.   Šimon

 
MLADÝ HISTORIK   - soutěž pro žáky 2. stupně 

V letošním školním roce máme možnost zapojit se do školní soutěže „MLADÝ HISTORIK“. Soutěž spočívá 

v tom, že si na iškole najdeme otázky na daný měsíc z naší a světové historie. Odpovíme na ně a odpovědi 

odevzdáme paní učitelce Nevěčné. Na konci roku nás čeká vyhodnocení celé soutěže.                            
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SEDMÁ TŘÍDA 

INFORMUJE 

Už od začátku školního roku jsme se těšili na 

pátek 13. 9. Ten den jsme se totiž vydali do 

Horní Cerekve, kde se konal závod dračích 

lodí. Když jsme dorazili k místnímu rybníku, 

přivítal nás pan starosta, seznámili jsme se 

s pěti ostatními týmy, paní učitelka zjistila 

časy jednotlivých závodů a na nás začala 

doléhat nervozita. Přeci jenom jsme 

nevěděli, co přesně nás čeká.  

První závod se konal necelou půlhodinu po 

našem příjezdu. Nastoupili jsme do lodě a 

kormidelník nám vysvětlil, jak máme 

pádlovat. Nebylo to vůbec snadné. Dopluli 

jsme na start a vyrazili. Pádlovali jsme jako o 

život. Sice jsme prohráli, ale byli jsme 

nadšení. Před druhou jízdou jsme si zkoušeli 

pádlování na lavičce. Potřebovali jsme se 

sjednotit a ujasnit si základní pravidlo – 

pádluj tak, jako ten před tebou. Druhou i 

třetí jízdu jsme si moc užili, všechny nás to 

bavilo. K lepším výkonům nás motivoval 

jednak povzbuzující křik paní učitelky a 

kormidelníka, ale také fakt, že jsme se 

každou jízdu o nějakou tu vteřinku 

zlepšovali. I když se nám nepodařilo zvítězit, 

odjížděli jsme plni nezapomenutelných 

zážitků. Usměv na rtech nám vykouzlil také 

medovník, který jsme vyhráli.  

Náš pokřik – My jsme krutý Krysáci. 

Nejsme zvyklí na práci. Práce to je slovo 

cizí. V rybníce nám ocásky rychle mizí!  

 

 
 

Ahoj, jmenuji se Natka a chodím do 4. třídy. Připravila jsem si výrobu papírového kapsáře, 

do kterého si můžete ukládat různé drobnosti. 

Připravíme si: jeden a půl čtvrtky A4, tenký papír A4, nůžky, lepidlo a pastelky. 

Čtvrtku A4 přeložíme a rozstřihneme. 

Obě části položíme na sebe a složíme harmoniku tak, abychom získali 4 překlady. Jeden konec 

směřuje dolů, druhý nahoru. Zbytek, který přečnívá, odstřihneme. 

Tenký papír přeložíme dvakrát a rozstřihneme. Získáme čtyři stejné obdélníky. 

Čtvrtky složené do harmoniky rozpojíme a položíme si je naproti sobě. Potřeme poslední sklady 

lepidlem a přilepíme obdélník z tenkého papíru. 

Podle návodu přilepíme ještě dva obdélníky, vzniknou nám 2 přihrádky. 

Zbývá nám jeden obdélník, ten přilepíme zespodu kapsáře. Uzavře se nám spodní část kapsáře, 

aby nemohlo nic vypadnout. 

Půlku čtvrtky ještě rozstřihneme a každou část přilepíme z jedné strany kapsáře, abychom tím 

zakryli slepované části. 
 
 

Nakonec si kapsář ozdobíme obrázkem. 
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NAŠE OBLÍBENÉ KNIHY 

Oslovili jsme žáky 8. třídy, aby nám 

doporučili zajímavou knihu, kterou četli 

a o které si myslí, že by mohla zaujmout 

všechny, kdo rádi čtou. Tady je jejich 

nabídka. 

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 

Hlavní hrdina popisuje, co 

se děje v jeho životě. 

Série je psána formou 

deníku hlavního hrdiny 

Grega Heffleyho, který 

se v něm svěřuje se svými 

problémy ve škole a v rodině. 

Proč si přečíst tuto knihu? Čte se 

rychle, je vtipná, nechybí spousta 

obrázků. 

Kniha se nám moc líbila.  

Anna a Vojtěch  

 

Brigitte Blobelová: JEHO MATKA MĚ 

NEMÁ RÁDA 

Příběh se odehrává ve městě. 

Patnáctiletá Julka prožije ve dvou 

kritických dnech několik traumat. 

Napíše špatně písemku z matematiky, 

přijde o svou milovanou kočku a 

nezvládne péči o sourozence. Je to 

kniha, z které si člověk vezme 

zkušenosti, a hlavně je velmi zajímavá a 

celkem i napínavá. Má okolo 200 stran, 

takže se přečte velmi rychle. Určena je 

spíš pro děvčata než pro chlapce. Kdo je 

milovníkem románů, tomu se bude líbit. 

Julie Ch. 

 

John Green: Hvězdy 

nám nepřály 

Kniha vypráví o dvou 

mladých lidech s vážnou 

nemocí. Je napínavá, 

smutná a poučná.  

Eliška  

 

Jack Thorne: Harry Potter a prokleté 

ditě 

Harry Potter má dvě děti Albuse a 

Jamese. Albus jde poprvé do školy čar a 

kouzel. Albus potká ve vlaku nejlepšího 

kamaráda Scorpiuse. Co bude dál? 

Zjistíte po přečtení knihy.  

Filip 

 

Jiří Žáček: Krysáci  

Kniha vypráví o třech krysácích 

Hubertovi, Hodanovi, Edovi a zahradním 

trpaslíkovi Ludvíkovi. Žijí na smetišti 

nedaleko Vizovic, spí v starém šicím 

stroji a prožívají různá dobrodružství.  

Dan a Martin 

 

pokračování na straně 13  

PIŠQWORKY 

Ve čtvrtek 17. 10. se v naší 

škole konalo školní kolo 

soutěže Pišqworky pro žáky 

osmé a deváté třídy. Po 

souboji „každý s každým“ ve 

dvou zápasech se vytvořila 

pětice žáků v tomto pořadí. 

Prvním a tedy kapitánem 

družstva je Ladislav Kusý z 9. 

třídy. Na druhém a dalších 

místech pak následují: Anna 

Klausová, Vojtěch Linhart a 

Ondřej Jelínek všichni z osmé 

třídy a Martin Chalupský 

z deváté třídy. Žákům 

blahopřejeme, děkujeme za 

účast a přejeme další 

úspěch v navazujícím 

oblastním kole v Jihlavě
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DÝŇOVÉ MUFFINY 
Doba přípravy – 45 minut 

Ingredience – 1,8 hrnku hladké mouky, 

hrnek cukru, půl lžičky soli, 2 lžičky 

mleté skořice, 2 vejce, 425 g dýňového 

pyré, půl hrnku kokosového oleje, lžíce 

mléka, lžička vanilkového extraktu, 

prášek do pečiva 

Postup – Formy na muffiny si vyložíme 

papírovými košíčky nebo je vymažeme 

máslem. V misce smícháme mouku, cukr, 

prášek do pečiva a koření. V další misce 

vyšleháme vejce, dýňové pyré, kokosový 

olej, mléko a vanilkový extrakt. Obsah 

obou misek následně promícháme, aby 

bylo těsto hladké. Poté těsto přelijeme 

do forem a dáme péct do předehřáté 

trouby. Pečeme přibližně dvacet minut 

na 180 ⁰C.  

Jak si muffiny dozdobíte, je už jen na 

vás. Dobrou chuť! 

PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ 

Z KAŠTANŮ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pan učitel se ptá Karla: „Můžeš mi na mapě 

ukázat Olomouc?“„Můžu, ale 

vlakem tam budete dřív.“  

 

LOGICKÁ ÚLOHA 

Několik kamarádů se sešlo na bowlingu. 

Celkem odehráli dvě hry. Patrik porazil 

Ondřeje v obou hrách. Šimonovi se také 

dařilo a porazil v obou hrách Lukáše. Ten, 

který celkově vyhrál první hru, skončil ve 

druhé hře až druhý. Šimon celkově vyhrál 

druhou hru a Lukáš porazil Ondřeje v první 

hře. Žádný z hráčů se v obou hrách neumístil 

na stejné pozici. Určete pořadí všech hráčů 

v obou hrách. 
ŘEŠENÍ - Patrik 1, 2; Šimon 2, 1; Ondřej 4, 3; Lukáš 3, 4 
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STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ 

DRUŽINY 
Během celého školního roku 2019/2020 

budeme v naší družině, pomocí zábavných 

her, soutěží a tematického vyrábění, „slavit“ 

některé mezinárodní a světové dny.  

9. září jsme si připomněli Evropský den 

recyklace baterií. Nejen že jsme si povídali o 

tom, co to ta recyklace znamená, co je 

životní prostředí a proč je důležité neházet 

baterie do směsného odpadu. My jsme od 

tohoto dne sbírali staré vybité nepotřebné 

baterie. Děti to vzaly opravdu velmi 

zodpovědně. Sbíraly baterky nejen doma, ale 

i u babiček, tetiček či strýčků. Na konci září 

jsme měli baterií celý velký kýbl, který byl 

tak těžký, že ho nikdo z nás nemohl 

nadzvednout, natož unést. Od paní učitelky 

Bínové, která má u nás ve škole na starost 

projekt Recyklohraní, jsme dostali speciální 

krabici na sběr vybitých baterií. Chválíme a 

děkujeme všem dětem, které se do sběru 

zapojily. Společně jsme během září tuto 

krabici celou zaplnili… Pomalu se nám plní i 

krabice číslo dvě a ve sběru pokračujeme 

dál.  

V pátek 13. září nebyl v družině smolný den. 

Ba naopak. Udělali jsme si ho moc hezký. 

Slavili jsme Mezinárodní den čokolády. 

Z obalů od čokolád jsme si společně vyrobili 

čokoládový plakát, přišli jsme do družiny 

oblečení v barvě čokolády. Kdo chtěl, mohl 

ochutnat ovoce máčené v čokoládě 

(čokoládové fondue). Zkusili jsme rozeznat 

čtyři druhy čokolády bez pomoci zraku, 

museli jsme se spolehnout jen na naše 

chuťové pohárky. Některé čokolády se nám 

dost pletly. Čokoládu jsme nejen jedli. 

Abychom moc nepřibrali, zahráli jsme si na 

školním hřišti i soutěž družstev, samozřejmě 

s čokoládovou tematikou. 

16. září proběhl Světový den „Ukliďme svět“. 

Slavili jsme v rukavicích a s odpadkovým 

pytlem a uklízeli odpadky v okolí školy i 

školní družiny.  

20. září byl Den malování mandal. Mandaly 

jsme nejen vybarvovali, ale také vytvářeli z 

přírodnin a vyzdobili si tak vstup před 

vchodem do družiny.  

 
21. září jsme si pomocí povídání a poslechu 

audiopohádky od Ivony Březinové Lentilka 

pro dědu Edu připomněli a dětem přiblížili 

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.  

22. září je už i v České republice docela 

rozšířený Mezinárodní den bez aut. Tento 

den byl inspirací pro výtvarnou soutěž, 

kterou jsme v družině vyhlásili. Děti 

namalovali moc hezké obrázky dopravních 

prostředků. Paní ředitelka měla nelehký úkol, 

vybrat tři „nejhezčí“. Tento den nás 

inspiroval i k soutěžím na školním hřišti. 
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Proběhl koloběžkový závod, i závod 

v „kajacích“ ve vodním slalomu.  

V pátek 27. září jsme oslavili Světový den 

turistiky turistickým pochodem. Děti dostaly 

do dvojice tužku a mapu okolí Batelova. 

Zkoušeli jsme se pomocí záchytných bodů v 

přírodě orientovat v mapě, a naopak, pomocí 

mapy orientovat v přírodě a zapisovat si, kde 

se zrovna nacházíme. Vycházka se svačinou v 

trávě, s výhledem z Kaňkovského kopce se 

všem líbila, dobrodružství v podobě 

přechodu lávky potůčku u Pařízku všichni 

ve zdraví zvládli a nohy nás také nebolely.  

1. říjen je nabitý mezinárodními dny. Slaví se 

Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den 

vegetariánství, Mezinárodní den hudby. My 

jsme si v družině připravili zdravou svačinu. 

Krájeli jsme ovoce a zeleninu a připravili si 

ovocný i zeleninový salát. Některým chutnal 

tak, že si nestačili chodit přidávat. V 

oddechové chvilce jsme poslouchali serenádu 

W. A. Mozarta „Malá noční hudba“.  

9. října jsme vyrazili na poštu v Batelově. Byl 

Světový den pošty, tak jsme paní ředitelce a 

našim třídním p. uč. napsali a poslali pohled. 

Také jsme malovali obrázky s pošťáckou 

tematikou.  

Od 12. října nás čeká týden kostí a kloubů. 

Budeme vyrábět „kosťáky“ z papírových 

ruliček, hrát hry na poznávání částí těla…V 

říjnu nás toho čeká ještě dost. Dlabání dýní, 

šití dárečků pro babičky a dědečky, hry a 

soutěže v celodružinové hře Liščí říjen.  

Zdraví vás a hezký barevný podzim přejí 

družinoví agenti! 

 

JSEM LASKAVEC 2019 

Naše školní družina se i v letošním roce 

zapojí do oslav Světového dne laskavosti, 

který každoročně připadá na 13. listopad. 

Naše laskavé chování bude opět patřit našim 

nejstarším spoluobčanům – seniorům. 

Společně jsme se dohodli, že „páchat“☺ 

dobro a dělat radost, nemusíme od naší 

školní družiny moc daleko. Ušijeme dárečky 

a namalujeme obrázky babičkám a dědečkům 

v pečovatelském domě v Batelově. 

…a hlavně se učíme být laskaví nejen jeden 

den v roce. Krásně to řekl Dalajláma. „Buďte 

laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to 

možné…“ 
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MINIFOTBAL 

Ve čtvrtek 10. 10. se v 

Jihlavě konalo Okrskové 

kolo starších žáků v 

minifotbalu. ZŠ Batelov 

odehrála ve skupině 4 

zápasy, ve kterých se 

jim nepodařilo proti 

silným soupeřům získat 

nějaké vítězství, či 

body. V prvním zápase 

těsně prohrála se ZŠ 

Velký Beranov 0:1, ve 

druhém prohrála se ZŠ 

Křížová a ve třetím pak 

znovu podlehli svému 

soupeři, tentokrát s 

vítězem celé skupiny ZŠ 

Seifertova. V posledním 

zápase ve skupině je 

čekala další jihlavská 

škola a to ZŠ Nad 

Plovárnou, proti které 

prohráli 2:5 a ve skupině 

tak obsadili poslední 5. 

místo.  

Ve čtvrtek 24. 10. se 

uskutečnilo v Jihlavě na 

ZŠ E. Rošického okresní 

kolo v minifotbalu dívek. 

Dívky nastupovaly do 

zápasů s vědomím, že 

soutěž je určena pro 

kategorii 8. a 9. tříd, 

takže očekávání nebyla 

velká, navíc to byla první 

příležitost získat 

zkušenosti ve sportu pro 

dívky netypickém. 

Úvodní zápas s hráčkami 

ZŠ Rošického dopadl 

nepříznivě, kdy žákyně 

ZŠ Batelov obdržely 6 

branek bez odpovědi. 

Zápas se ZŠ Otokara 

Březiny byl vyrovnaný. 

Šance byly na obou 

stranách, nakonec se 

více štěstí usmálo na nás 

a díky Aničce Klausové 

jsme vyhrály 1:0. Další 

zápas se ZŠ Seifertova 

dívky prohrály 0:5. V 

turnaji nakonec obsadily 

třetí místo, domů si 

přivezly bronzové 

medaile a jejich radost 

byla velkolepá. Dívky 

hrály na pokraji svých 

nejlepších možností a 

celou dobu si udržovaly 

výborného týmového 

ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že? 
- bílé kočky s modrýma očima jsou většinou 

hluché? 

- blecha je při skoku 25x rychlejší než start 

raketoplánu? 

- dalmatini jsou při narození vždy bílí? 

- dikobraz má v průměru 30000 ostnů? 

- kiwi (ptáci) jsou slepí? 

- kolibřík je jediný pták, který umí 

létat pozpátku? 

- oko pštrosa je větší než jeho mozek? 

- plameňáci se dožívají až 80 let?  

- slon africký má jen 4 zuby? 
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TŘETÍ TŘÍDA 

INFORMUJE 

Vycházka 

po batelovských 

památkách 

V měsíci září jsme 

v hodinách prvouky 

probírali náš domov. 

Povídali jsme si 

také o památkách a 

zajímavých místech 

Batelova a jeho 

okolí. Jednu hodinu jsme se vydali na 

procházku Batelovem. Naše cesta vedla 

okolo zdravotního střediska, ukázali 

jsme si faru, kostel, synagogu, zámek, 

radnici, sokolovnu, hasičskou zbrojnici, 

památníky před radnicí a náměstí. 

Podívali jsme se také na autobusové a 

vlakové nádraží a zjišťovali jsme si 

odjezdy autobusů a 

vlaků.  

Pozvání ze školky 

V pondělí 16. 9. 2019 

jsme my žáci třetí třídy 

byli pozváni na 

ochutnávku bábovky 

dětmi z MŠ z Motýlkové 

třídy. Děti ze školky 

společně se svými 

učitelkami upekly v naší nové kuchyňce 

bábovky, na které nás pozvali. Společně 

jsme ochutnali, moc se jim povedla. 

Domluvili jsme si další schůzku, na 

kterou zase pozveme děti ze školky my. 

 

VTÍPKY 

V mateřské školce: „Jak dělá pejsek, Honzíku?“„Haf.“ 

„Mařenko, jak dělá kočička?“ „Mňau.“ „Jiříčku, jak dělá 

žabička?“ „Kvák.“ „Tomáši, jak dělá myš?“ „Klik, paní 

učitelko.“ 
 

Učitel se ptá studenta. „Proč jsi přišel pozdě?“ 

„Přece kvůli tý ceduli!“ „Jaký ceduli?“„No 

tý, co stojí na rohu: POZOR, ŠKOLA! 

 

 

 

„Vstávej synku, musíš do 

školy!" „Maminko, já tam 

nechci.“ „Opravdu tam 

musím jít?" „Musíš, musíš, 

vždyť jsi učitel." 

 



podzim 2019, školní časopis ZŠ BATELOV 
 

ZŠ BATELOV 
12 

 

 

THE GHOST 
It was Halloween night, 31st of 

October. Almost every child in the town 

went to Trick or Treat with their 

friends. But there was one child that 

went alone. Its name was Robbie. Robbie 

was not an ordinary child because 

nobody could see him. He tried 

everything he could, but people did not 

notice him. That was also the reason he 

did not get any candies. No one was able 

to see him in his ghost costume. 

It was almost midnight, and his bucket 

was still empty. He just decided to walk 

around the town. After a while, he sat 

down on the pavement and looked 

around. He was bored, and his legs were 

hurting. A few minutes passed, and he 

decided to go home. But suddenly ... 

A boy in a bat costume was running 

towards him. Robbie was getting scared 

and started to run. The boy in the 

costume shouted:" Why are you running? 

Stop!" Robbie was getting more scared, 

but he looked back. The boy did not look 

so much scary, so he stopped. The boy 

finally caught him up. 

"I have finally found you!" he said. 

Robbie was confused. The boy 

continued:" I was trying to talk to you 

all night! I saw that you did not get any 

candies and I want to give 

you some of mine. " 

"Can you see me?" 

Robbie asked. 

The boy was 

still looking at 

him, offering him his 

bucket of candies. Then he 

answered: "Of course. I can see you. 

Are you going to take some of my 

candies?" Robbie hesitated, but then he 

took some candies. The boy smiled. 

"Thank you for the candies," said 

Robbie. 

"No problem!" the boy answered. 

"I am Jason by the way." 

"My name is Robbie, but not many people 

care." 

"Jason looked a little bit confused but 

sat down on the pavement. Why they do 

that? You seem like a nice boy." Robbie 

was flattered by that. 

They were sitting on the pavement and 

chatting for a few hours. It was the 

night when Robbie, the little ghost, 

found a true friend. 
Překlad najdete na straně 16
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DEVÁTÁ TŘÍDA 

INFORMUJE 
Střední škola stavební Jihlava 

Na středu 16. 10. se někteří z nás velmi 

těšili, měli jsme naplánovanou návštěvu 

Střední školy stavební v Jihlavě. Po 

příjezdu se nás ujal jeden pan učitel a 

dovedl nás do učebny, která byla pro ten 

den naše. Na úvod jsme si vyslechli 

přednášku o škole. Pokračovali jsme 

prohlídkou školy, navštívili jsme nejen 

učebny, ale také další prostory školy. 

Během prohlídky jsme měli možnost 

vyzkoušet si modelování domu na 

počítači. Po prohlídce školy jsme dostali 

svačinu, občerstvili se a přesunuli jsme 

se na odloučené pracoviště do Helenína. 

Tam jsme prošli truhlářskou, tesařskou, 

zednickou, klempířskou a také 

instalatérskou dílnu. Prohlídkou těchto 

prostor byla exkurze zakončena. Pro 

mnohé z nás byl tento den velmi 

zajímavý. Někteří se utvrdili v tom 

podat si přihlášku na tuto školu, jiní 

o tom třeba začali přemýšlet.  

 

 

NAŠE OBLÍBENÉ KNIHY – pokračování ze strany 6 

Alena Mornštajnová: 

Hana 

Kniha vypráví o Haně 

(Miry teta), která 

přežila koncentrační 

tábor. Jedna z částí 

vypráví o Miře a o její 

rodině. O Miru se 

musela starat teta. Na 

knize se mi líbilo více 

pohledů na věc, takže 

se mi četla rychle. 

Julie 

 

Pavel Šrut: 

Lichožrouti 

Kniha Lichožrouti je 

pěkná a zajímavá. 

Doporučuji si přečíst 

tuto knihu, protože 

když jsem ji četl já, 

tak jsem z ní měl moc 

dobrý pocit a bavila 

mě. 

Lukáš 

 

 

 

 

 

Cassandra Clareová: 

Nástroje smrti, 

Město z kostí 

Když se 

patnáctiletá 

Clary Frayová 

vydá do 

newyorského 

klubu 

Pandemonium, vůbec 

netuší, že se stane 

svědkyní vraždy, 

kterou spáchají tři 

teenageři se zvláštním 

tetováním na těle a 

podivnými zbraněmi 

v rukou. 

Tereza 
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PODZIM OČIMA NAŠICH ŽÁKŮ 

Začíná podzim, Pepu 

přepadla rýma. 

Ten už si dlouho 

nezazpívá. 

 

Žlutá, hnědá, zelená, 

to jsou barvy podzima. 

Podzim období hezké je, 

hlavně když se smějeme. 

 

 

Hurá podzim všude listí, 

medvěd už si staví dům, 

všechny děti, když to 

zjistí, 

hnedka běží s drakem 

ven. 

Tatínek už řeže dřevo, 

maminka ho uklízí, 

děda sbírá kaštany, 

babička zas s rýmou leží 

a děti venku běží. 

 

Kluci běhaj po poli, 

táta vorá brambory. 

Mamka trhá zelí, 

všichni jsme veselí. 

 

Začíná být chladno, 

S nemocí není zahrávat 

si radno

 

 

1. Jaro, léto, …, zima 

2. Ze šťavnatých jablek vyrábíme … 

3. V lese sbíráme … 

4. Na podzim odlétají … 

5. 27. října musíme … hodinky 

6. Halloween se slaví v ... 

7. K Halloweenu patří … 

8. Na zahradě … listí 

9. Počasí se … 

10. Vyrábíme z nich zvířátka … 

11. V listopadu … listí 

 

TAJENKA – Všechny děti rády … 
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Vzpomínka na celý život 
Bylo sychravé ráno. Počasí typické pro 

podzim. Rozednívalo se. Domem se linulo 

krásné ticho. Klidnou atmosféru narušil 

záhadný zvuk        

„AAH!“ zakřičela Emily, když slyšela 

zvláštní zvuky. Co to bylo? Třeba něco 

shodil Rob. Je to nešika…   

„EMILY!!!!“  

Než Emily dokončila větu, vletěl do 

pokoje Rob.  

 „HMM, co je Robe? Říkala jsem ti už 

několikrát, abys klepal, než vejdeš do 

mého pokoje, co kdybych se převlékala 

z pyžama? No prosím tě, řekni mi, co 

chceš, abys už vypadnul.“ 

„Slyšela jsi to?! Někdo tady křičel a 

bušil na dveře.“ 

 „Ty jsi to taky slyšel? Já si myslela, že 

jsi to byl ty!?“ 

 „NE! Já nekřičím a nebuším na dveře 

jako šílenec,“ řekl Rob a začal se klepat.  

„Tak pojď, půjdeme se podívat dolů a 

zeptáme se babči, “řekla Emily a otočila 

se ke dveřím. 

„BABIIIIII!!!!!!!!! zakřičely děti, když 

přiběhly dolů.“ 

„Co se děje děti?“ zeptala se babička 

s udiveným výrazem, když obvazovala 

dědečkovi prst. „Na to stejné se chceme 

zeptat my. Co se děje?!“ křičely děti na 

babičku. 

 „Co by se dělo?“ zeptala se babička.  

„No slyšely jsme někoho křičet a bušit 

na dveře, a jelikož jste tady dole blízko 

dveří, tak jsme si myslely, že asi víte, co 

se tady děje,“ řekla Emily. 

„PFFFF. 

HAHAHAHAHA“, 

začala se smát 

babička.  

„Čemu se směješ?“ zeptal se 

Robert.  

„To vaše bušení na dveře a křičení. Byl 

to váš děda,“ řekla se smíchem babička.  

„COŽE?! zakřičely naráz děti a podívaly 

se na sebe. Nastala chvíle ticha. Nikdo 

nic neřekl do té doby, než se začali 

všichni, až na dědečka, smát. Když se 

přestali všichni smát, Emily se zeptala: 

„Moment, co se teda stalo?“ 

„Váš kutil dědeček se bouchnul silou 

kladivem do palce. Začal křičet, bušil mi 

na dveře, abych mu otevřela a pomohla,“ 

řekla babička a podívala se na dědečka.  

„To jako fakt?“ začala se smát Emily, 

když se ptala dědečka.  

„Jo…,“ řekl nabručeně dědeček a otočil 

hlavu tak, aby mu neviděli do obličeje.  

Všichni se smáli. Mysleli na to celý den, u 

snídaně, u oběda, u svačiny, a dokonce i u 

večeře. Byl to zážitek na celý život. 

Tereza

Kolik je na obrázku trojúhelníků?  
Před sebou vidíte rovnici, která se na první pohled 

nerovná. Vašim úkolem je pohnout jednou sirkou 

tak, abyste dostali správnou rovnici. 
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DUCH – překlad článku ze strany 12  

Byla Halloweenská noc, 31. října. Téměř 

každé dítě ve městě koledovalo se svými 

kamarády. Bylo tu 

ale jedno dítě, 

které šlo 

koledovat samo. 

Jeho jméno bylo 

Robbie. Robbie 

nebyl úplně obyčejné dítě, protože ho 

nikdo nemohl vidět. Zkusil všechno, co 

mohl, ale lidé si ho nevšímali. To byl také 

důvod, proč nedostal žádné sladkosti. 

Nikdo ho nemohl vidět v jeho kostýmu 

ducha.  

Byla skoro půlnoc a jeho kbelík na 

sladkosti byl stále prázdný. Rozhodl se 

proto prostě jen procházet městem.  Po 

chvíli si sedl na chodník a rozhlížel se 

kolem. Nudil se a bolely ho nohy. Uběhl 

nějaký čas a on se rozhodl jít domů. Ale 

pak najednou... 

Kluk v kostýmu netopýra běžel přímo k 

němu. Robbie se vyděsil a začal utíkat. 

Kluk v kostýmu zakřičel: „Proč utíkáš? 

Stůj!“ Robbie se vyděsil ještě víc, ale 

podíval se zpátky. Ten kluk nevypadal 

tak strašidelně, takže se zastavil. 

Konečně ho dohnal. 

„Konečně jsem tě našel!“ řekl. Robbie byl 

zmatený. Kluk pokračoval: „Snažil jsem 

se s tebou mluvit celou noc! Všiml jsem 

si, že jsi nedostal žádné sladkosti, tak 

jsem ti chtěl dát nějaké svoje. “ 

„Ty mě vidíš?“ zeptal se Robbie. Ten 

kluk se na něj stále jen díval a nabízel 

mu svůj kbelík se sladkostmi. Pak 

odpověděl: „Jistě. Vidím tě. Vezmeš si 

nějaké mé bonbóny? “ Robbie zaváhal, 

ale poté si nějaké vzal. 

„Děkuju ti za bonbóny. “ řekl Robbie 

„To není žádný problém.“ odpověděl 

chlapec. 

„Mimochodem, jmenuji se Jason. “ 

„Já jsem Robbie, ale moc lidí to 

nezajímá. “ 

Jason byl trochu zmatený, ale posadil se 

na chodník. „Proč je to nezajímá? 

Vypadáš mile. “ Robbiho to potěšilo. 

Seděli spolu na chodníku a několik hodin 

si povídali. Tohle byla ta noc, kdy 

Robbie, malý duch, našel opravdového 

přítele. 

 

OMALOVÁNKY  HÁDANKY 

Kolik zvířat vidíš na 

obrázku? 

 


