
1 
 

 

 

Milí čtenáři,  

jménem všech Školních agentů Vás vítám u dalšího čísla školního časopisu!  

Školní rok se pomalu chýlí ke konci, uteklo to jako voda. Všichni už se zajisté 

těšíte na vysvědčení, ale především na dva měsíce volna, které budou plné 

zábavy, slunce, cestování, lenošení a odpočinku.  

V tomto čísle Sovích rozhledů jsme si pro Vás opět připravili zajímavé čtení. 

Rozloučíme se s žáky deváté třídy, prvňáčky přivítáme mezi čtenáře, ohlédneme 

se za sportovními úspěchy, zrekapitulujeme školní výlety a chybět nebude ani 

zábava. To vše a ještě mnohem více Vás v tomto čísle čeká, pusťte se tedy 

rychle do čtení.  
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Sportovní úspěchy  

Minifotbal mladší žáci – FC Vysočina Cup 

V pondělí 28. 5. se v Jihlavě konalo okrskové kolo v minifotbale 

mladších žáků s názvem FC Vysočina Cup. Ve skupině jsme hráli zápasy se dvěma 

Jihlavskými základkami, ZŠ Brtnice, ZŠ Kamenice, ZŠ Luka nad Jihlavou a ještě 

se ZŠ Dolní Cerekev. První tři zápasy se nám nedařilo. Všechny jsme prohráli, ale 

v dalších zápasech jsme ukázali svou bojovnost a soupeře jsme zdolali. I přes to, 

že jsme do zápasů vložili veškeré své síly, se nám nepodařilo postoupit ze 

skupiny, ve které jsme obsadili páté místo. Nebýt nepovedeného startu, byli 

bychom zajisté první!  

 

Minifotbal starší žákyně – kvalifikace Pardubice 

 Ve čtvrtek 10. 5. 

jsme se společně 

s panem učitelem 

vydali na kvalifikaci o 

postup do národního 

finále v minifotbale do 

Pardubic. Do této 

kvalifikace jsme 

postoupili na základě 

vítezství v okresním 

kole, které se konalo 

na podzim tohoto 

školního roku.  

 Naše soupeřky, 

žákyně ZŠ Ohrazenice Pardubice, byly jasnými favoritkami, většina z nich se 

věnuje aktivně fotbalu již od dětství. My jsme si jeli do Pardubic zahrát, postup 

do této fáze soutěže pro nás byl velký úspěch. I přes prohru, která na nás 

čekala, jsme si den náramně užili.  
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Pohár rozhlasu 

Ve dnech 15. a 16. května se v Jihlavě uskutečnil 

jubilejní 50. ročník atletické soutěže školních družstev 

pořádané Českým atletickým svazem s názvem Pohár rozhlasu 

s Českou spořitelnou 2018. Do každé disciplíny mohla škola nominovat 3 

závodníky, s tím že body pro školu získaly 2 lepší výsledky závodníku. Žáci ZŠ 

Batelov se zúčastnili bohužel pouze v kategorii mladších žáků, protože závody 

starších žáků byly z důvodu nepříznivého počasí přerušeny po štafetách a 

posunuty o jeden den, na který už žáci naší školy nemohli odcestovat.  

Ze závodů mladších žáků nejlepší individuální výkon zaznamenali: Ondřej 

Máca (5. místo ve skoku vysokém), Edita Havlová (6. místo ve skoku vysokém), 

Michael Klinka (2. místo v hodu míčkem) a Vojtěch Kšír (4. místo v hodu 

kriketovým míčkem) Celkově se mladší žáci a žákyně umístili shodně na pěkném 7. 

místě z 16. zúčastněných škol v celém okresu Jihlava. 
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Pasování na čtenáře 

A je to tady! Čtvrtek 7. 6. byl pro naše nejmenší spolužáky velmi 

významným dnem.  Setkali se již podruhé v tomto školním roce s námi, žáky šesté 

třídy. Během prvního setkání jsme jim přečetli pohádku Zlatník Ondra od 

spisovatele K. J. Erbena. Na 

druhém setkání nám žáci první 

třídy předčítání oplatili, 

připravili si pro nás pohádku 

Jirka s kozou. Paní učitelka jim 

rozdělila jednotlivé role, které 

pěkně zvládli. Po přečtení 

pohádky byli prvňáčci pasováni 

na čtenáře, při kterém obdrželi 

na památku malý diplom. 

 

 

 

Šikulové 

Šikulové v Batelově.  Proč 

jsme je pozvali? Sledujeme jejich 

pořad a moc se nám líbí. Paní Jana a 

pan Ivo mají skvělé nápady. Přijeli 

k nám 18. května v ranních hodinách 

a zůstali s námi téměř po celou dobu vyučování. Společně s nimi jsme 

vytvářeli výrobky na téma kamarád – štětce namalované jako kamarád, 

skládané papírové oči, mandaly a podložky pod hrneček ze samotvrdnoucí 
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hmoty. Vyrábění i natáčení nás moc bavilo. Pořad, v němž budeme 

vystupovat, vysílají v neděli 17. června v 11. 00 hodin na Déčku. 

Budeme rádi, když budete koukat!  

 

 

 

 
 

Zachráněná ptáčata 

Pracovní činnosti na pozemku nepovažujeme za výjimečný 

zážitek, ale ve středu 23. května se nám stalo něco zajímavého. 

Hrabali jsme šišky a v tom jsme na zemi mezi listím zahlédli dvě malá 

ptáčata. Vedle nich leželo hnízdo, ze kterého pravděpodobně malí ptáčci vypadli. 

Zprvu jsme nevěděli, co dělat, ale po chvilce nás napadlo zavolat na záchrannou 

stanici Pavlov, jejímž úkolem je přijímat a starat 

se o handicapovaná zvířata. Paní, se kterou jsme 

telefonovali, nám sdělila, že pro ptáčata nemohou 

přijet dříve, než za hodinu. Nezbylo nám, než 

trpělivě vyčkávat. Ptáčata jsme zabalili do svetru 

a čekali na příjezd pracovníků záchranné stanice 

Pavlov. Po více než hodině jsme se dočkali 

usměvavé paní, která si obě ptáčata odvezla. 

Doufáme, že jsou oba ptáčci v pořádku a daří se 

jim dobře.  
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Our trip to London 

On Sunday 3 June at 9 a.m. a 

twenty-one- hour long journey by bus with 

our travelmates from Šumperk and 

Pardubice started. The Harry Potter films 

made the really exhausting journey better. 

We made it over La Manche thanks to a 

ferry and arrived in London at 5 a.m. local 

time. After breakfast in an unnamed fast 

food restaurant, we visited Trafalgar 

Square, China Town, Piccadilly Circus, 

through the Green Park we got near 

Buckingham Palace and then we went to 

London Eye and walked around Big Ben that 

we couldn't see because of reconstruction. 

After that we went by crowded metro to 

Madame Tussaud's aned then we could see exhibitions at British Museum. A 7 

p.m. we were divided to English families, where we slept for 3 nights. So that 

was our first day at British Isles. On other days we visited Stonehenge, Harry 

Potter studios, southern city Brighton, Seven Sisters, Tower of London, Tower 

Bridge and Greenwich as well. We enjoyed this trip very much and would 

definitely come back, if we could. 

 

V neděli 3. 6. v 9 hodin ráno započala jednadvacetihodinová cesta autobusem se 

spolucestujícími ze Šumperku a Pardubic. Velmi vyčerpávající cestu nám zpestřovaly filmy o 

Harry Potterovi. La Manche jsme uprostřed noci překonali pomocí trajektu a do Londýna dorazili 

v 5 hodin tamního času. Po snídani v nejmenovaném fast foodu jsme navštívili Trafalgar Square, 

Čínskou čtvrť, Piccadilly Circus, parkem prošli k Buckinghamskému paláci a pokračovali k London 

Eye a Big Benovi, který jsme kvůli rekonstrukcím neměli možnost vidět. Následně jsme se 

přeplněným metrem přesunuli k muzeu voskových figurín Madame Tussaud's. Později jsme měli 

možnost si prohlédnout exponáty v British Museum a v 7 byli rozděleni do anglických rodin, kde 

jsme 3 noci spali. Takhle v kostce o našem prvním dni na Britských ostrovech. Další dny jsme 

poctili svou návštěvou Stonehenge, Harry Potter studia, jižní město Brighton, Seven Sisters, 

Tower of London, Tower Bridge a také Greenwich. Velmi jsme si tento zájezd užili a kdybychom 

mohli, hned bychom se vrátili.  
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Zážitky ze školních 

výletů 

 

1. a 2. třída – Červená Lhota, Jindřichův Hradec 

Líbil se mi pohyblivý betlém. Nejlepší byla cesta 

autobusem. Nejvíce se mi líbila postel princezny 

Sofie. Hračkářství! Pěkné bylo i muzeum 

v Jindřichově Hradci. A taky se nám moc líbil 

rybník okolo Červené Lhoty. Jak se hýbal ten 

betlém, to se mi líbilo opravdu moc. Koupil jsem si 

moc dobrou ledovou tříšť. Bylo to pěkné. Ještě 

bych tam chtěla být.  

 

3. a 4. třída – Chýnovské jeskyně, hrad Kámen 

V jeskyních byl příjemný chládek. Hodně moc 

se mi líbil hrad Kámen a taky motorky 

v Pelhřimově. Hranolky, které jsem si dal, mi 

přišly po náročném výletě k chuti. Nejsem moc 

rád, že jsem utratil všechny peníze. V jeskyni 

bylo 380 schodů. Ty motorky byly boží. Paní 

průvodkyně na hradě Kámen vyprávěla 

bezvadné příběhy a pověsti. Líbilo se mi to 

všechno. Hodně dobrý byl taky rozchod. Mně 

se třeba líbili netopýři, které jsme viděli v Chýnovských jeskyních. Na Kámen 

bych znova nejel, dost tam smrděly záchody.  
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5. třída – VIDA science centrum Brno 

Hodně zajímavé. Bylo to pěkné a 

poučné dohromady. Hodně vědy 

v jedné místnosti. V suvenýrech jsem 

si koupila turistickou známku. Hustý 

byl válec, který se točil. Dostali jsme 

šmoulí zmrzlinu, byla skvělá. Ponorka 

byla nejlepší. Mně se líbily chemické 

pokusy. Cesta autobusem, nejlepší! 

Bylo tam hodně lidí.  

6. a 8. třída – Hopsárium České Budějovice 

Byly tam super trampolíny, prolézačky. 

Bombový výlet s návštěvou KFC. Dobrý 

byl taky nafukovací žralok, kterého tam 

měli. Naučila jsem se salto! Neměli tam 

dobré nanuky, byly vodové a drahé.  

Fotbal!!! A cestou měl jeden z našich 

spolužáků menší nehodu, dokonce 

dvakrát. Chtěl bych tam jet ještě aspoň 

jednou. Super nafukovací loď. Byla to 

zábava. Užil jsem si to na sto pro. Suprový to bylo všechno. Pěkně jsme si 

zaskákali. Příští rok bych tam hned jel znova.   

 

7. třída – Outdoor Resort Březová 

Parádní horolezecká stěna. Nejlepší byla ta obrovská zelená trampolína a taky 

tobogán. Mega super den! Sranda. Namáhavý, ale příjemný den. Chci zpět. Top 

skákací bublina, na které jsme se všichni 

vyblbli. Moc se mi tam líbilo. Čekání na 

vlak vnímá většina lidí jako utrpení, ale 

nás to ohromně bavilo. Nejlepší byl 

airsoft. Nejvíc srandy za celý rok. Bezva 

lanová dráha. Nejlepší výlet ever! 
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9. třída se loučí 

Milí spolužáci, 

22. 6. 2018 se my, žáci 9. třídy, loučíme s vámi a naší 

školou. Doufáme, že někomu z vás budeme alespoň trochu chybět. Spoustu z vás 

jsme neznali, pouze jsme se potkávali… My jsme přestávky totiž nejraději trávili 

ve své třídě. Přejeme vám, aby vám další léta školy rychle utíkala. Budoucím 

deváťákům přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách. A jediné, co vám 

chceme vzkázat je: Nezlobte učitele a učte se na přijímací zkoušky, ať je 

zvládnete. Děkujeme za krásných devět let. 

                                                                                          Ahoj 9. třída 
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Družinové střípky 

Měsíc duben jsme začali celodružinovou tematickou hrou „Čapí duben“. 

Nejen proto, že je čáp symbolem jara, ale také 

z důvodu, že život čápů bílých můžeme 

pozorovat opravdu velmi zblízka. Máme to štěstí, 

že si již po několikáté vybrali za svůj domov a 

hnízdiště komín na naší školní družině. Letos na 

nás z komína vykukují minimálně tři čapí 

hlavičky. V ranní družině máme na komín a hnízdo 

super výhled. A když jsme přinesli dalekohled, 

viděli jsme čápátkům skoro až do zobáčků.  

Nebude trvat dlouho a čapí omladina nás bude 

bavit svými prvními leteckými pokusy a 

nesmělými výlety z hnízda na střechu školy a 

mateřské školy. 

O čápech jsme se toho mnohé dozvěděli, venku na vycházkách hráli hry 

s čapí a ptačí tematikou, v družině jsme vyráběli komíny s čapím hnízdem, čápy 

jsme malovali, šili, skládali z papíru………zároveň jsme tím sbírali razítka do čapí 

kartičky. Kdo jich získal v dubnu alespoň osm, mohl se těšit z perníkové medaile. 
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Začátek května patřil 

tvoření. Vyráběli jsme dárky pro 

naše maminky a babičky. Motali 

jsme papírové růže a lepili je na 

kartonová srdce. Z malých skleniček 

jsme pomocí laku na nehty a 

látkového kloboučku místo víčka 

vytvořili velmi originální jehelníčky…  

… a protože nás maminka od Míši S. zásobuje velkými papírovými ruličkami 

(už jsme je použili na čapí komíny), pustili jsme se do vyrábění květinové louky a 

kartonových motýlů. 

A co děláme odpoledne? Tak to hrajeme „vybiku“. A chtěli bychom každý 

den.  Hrozně nás to baví a paní vychovatelky nás chválí, že se zápas od zápasu 

zlepšujeme. 

Teď už máme červen a „stříháme metr“ do prázdnin. Ve vyrábění jsme sice 

trošku napřed, vytvořili jsme už na září výzdobu do vestibulu školy, aby se 

budoucím prvňáčkům ve škole líbilo. Ale jinak si užíváme letního teplého a 

slunečného počasí plnými doušky. Ještě nás čeká „malování“ čokoládových 

zákusků pomocí cukru, smetany, kakaa, kokosu a kávy, navléct korálkové náramky, 

ať nám to v létě sluší, zahrát pár zápasů ve vybíjené, neztratit se při šipkované a 

pak hurá na prázdniny a 3. září zase ahóóój! 

Krásné léto plné slunce, vody, cestování, poznávání a super zážitků všem, 

dětem i dospělým, přejí družinoví agenti. 
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Tipy na výlety – kam vyrazit o 

prázdninách 

Hrad Roštejn – ideální tip na odpolední cyklo výlet. 

Přístupný je nejel hrad, ale také hradní věž, která Vám 

poskytne nezapomenutelný výhled na lesy Vysočiny. V okolí 

hradu se nachází Roštejnská obora, kde lze spatřit lesní 

zvěř a z informačních tabulí se dozvědět zajímavé 

informace o složení místních lesů.  

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov – na tomto místě můžete spatřit stovky 

exponátů, od nejmenších po nejdelší, ale také nejtěžší, nejdelší i nejrychlejší. 

Toto muzeum je tedy ideálním místem pro ty z Vás, kteří vyhledávají jen to nej…  

Rozhledna a lesopark u Jakuba – 860 m.n.m na vrcholu 

zvaném Havlova hora. Pod rozhlednou je nově postaven 

zábavně naučný lesopark, který nabízí dvě stezky. Okolní 

lesy jsou plné lesního ovoce. Jeho sběrem si můžete 

odpočinout po náročném výšlapu na rozhlednu a také 

zaplnit svá bříška.  

 

Lom Čenkov – bývalý kamenolom, který je v současné době zatopený, nabízí 

krásné přírodní koupání i potápění v průzračně čisté vodě.  

Bizon ranch Rožnov – toto místo naleznete v samém srdci parku Česká Kanada. 

Kromě nádherné přírody okolních lesů zde můžete obdivovat americká prérijní 

zvířata – bizony. Součástí ranče je restaurace, kde můžete ochutnat speciality 

z bizoního masa.  

Telč - jedno z nejkrásnějších měst České republiky, na Vás dýchne 

nezapomenutelnou pohádkovou atmosféru. Během 

prázdnin pořádá město několik zajímavých akcí – 

Horácký jarmark, Historické slavnosti Zachariáše 

z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, Prázdniny 

v Telči či Balóny nad Telčí.  
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Záložka do knihy 
Prázdniny se kvapem blíží a my doufáme, že si 

mnoho z Vás během volna najde čas na čtení. 

Jenže na sluníčku se snadno a rychle usne a 

nejednou nevíte, kde jste skončili. Proto jsme si 

pro vás připravili jednoduchý návod na výrobu 

záložky. 

 
 

 

DIY  
Elišky a Aničky 
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Na závěr trochu zábavy 
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Nezbývá, než se s Vámi rozloučit a popřát Vám pěkné prázdniny plné sluníčka, 

odpočinku, dobrodružství i zábavy! 

Pohodové prázdniny Vám přejí všichni školní agenti!  

 

 


