
 

Vážení čtenáři,  

vítáme Vás v novém školním roce. Doufáme, že jste do něj vykročili pravou 

nohou a čekají Vás jenom samé úspěchy.  

Pro mnohé z nás bude tento rok velmi výjimečný. Prvňáčky čeká rok plný 

zcela nových zkušeností a zážitků. Deváťáci se s námi na konci tohoto roku 

rozloučí, aby pokračovali ve svém vzdělávání na jiných školách. Ačkoli bude tento 

rok velmi náročný, čeká nás také spousta atraktivních akcí, koncertů, besed, 

výletů a mnoho dalšího.  

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce bude vycházet školní časopis, 

ve kterém Vás budeme informovat o dění v naší škole, ale nejen to, poskytneme 

Vám také notnou dávku zábavy a nápadů na tvoření. A co zajímavého Vás čeká 

v tomto čísle? Seznámíme se s prací a členy školního parlamentu, ohlédneme se 

za prázdninovou rekonstrukcí školních prostor, přivítáme naše nejmenší 

spolužáky, seznámíme se s novou tváří učitelského sboru, dozvíme se, co dělali 

učitelé o prázdninách, připomeneme si, proč jsme 28. října doma, představíme 

Vám talentovanou tenistku, vyrobíme misku z listí a také si trochu zaluštíme a 

zasmějeme se. Tak hurá do toho! 

 

 

 

 

 

 



Školní parlament 

Milí spolužáci,  

i v letošním roce máme ve škole parlament. V jeho čele stojí paní učitelka 

Hávová spolu s předsedkyní Martinou Herzovou a místopředsedkyní Nikolou 

Valovou.  

V průběhu roku bude parlament organizovat několik akcí a projektů. 

Chystáme valentýnskou poštu pro žáky prvního stupně, Den dětí, s vedoucí jídelny 

jednáme o jídlech na přání,… Během prvních schůzek jsme pro sebe i Vás 

vybojovali zlatého žolíka, který nám jednou za pololetí pomůže od špatné známky. 

  

Čeká nás toho v tomto školním roce ještě mnohem více, těšte se. O svých 

aktivitách i plánovaných akcích Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím 

školního časopisu či rozhlasu.  

Zástupci tříd –  

 4. třída – Denisa Janáková, Jindřich Tausch 

 5. třída – Světlana Kašíková, Petr Grégr 

6. třída – Nela Marešová, Vojtěch Kratochvíl 

 7. třída – Daniel Havelka, Vojtěch Linhart 

 8. třída – Ondřej Pertlík, Vojtěch Kšír 

 9. třída – Martina Herzová, Nikola Valová 



Co je ve škole nového 

Po prázdninách na nás ve škole čekalo nejedno překvapení. Již první den 

jsme si všichni všimli nově vybudovaného výtahu, v průběhu září jsme poprvé 

navštívili zrenovovanou školní kuchyňku a ve spodním patře se objevil pingpongový 

stůl.  

 Školní kuchyňka se změnila k nepoznání, proběhla zde rozsáhlá 

rekonstrukce, díky níž se nyní  

učíme vařit v moderně zařízené 

učebně. Prostory kuchyňky i 

jídelny jsou laděny do černobílé 

barvy. Můžeme využít čtyři linky se 

třemi troubami, myčku nádobí, 

elektrický sporák a také digestoř. 

Koná se zde nejen výuka 

pracovních činností, ale také 

kroužek vaření. V rámci těchto 

hodin jsme během září upekli 

svatební koláčky a uvařili rajskou 

omáčku s karlovarským knedlíkem.  

 Pingpongový stůl v přízemí 

zaujal některé z nás ještě více, než 

zmíněné rekonstrukce. Vítáme 

možnost odpočinout si během 

přestávek hrou. Možnost zahrát si 

ping pong máme o velké přestávce a 

také o polední pauze. K dispozici 

máme množství pálek, takže je jenom 

na nás, zda zvolíme dvouhru či čtyřhru. Ping pong nás baví a neustále se v něm 

zlepšujeme.  



Vítání prvňáčků 

 Stejně jako je tomu každý rok i letos se první školní den 

chodby naší školy zaplnily novými prvňáčky a jejich rodiči. Třetího září 

bylo pro mnohé lidi obyčejným dnem, avšak dvaceti šesti natěšeným prvňáčkům 

se tímto dnem změnilo mnohé, nastoupili do školy.  

 Ve škole byli uvítáni úvodním projevem paní ředitelky, proslovem pana 

starosty a usměvavou paní učitelkou Čechovou, která je jejich třídní. Posléze 

prvňáčky přivítali také žáci šesté třídy a obdarovali je drobným dárkem, který 

pro naše nejmenší v loňském roce připravili. Každý prvňáček dostal klíčenku ve 

tvaru sovičky, kterou má naše škola ve znaku.  

 Za celou školu prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí, naučí se spoustu 

nového, najdou nové kamarády a provází je jen samé úspěchy.  

 

 

 

 

 



Nová tvář – David Skála  

 Od října působí na naší škole nový pan učitel, rozhodli 

jsme se položit mu pár zvídavých otázek, abychom ho 

lépe poznali.  

Jakou barvu máte nejradši?  

Jednoznačně modrou! 

Vaše oblíbené jídlo?  

Mým nejoblíbenějším jídlem je vepřový řízek s bramborovým salátem.  

Co děláte ve volném čase?  

Věnuji se rodině, rád čtu a také sportuji. Rád jezdím na kole a plavu. V poslední 

době mě začínají bavit kolečkové brusle.  

Prozradíte nám Váš nejoblíbenější film?  

Mám rád Homolkovi od Formana. Líbí se mi jejich sarkasmus a vtip.  

Jakou nejzajímavější zemi jste navštívil? 

Jemen, pracoval tam můj tatínek, takže jsme ho jeli navštívit. Moc se mi tam 

líbilo, bylo velmi zajímavé poznat arabskou zemi a kulturu.  

Jaké předměty jste měl nejradši, když jste byl dítě?  

Matematiku, výtvarnou výchovu a stejně jako každé dítě jsem zbožňoval tělocvik.  

Líbí se Vám na naší škole?  

Ano, moc se mi tady líbí. Panuje zde příjemná atmosféra a škola je plná hodných a 

zvídavých žáků.  

Co bylo dříve? Slepice nebo vejce?  

Tuším, že vejce.   

 

 



Co dělali učitelé o 

prázdninách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektový den 

26. října jsme si projektovým dnem 

připomněli výročí sta let od vzniku 

Československé republiky. Pod vedením 

našich třídních učitelek jsme plnili řadu 

zajímavých a zábavných úkolů.  

Nejprve jsme vyzdobili okna naší školy vlajkami, které jsme nakreslili 

v hodinách výtvarné výchovy. V rámci významného výročí pořádala Agentura 

Dobrý Den Pelhřimov pokus o rekord, nejvíce vyvěšených vlajek České republiky 

dne 28. října 2018, do kterého se zapojila i naše škola. Do rekordu jsme přispěli 

vystavením 726 kusů vlajek.   

Poté jsme potrápili hlavičky skládáním hymny, barvením vlajky a 

vzpomínáním na významná data i jména. Následně jsme se přemístili do tělocvičny 

a na chodby, kde na nás čekaly zábavné soutěžní úkoly spojené s Československou 

republikou. Na závěr projektového dne jsme se všichni shromáždili před školou 

ke společné fotografii. Tento den jsme si náramně užili.  

 

 

 

 

 

 



Vzpomínání stoleté 

babičky Anežky 

Velkou část měsíce října jsme 

ve školní družině trávili 

celodružinovou hrou věnovanou 

stoletému výročí vzniku 

Československa. Stoletými 

dějinami naší republiky nás ve svých 

vzpomínkách provedla babička Anežka, která se 

narodila, stejně jako naše Československá republika, 28. října 

1918. Čtení jejího poutavého vyprávění a vzpomínání nám přiblížilo 

nejen život a osud Anežky a její rodiny, ale provedlo nás i důležitými milníky naší 

stoleté historie. (Tímto paní družinářky moc děkují časopisu Vláček, který 

povídání babičky Anežky průběžně otiskoval ve svém měsíčníku a z něhož čerpaly 

námět celodružinové hry. ) 

V průběhu této celodružinové hry jsme nejen četli a poslouchali, ale také 

hráli tematické hry a plnili úkoly do deníku družinového občana, který si každý 

mohl pomocí plnění úkolů vyrobit. Prvním úkolem bylo přinést co nejstarší 

rodinnou fotografii a zjistit jméno i příjmení některé z praprababiček. Dále jsme 

se naučili správně vybarvit a poskládat naši 

státní vlajku. Zjistili jsme, z čeho se skládá 

velký státní znak. Poslouchali jsme státní 

hymnu, kterou jsme pak na jedné 

z odpoledních vycházek, rozděleni do 

barevných družstvev, museli rozstříhanou 

najít a správně poskládat její notový zápis. 

S úkolem nazvaným národní strom jsme si 

poradili lehce. Všichni, i malí prvňáčci věděli, 

že je to lípa srdčitá. Do deníčku jsme si mohli 

vlepit polovinu lipového lístku a druhou 

dokreslit tužkou. Při plnění úkolu bankovky a 

mince jsme si, pomocí výtvarné techniky 

zvané frotáž, vytlačili do našich deníků všech 



šest mincí, kterými v České republice platíme. Z toho, jak jsme se zhostili úkolu – 

portrét prvního československého prezidenta byly úplně „paf“ naše paní 

vychovatelky. Výtvarné ztvárnění prezidenta osvoboditele nás opravdu bavilo a 

portréty se povedly. Masarykománie nás zcela pohltila ještě na několik dalších 

dní. A to nejen v družině. Někteří Masaryka kreslili i doma nebo o přestávkách ve 

škole . Na školním hřišti jsme získali další „list“ do našeho deníku. Za běhací 

pexeso dějin Československa, které jsme hráli rozděleni do družstev. Ve čtvrtek 

18. října jsme přišli do družiny oblečeni v barvách naší vlajky. Na hruď nám paní 

vychovatelky připnuly trikolorovou stuhu. Také jsme se dozvěděli, co to vlastně 

trikolora je. Do deníku jsme si správně nalepili bílý, červený a modrý proužek a 

další úkol byl splněn. Poslední dva úkoly z naší družinové hry se týkaly prezidentů 

České republiky. Ve vyprávění a povídání s babičkou Anežkou jsme došli 

k Sametové revoluci, k tomu, co znamená slovo demokracie a kdo to byl Václav 

Havel. Našim dalším úkolem bylo v písmenkové běhačce najít v prostorách 

družiny všechna schovaná písmena, zapsat je do tabulky a tak zjistit, co Václav 

Havel, náš první prezident České republiky, řekl. „Člověk by se měl chovat tak, 

jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“  Jeho slova z naší písmenkové běhačky 

máme nalepená v našich občanských denících a vezmeme si je k srdci. Poslední 

jedenáctý úkol jsme plnili rozděleni do družstev. Hledali jsme lístečky, kde byla 

zašifrovaná zpráva, pomocí které jsme vyluštili, kdo je naším současným 

prezidentem a jak se jmenuje naše hlavní město, kde prezident sídlí. Ve čtvrtek 

25. října jsme naši celodružinovou hru ukončili, rozdali jsme si naše ručně 

vyráběné občanské deníky. Ti, kteří měli deníky s nejvíce stránkami, se mohli 

těšit i z drobné sladké odměny. V době odpolední vycházky jsme vzali naše 

zdařilé výtvory portrétů T. G. Masaryka a přinesli je do batelovské knihovny, kde 

nám je paní knihovnice, prý moc ráda, vystaví. 

DRUŽIVOVÍ AGENTI  

 

 

 



Talent školy 

Nela Marešová naši školu navštěvuje již šestým 

rokem. Znáte jí? Byla tak laskavá a prozradila 

nám, co dělá ve volném čase. 

Jak dlouho hraješ tenis?  

Tenis hraju šestým rokem. Začala jsem ještě 

v době, kdy jsem chodila do mateřské školky.  
 

Co tě k tenisu přivedlo?  

Jednou jsem v Nové Vsi na hřišti viděla hrát nějakého kluka, zaujalo mě to, tak 

jsem si řekla, že začnu hrát taky. A stalo se.  
 

Když jsi s tenisem začala, věděla jsi, co tě čeká?  

Nevěděla. Vůbec jsem netušila, co všechno mě čeká. Ale moc jsem se těšila na 

nové zážitky a zkušenosti.  
 

Podporují tě rodiče?  

Ano, podporují. Vozí mě na tréninky i turnaje.  Fandí mi a moc mě podporují. Bez 

nich bych si to nedovedla představit.  
 

Trénuješ každý den?  

Trénink mám třikrát za týden.  
 

Jak často máš zápas?  

Zpravidla každý týden mám alespoň jeden zápas, většinou o víkendu.  
 

Prozradíš nám svůj největší úspěch?  

Za svůj největší úspěch považuji první místo na turnaji v Jindřichově Hradci. 

Podařilo se mi ho získat tento rok na jaře.  

 



Tvorba našich žáků 

 

 

 

Známkové fiasko 

„Brrrr…“ řekl Connor v zasněženém parku cestou do školy. Teplota byla 

hluboko pod nulou, strašně mrzlo. Sníh pod jeho nohama hezky křupal. „Naštěstí 

už to nemám tak daleko.“  

Konečně dorazil do školy. Pomalými kroky došel k šatně, sundal zasněžený 

kabát a přemýšlel o tom, co ho dnes čeká. Byla středa, jeho nejoblíbenější den, a 

to nejen proto, že je uprostřed týdne a kvapem se blíží víkend plný odpočinku. 

Connor má středu rád především kvůli oblíbeným předmětům, dvě hodiny 

tělocviku, sen každého kluka.  

„Connore“ vyřítila se proti němu jeho kamarádka Sára. „Už jsi to slyšel?!“ 

řekla. Chvíli na ní zíral… „Co myslíš?“ zeptal se.  

Následovala odmlka plná napětí. „Děláš si srandu? Ty jsi o tom ještě 

neslyšel?“ řekla Sára. „Opravdu nevím, co máš na mysli!“ „Nenapínej mě a 

povídej“.  

„Někdo hacknul stránky školy a všem změnil známky.“ 

pokračování příště …  



Halloween v hodinách angličtiny 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Miska z javorového 

listí 
 

 

 

Budete potřebovat – javorové listy, nafukovací balónek, tekuté lepidlo a štětec. 

Postup – nejprve vyberte pěkně zbarvené listy a nafoukněte balonek. Listy je 

vhodné vybírat větší, ať vám miska pěkně drží. Listy přikládejte na nafouknutý 

balónek a štětcem roztírejte středně silnou vrstvu lepidla, nechte pořádně 

zaschnout a máte hotovo.   

DIY 
Soni a Símy 



Na závěr trochu luštění a zábavy 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


