
Navštívili jsme 1.B .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Děti měly hodinu prvouky. Na začátku hodiny s panem 
učitelem Matoušem říkaly krásné říkanky o září.  
Hodina se zaměřovala na orientaci. Děti hrály hru 
s bonbóny, která vedla zrovna k ní. Musíme pana učite-
le pochválit, protože forma učení byla velice zajímavá a 
děti se nenudily. 
Děti poznaly znak pošty a věděly, co se prodává 
v trafice.  U většiny ţáků je vidět dobrá samostatná prá-
ce. 
Jste spokojen s vybavením třídy? 
Jsem spokojen. Hlavně s elektrickou tabulí, protoţe 
nemusím chodit s učebnicí a můţu kdykoliv a cokoliv 
zvětšit a děti to také ocení. 
Máte nějaký problém s tím, že by děti byly nepořád-
né? 
Ne, takový problém nemám. 
Zlobí Vás děti? 
Ne, děti se teprve na školu adaptují. 
Je nějaký problém že by dívka nechtěla sedět 
s chlapcem a naopak? 
Takový problém tu není. 
Jste s dětmi spokojen ? 
Ano, jsem spokojen. 

 
Vybrali jsme si také dva prvňáčky a na něco jsme se 
jich zeptali.  
 
Dívka: 
Jak se jmenuješ? 
Míša. 
Líbí se ti v této škole? 
Ano, strašně moc. 
Máš ve své třídě nějaké kamarády? 
Mám a ráda si s nimi hraju. 
Chodíš do kiosku? 
Nechodím. 
Předbíhají tě starší žáci ve frontě na obědy? 
Ne. 
A chutnají ti obědy z jídelny? 
Ano,chutnají, ale doma jsou lepší. 
 
Chlapec: 
Jak se jmenuješ? 
Ondra. 
Líbí se ti v této škole? 
Ano, líbí. 
Máš ve své třídě kamarády? 
Mám jich hodně. 
Chutnají ti obědy z jídelny? 
Chutnají. 
A co pan učitel. Jsi rád, že ho máš jako třídního? 
Jsem rád a jiného bych nechtěl. 

Učíš se doma s maminkou nebo tatínkem? 
Ne, neučím. 

                             V příštím díle se opět vrátíme k prvňáčkům. 

 

 

        
 

 

 
Milí ţáci, 
začal nám nový školní rok, deváťáci nám odešli na 
střední školy, k nám nastoupili noví prvňáčci. Dou-
fám, ţe i letos zvládneme drobná úskalí a vytvoříme 
si prostředí, ve kterém se nám bude líbit. Stejně jako v minulých 
letech i letos vás jistě zajímá, kdy budou dny volna, menší 
prázdniny.  
Můţete se těšit na : 
Podzimní prázdniny 29.10.-30.10.2009 
Vánoční prázdniny  23.12. - 1.1.2010 /nástup 4.1.2010/ 
Ukončení pololetí  28.1.2010 
Pololetní prázdniny  29.1.2010 
Jarní prázdniny  22.-28.2.2010 
Velikonoční prázdniny 1.- 2.4.2010 
 

Přeji vám radost z učení, příjemné učitele  a dobré kamarády. 
      

Školní parlament 
Ţákovský parlament se 
bude opět scházet jako 
vloni a to v tomto sloţe-
ní : 
5. A Helena Sršňová 
5.B  L.Flídrová, O.Dostál 
6.     L. Romportl  
7.A  P. Kubát,  
        V. Valena 
7.B  R. Totušek  
       S.Štěpánková 
8.A  H. Čapková   
        J. Hasil 
8.B  T. Holomek 
        J. Pořízková 
9.A  M. Komárek 
        L. Navrátilová 
9.B  T.  Gutveisová 
        D.  Škorpíková 
Své nápady, připomínky 
předávejte jim. 

Zajímavé slohové práce 

Fantastická krajina 
 

KRAJINA MALÝCH ŘEK 
 Ve vysokých ho 
rách, kde podstatě není ţádná voda, je jeden 
kousek země, který má vody dost. 

Jmenuje se Krajina malých řek a většinu 
jejího povrchu pokrývá les. Mezi stromy tečou 
strouţky vody. Toto je jedno z nedotknutých 
míst na Zemi. V zimě zde nepadá ţádný sníh, 
protoţe krajina je v tropické oblasti. Občas za-
hlédnete zvířata od lenochoda, který ţije 
v Madagaskaru, po klasickou českou veverku. 
To samé platí pro rostliny. Například zde roste 
jak vzácná orchidej, tak obyčejný petrklíč. Tato 
krajina je jakousi přírodní zoologickou a bota-
nickou zahradu, ale nejsou zde skutečné orga-
nismy, ale například malí dráčci a obrovské bý-
loţravé květiny 

Lidé naštěstí nevědí, kde je tento kou-
sek čisté přírody schován, jinak by ho totiţ  zni-
čili. Kdyby však tento kousek země našli, tak by 
jim to nebylo nic platné. Vchod totiţ hlídá ne-
smrtelný trojhlavý drak. 
                           Tuto práci napsal Martin Kučera  v 6. třídě  

     

                  KRAJINA SLADKOSTÍ 
 

Chtěla bych Vás seznámit se svou vysněnou 
krajinou plnou sladkostí a cukrovinek. 

Všechny obydlené domečky vypadají na první 
pohled stejně. Jsou postaveny z medového perníku, 
okénka mají z piškotů, ale střechy jsou na kaţdém 
domečku jiné. Někde je čokoláda, marcipán a jinde 
různobarevné bonbóny. Před kaţdým domečkem 
stojí plot z lízátek ve tvaru pohádkových figurek. 

Většina stromů je posázena oříšky, rozinkami 
a mandlemi. Veškerá zvířátka, ţijící v tomto pohád-
kovém lese, nemají nikdy hlad. Místo trávy vykukují 
ze země pestrobarevné ruličky jedlého papíru. 
V blízkosti cukrové osady protéká potokem místo 
vody bílá a hnědá čokoláda. U splavu se tyto dva 
druhy čokolády mísí do sebe a vytváří nutelu, kterou 
malinké bytůstky, zde ţijící, rádi ochutnávají. Čoko-
ládový potok je plný marcipánových rybiček. Kdyţ 
vejdete do lesa, můţete si nasbírat plný košík hub 
ze samého ţelé. Na louce poletují pruhovaní motýlci 
a včelky z cukrové vaty. Sedají na rozkvetlé květiny, 
které mají okvětní lístky ze sušenek. Velice si na 
nich pochutnávají všichni obyvatelé louky. 

V této vysněné krajině byste mohli ţít, ochut-
návat veškeré sladkosti a nemít ţádné starosti.   

                               
    Markéta Peňásová v 6. třídě 

 

 
 
 

 

Mladík se byl seznámit s rodiči své ne-

věsty. Po návratu domů se ho matka 

ptá: „Tak co, Jiříčku, jaké to bylo?” 

„Víš, podle mého názoru jsem se jim 

moc líbil. Její otec se třikrát nabídl, ţe 

mě odveze domů.” 

Libor Kučera stále chodí  

s Anetou Tomešovou. Je to 

neuvěřitelný páreček,  

který se má doopravdy rád.  

Jakub Štrumfa neustále leze za holka-
mi, především za holkami do 9A, ne-
odpustí si plácnutí po zadku, či něja-
kou připomínku.  

Hele, Franto, co ty vlastně děláš?" 

"Ale, mám zodpovědnou práci, mám pod 

sebou 500 lidí a šíleně se nadřu." 

"A to děláš někde ředitele ve fabrice?" 

"Ne... sekám trávu na hřbitově." 

Mladý muţ jde na námluvy a otevře mu budoucí tchy-ně. Vrazí jí kytku se slovy:  „Dobrý den, jdu poţádat o ruku vaší dcery.” „Starší nebo mladší?” „To jsem nevěděl, ţe má kaţdou ruku jinak starou!” 


