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BÁSNIČKA
Včera byl krásný den
a hořela škola,
každý kdo mohl
hasil benzínem
Víťa
KRUMLOV
LÍBILI SE NÁM MEDVĚDI V KRUMLOVĚ.
KOUPIL JSEM SI FANTU V CUKRÁRNĚ,
KOUPIL JSEM SI KINDRVAJÍČKO V
CUKRÁRNĚ. KOUPIL JSEM SI KOBLIHU.
VIKTOR A ADAM
LÍBILI SE MI MEDVĚDI V KRUMLOVĚ.
HODIL JSEM JIM 12 KORUN.
JENDA F.
ZÁŽITEK
KDYŽ JSME JELI DO KRUMLOVA, TAK
JSEM SE SMÁL TAKOVÉMU PÁNOVI, KTERÝ PÍSKAL.
MARTIN MALÍK

Jarní lyžování na Kobyle
Dne 24.3 2011 jsme jeli na Zadov na Kobylu lyžovat.
Bylo to tam moc dobrý. Byli jsme rozdělení na
začátečníky, středně pokročilí a pokročilí.Učili nás
lyžoval různá letadla a popeláře, kteří jako zvedali
popelnice a poslední jízda byla super ,protože jsme mohli
jet jakkoli a jeli jsme taky vláček, tak to bylo dobrý.

Marťa, Bětka

Jihočeský zvonek
Dne 31.3. 2011 byl ve Vimperku v DDM Jihočeský zvonek. Byli jsme tam my s Adrianou, Bětkou a
Martinem. Když jsme tam přijeli, tak jsme si šli odložit věci a hned jsme šli trénovat. Když se v sále
shromáždili všichni soutěžící, tak pan Jaroslav Fafejta představil porotu a začalo se zpívat. Nejdřív
začala nultá kategorie tedy 1.,2.,3.třída, kde byl i Martin. Tato kategorie se jmenuje nultá, protože se
nepostupuje. Když dozpívali, tak byla pauza a potom začala zpívat první kategorie. V té jsme byli
my ostatní. Když tato kategorie dozpívala, tak byla dua. Tam jsme zpívali my. Po přestávce bylo
vyhlášení nulté kategorie, Martin se bohužel neumístil. Potom zpívala druhá kategorie, tam zpívala
Tereza Vostradovská (naše bývalá spolužačka). Když dozpívala druhá kategorie, tak bylo vyhlášení
první kategorie a duet. Adrís byla na třetím místě, Macek byl na 1. místě a ještě já s Dančou jsme

vyhráli dua (1.místo!!!).Když to skončilo, tak jsme šli do Cukrárny pod zámkem a cestou jsme
potkali Kubu Jelena, a tak šel s námi do cukrárny. Moc jsme si pochutnali a vyřádili v dětském
koutku. Pak jsme se šli podívat do nějakých obchodů a odjeli jsme domů.

Zvonek v Prachaticích
20.4.2011 jsme s Dančou a paní ředitelkou byli na zvonku v Prachaticích. Jeli jsme tam autem paní
ředitelky a jela s námi i Marča Hnátků. Když jsme tam přijeli, už tam bylo spousta lidí. Paní ředitelka
odešla k ostatním učitelům a já s Dančou jsme si šli sednout na pinpongový stůl a dělaly jsme míček
z vosku. Pak pro nás přišla paní ředitelka a šly jsme se posadit dovnitř a začalo se zpívat. My jsme
tam byli v té nejmladší kategorii. Tam jsem zpívala já. Když dozpívala sóla, tak jsme tam šly my obě
na dua.(Moc se nám to nepovedlo). Po přestávce bylo vyhlášení. Já jsem byla v zlatém pásmu (tedy
na 1.místě) a s Dančou jsme v duu byly na 3.místě. Když to skončilo, tak jsme šli do cukrárny a paní
ředitelka nám koupila pohár a dort Paša. Byla to mňamkááááááááá!!!!!!!!!!
Pak jsme se šli podívat do spousty obchodů a nakoupili jsme mnoho dárečků (a paní ředitelka utratila
všechny peníze). A když jsme jeli zpátky, tak jsme usnuli. Bylo to supéééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Danča a Macek

Lipenský plaváček
Ve čtvrtek 28. 4. jsme jeli já, Viktor,
Albert, Míša, Pepa, Lucka, Bětka a
Marťa na Lipenského plaváčka. Když
jsme tam přijeli, tak jsme se šli převlíkat.
Převlíkli jsme se a asi půl hodiny jsme si
hráli ve vodě. Pak tam děti z Lipna
zpívali písničku, kterou zpívají každý
rok, tančili břišní tance, hip hop a ještě
nějaké dva tanečky. Pak přišly závody,
plavalo se od první až do páté třídy.
Do finále postoupil Viktor, Albert, Pepa,
Lucka a Bětka. Měli jsme tři zlaté(
Viktor, Albert a Lucka) a dvě
stříbrné(Pepa a Bětka). Pak přišly skoky
do vody a po nich štafeta. Na štafetě
jsme byli třetí a každý, co plaval štafetu (já, Pepa, Marťa a Albert)dostal modré tričko. Ve skokách
do vody jsme byli první a dostali jsme speciální ocenění za odvážný skok paní ředitelky.
Pak jsme šli na bobovou dráhu, dostali jsme lívance a pitíčko. Potom začalo trochu pršet, tak jsme
jeli domů. Tohle byl nejúspěšnější rok (poprvé jsme se umístili ve štafetě).
Kateřina Walterová

Dům DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dne 3.května 2011 když jsme přijeli do Vimperka, tak jsme šli do domu dětí a mládeže.
Přivítala nás velmi milá paní, zavedla nás do menší místnosti, byl tam velký stůl a potom nás
rozdělila na dvě skupiny. První šla pracovat s první skupinou a to byly prvňáci, druháci a třetáci.
Nejdřive nám ale řekla, že si můžeme zahrát hry na televizi. Měli k tomu takovou desku, kterou se
ovládaly hry, bylo to moc prima. Asi po půl hodině si vzala druhou skupinu. Když jsme přišli, tak
nám paní učitelka řekla, abychom se posadili, když někomu chyběly nůžky nebo tužka, tak nám to

dala, rozdala nám papír, byla to taková nfolie. Z té jsme si mohli vystřihnout jakýkoliv obrázek,
například geometrické tvary a z obrázku květiny, motýly a srdce. Potom nám rozdala i barvy a
misky, které jsme ozdobili. Výsledek byl úžasný. Takový krásný dárek jsme ještě nikdy maminkám
nevyrobili.
Verča, Radka, Lucka

Soustředění se sborem
Dne 3.6.2011 jsme měli ve škole
soustředění se sborem.
Nejdříve některé děti jely na kolech na
Knížecí Pláně a potom se vrátily do školy.
Na „Knížkách“ to bylo super !!! Pěkně jsme
se najedli a hráli jsme fotbal a opalovali
se. Potom jsme jeli na hřbitov a na
„panelku“. To je taková panelová cesta a
jeli jsme na ní ve dvojicích, bylo to hustý!!!
Až na to, že paní ředitelka píchla gumu,
takže musela kolo vést, ale po chviličkách
na kole jela. Když jsme přijeli do školy, tak
po chvilce přišly ostatní děti do školy, tak
jsme si tam chvilku hráli, najedli se a pak
večer jsme hráli takovou hru. Měli jsme
tam takové vzkazy a podle nich jsme měli
najít poklad. Ty vzkazy byly šifrované,
takže to bylo těžší. Nakonec to vyhráli kluci, ten poklad byla mini bomboniera „Milka“.
Druhý den jsme hráli na hřišti na hru jménem „středověk,“ byla hustá!!! Byli tam
poddaní, šlechta a král. Museli jsme si házet s míčem a vybít krále, abychom mohli
postoupit na lepší místo. Když jsme přijeli domů, byli jsme všichni moc smutní, protože
jsme tak chtěli ještě být. Moc se nám to
lííííííííííííííííbiiiiiiiiiiiloooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Radka a Danča
SOUSTŘEDĚNÍ 3.-4.6.
JELI JSME NA KOLE NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ. TAK MI PEPA A VÍŤA DALI NA ÚTRATU.
KOUPIL JSEM SI ZA TO COCA COLU A PAK JSME JELI K JELENÍ STUDÁNCE. POTOM
JSME JELI DO ŠKOLY A JÁ JSEM ŠEL V 9,00 HODIN DOMŮ A PEPA BYL Z TOHO
SMUTNÝ.
JAN GALABA

Pstruhová líheň
3.5.2011 děti z
Borových Lad šly do
pstruhové líhně.
Prováděl je tam pan
Kučava, ukazoval jim
pstruhy ve vývinu a
dovolil jim házet do
vody krmení pro
pstruhy. Pak jim pan
Kučava ukázal sklep a
byla tam malá vajíčka.
Pak jsme šli nahoru a
pan Kučava jim
ukazoval vycpanou
vydru. Moc se nám
líbila a všichni si jí
hladili. Potom jsme šli
zpět. Na rozloučenou
jsme dostali rybí
pexeso.
HONZA, MATES, PEPA

Soutěž mladých zdravotníků v Prachaticích
Dne 12.5. 2011 byla v Prachaticích oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Jeli jsme tam
já, Danča, Kačka, Marťa a Honza. Kvilďáci jeli s panem Obrancem a já s Kačkou jsme jeli s
paní ředitelkou.Když jsme tam dorazili, tak jsme šli do domu dětí.Chvíli jsme museli čekat
venku a pak se všichni shromáždili v tělocvičně a bylo zahájení.Když nám všechno vysvětlili
a vytáhli jsme si čísla, tak nám popřáli hodně štěstí a šlo se soutěžit.Bylo tam spousta
stanovišť.Například tepenné krvácení, tříska v ruce, technika obvazovíní, pád z kola,
odřenina (vlásečnicové krvácení). U odřeniny se nám moc nedařilo. Sice jsme to obvázali, ale
zapomněli jsme jí to vyčistit, aby se jí ta rána nezanítila. Celá ta soutěž je docela fuška, ale
nakonec jsme to zvládli. Když to všichni dokončili, tak jsme museli čekat na vyhodnocení a
pak přišlo vyhlášení. Na 6.místě byla Lenora, 5.jsme byli my, 4. Zdíkov, 3. Vodňanská, 2.
Šumavské Hoštice a 1. byl Husinec. Po vyhlášení jsme šli do cukrárny a paní ředitelka
každému koupila zákusek. Když jsme prošli všechny obchody, tak jsme jeli domů a já, Kačka
a paní ředitelka jsme se zastavily v Lídlu.Bylo to supééééééééééééééér!!!!!!!!!!!!
Macek
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A Š N K U N A Y
Vyškrtej všechna slova a vyjde ti tajenka.
Slova k vyškrtání: ron, aš, liška, ema, pes, čert, tři, plavír, žába, kuna, kája, míša, máj, čin ,la, ráno
MACEK
KŘÍŽOVKA
1 JMÉNO DÍVKY Z PÁTÉ TŘÍDY
2 PORODILA MĚ
3 ZVÍŘE V POTOCE
4 DĚRAVÝ SÝR
5 ZVÍŘE DOMÁCÍ

_______
____
___
_______
_____

Do tajenky první písmeno
Do tajenky druhé písmeno
Do tajenky první písmeno
Do tajenky šesté písmeno
Do tajenky první písmeno
MÍŠA

KŘÍŽOVKA
1 MALÁ MOUCHA
2 ZVONÍ TO RÁNO
3 CHODÍ SE V TOM
4 VLÁDNE PEKLU
5 ZVÍŘE PODOBNÉ KOZE Z AFRIKY

_____
_____
____
_____
________

DO TAJENKY TŘETÍ PÍSMENO
DO TAJENKY POSLEDNÍ PÍSMENO
DO TAJENKY DRUHÉ PÍSMENO
DO TAJENKY POSLEDNÍ PÍSMENO
DO TAJENKY PRVNÍ PÍSMENO.
NAPSAL ALBERT A VÍŤA

ÚKOL PRO VŠECHNY
To se lehko řekne dovedu! Ale tohle se nikomu nepovede!
První nohou kresli 8 a druhou nohou dělej kruhy doprava!
Nikdo nebude věřit, že to nejde! Ale pozor, úkol musíš dělat ve vzduchu!!!!!
Ema.

Ahoj, moji kamarádi, hlásí se o slovo Ámosek Poslední:
Sluníčko peče, ptáci řvou, kytky smrdí (pardon voní)..., všechno nasvědčuje tomu, že
prázdniny už brzy přiletí. Také jsem se něco za ten rok „nadřel“, co jsem jen musel napsat úkolů,
přečíst ukázek z čítanky a narýsovat kulatých obdélníků... Co svačin jsem nesnědl, odevzdal žetonů
a zapomněl učebnic. Ale už je to všechno za námi a já kuju pikle, co všechno o prázdninách
vyvedu.
Ale nebojte se, pořád ještě budu myslet na to, že jsem žáček Borováček a nebudu vám dělat
ostudu. Vždyť já jsem na vás pyšný, tolik medailí a diplomů, které jste vy, moji kamarádi, pro školu
získali, to je prostě superrrr.
Avšak pěkně od začátku, začalo to všechno soutěží v anglické konverzaci, kde jsme všem
Vimperákům zase vypálili rybník, protože získat 1. a 2. místo je opravdu hustý. Zásluhu na tom
měla Danča, Káťa, ale hlavně naše paní učitelka Alena Černá, vždyť bez ní bychom se neuměli ani
anglicky podívat! V březnu a dubnu jsme zpívali pod taktovkou paní ředitelky a v Jihočeském
zvonku vybrala Áďa bronz, Macek zlato a v duu Macek s Dančou opět zlato. A to v okrese naše duo
bylo třetí a sólistka Marcelka první! Pak přišli na Lipno(vlastně připlavali) naši skvělí plavci:
stříbrní Pepa s Bětkou a zlatí Viki, Albert a Lucka. Jejich štafeta s Marťou byla třetí a umělecké
skoky získaly opět zlato. A nejen to, zase nás přibylo, kdo umí plavat! No, nedivte se, chodíme totiž
na plavecký výcvik k p. Košinové a ještě byl založen pro ty nejlepší plavecký oddíl. Už se těším, až
si to rozdáme na nějakých dalších závodech. Mladí zdravotníci bojovali statečně, dokonce jim
žádný pacient nezemřel a některý se i uzdravil, stačilo to na 5. místo. Lepší jsme byli však na
lehkoatletickém trojboji: 2x stříbro (Emča, Viki), 4x bronz (Kájinka, Bětka, Mates, Danča). Dobrý
ne!? :-)))
Jediné, co mě mrzí je, že vždycky musí odejít páťáci. Tedy oni vlastně nemusí, ale jsou
natolik šikovní, že ne a ne propadnout! Na ZŠ Smetanova v září přivítají Štěpána, na gymplu se těší
na Ivoše, Káťu a naše superstar Macka s Dančou. Doufám, že jim všem ukážete, že jste fakt moc
dobří. Smutno vám tam určitě nebude, protože jsou tam naši starší kamarádi, kteří vám určitě rádi
pomůžou. Tak hodně štěstí!!!!
Hezké prázdniny, hodně sluníčka, zážitků, dobrodružství i lenošení vám všem i za paní
učitelky přeje Ámos P.

