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Když končí duben
a má jen málo času,
těší
se
květen,
že ukáže svou krásu.
To je ta zvláštní noc,
duben předá korunu
a končí jeho moc
Než nasadí ji květnu,
je Filipojakubská noc.
Lucka

   DEN MATEK   
15.4. byl u nás ve škole Den matek. Tentokrát jsme byli ve škole základní i
se školkováčky. Zpívali jsme písničky a taky jsme hráli divadlo, Adrís byla
princezna, já( Lucka) jsem byla čaroděj, Honza byl princ, Víťa byl
Bystrozraký , Mates byl Dlouhý a Pepa Široký. Ještě vystupovaly tance.
Líbilo se mi to. Ema měla hezkou sukni . Nakonec jsem dala mamce,
babičce a druhé babičce kytku. Mamce jsem dala ještě přáníčko. Moc se
mi to líbilo.
LUCKA PEČENÁ
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Divadlo s Honzou Krejčíkem 
28. dubna jsme se školou jeli do Vimperka na divadlo s Honzou
Krejčíkem. Když jsme přijeli do Vimperka, přemlouvali jsme paní
učitelky, abychom mohli do Tesca. Paní učitelky nakonec povolily. Já
s Luckou jsme tam byly alespoň čtyřikrát. Pak o pár minut nám škola
skoro utekla. Na konci divadla nás hladili mega rukavicemi. Když všecky
školy odešly, tak jsme se Honzy Krejčíka zeptaly, jestli by nám nedal
podpis. Krejčík vytáhl takový žlutý desky a kartičky s tel. číslem. Honza
řekl, ať si každý vezme a že je pak podepíše. Po třetí hodině si pro mě a
Lucku přijel její táta. Pak jsem řekla, proč nezavoláme Krejčíkovi. Tak
jsme vytočily telefonní číslo a pak jsme se s ním bavily a ptaly se, jak se
dostat na jeho webovou stránku, pak jsme si šly hrát ven, potom si už pro
mě přijel táta.
Radka Zbořilová

 Dopravní hřiště 
Dne 20.4. jsme jeli na dopravní hřiště do Prachatic. Tam nám vyprávěl pan
Petr Chum o značkách a o silničním provozu. Když jsme měli přestávku,
tak jsme byli v takovém bazénku s míčky, to bylo dobré, a potom jsme šli
na to dopravní hřiště. Tam jsme jezdili na kole. Potom jsme se vystřídali
s druhou skupinou a šli jsme na koloběžky. Potom když jsme se vraceli
autobusem na Borovou Ladu, jsme měli v autobuse puštěnou
pohádku.Moc se mi to líbilo.
Jan Galaba
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 Lipenský Plaváček 
Dne 26.4 jsme byli na Lipenském plaváčku.Byl jsem tam já, Viktor,
Elias ,´Míša, Pepa, Bětka a Honza. Hrozně se mi to líbilo. Já jsem byl
druhý, Elias první, Viktor první, Pepa druhý,Bětka druhá, Míša třetí a
Honza se neumístil. Ve štafetě jsme byli třetí. Potom jsme šli na bobovou
dráhu. Moc se mi to líbilo.
Albert

Velikonoční dílna
Když jsme přijeli do Borových Lad, šel jsem
do družiny. Nejdřív jsem si dal buchtu. Pak
jsem si hledal proutky na pomlázku, kterou mi
babička upletla. Pak přijeli kluci, hráli jsme
válku s proutky a pak všichni společně
vynášeli Moranu, kterou jsme hodili do
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Vltavy. Plavala dobře a odplavala asi až do Prahy. Ve vodě byl taky míček,
všichni se ho snažili vylovit, mně se to podařilo, ale Ivo mi ho sebral.
Holky malovaly vajíčka, pekly jidáše, mazance, zvířátka a dělaly dekorace.
Jako každý rok namalovanými kraslicemi jsme ozdobili velikonoční strom
před úřadem. I když byla strašná zima, líbilo se mi to.
Vít Kaifer

Výlet na Knížecí Pláně
Dne 31. 1. jsme jeli na běžkách na Knížecí
Pláně. V 10.00 jsme vyjeli. Cesta nebyla
dlouhá, za necelou hodinu jsme tam byli. V
hospodě na Knížecích Pláních jsem si dal
palačinku a horkou čokoládu. Zpátky jsme
jeli nasycení, cesta byla krátká, protože jsme
jeli jenom z kopce a cestou hráli různé hry
na lyžích. Jeli jsme na den vysvědčení.
Dostal jsem samé jedničky. Výlet se mi líbil.
Albert Budík
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Botanická vycházka s
pracovníky NPŠ
Výuka v terénu
Myslím, že botanická
vycházka s pracovníky
NPŠ do rašeliniště se
nám vyvedla. Byla totiž
ozdobena balancováním
na hřišti u Informačního
střediska Svinná Lada,
pavoučkem slíďákem,
nádherou kytiček a
výborným minihororem
svlečky larvy vážky.
Inu, příjemné pozorování
v přírodě má pořád své
kouzlo. Veselou tečkou za výukou bylo
troubení dětí i myslivců, jestli chcete něco
podobného zažít, přijeďte k nám do školy,
když My a náš svět učí Soňa Horváthová.
Maxi radost
Byli jsme u rašeliniště a vzali jsme ten
rašeliník, zmáčkli jsme ho, teklo z něj strašně
vody. Bylo to zajímavé. Nejvíc se mi líbila
svlečka larvy vážky.
Pepa Kadlec
Rašeliník
Rašeliník je velmi malá rostlina, ale vejde se
do ní mnoho vody. Díky němu je Šumava
zásobárnou vláhy.
Bětka Košinová
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pavouk slíďák

pýr pochvatý kreslil Jan Galaba

svlečka larvy vážky
kreslil Vít Kaifer
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Ježibaba Marry
V jedné
malé
jeskyni,
uprostřed
lesní
pustiny,
žila Marry ježibaba s ní kočka Alibaba.
Ježibaba ráda kouzlí, kočka na ni oči koulí.
Vykouzlila kytičku a pro kočku myšičku.



Míša Uhlířová

Koncem dubna
Koncem dubna, jak se patří,
všechny ženské svátky slaví.
Podle
staré
tradice,
zapalují
hranice.
Než nastoupí k vládě květen,
prolétnou se ještě světem.
K svátku přeji vína litr
a
koštěti
dobrý
vítr.
Mates

Čarodějný den
Dneska je tvůj velký den,
připrav koště,vyleť ven.
Hoď na sebe kousky látky,
ať nemáš let příliš krátký.
Startuj rychle, hlavně včas,
ať slavný let nezmeškáš.
Startuj koště neváhej,
čeká na tě velký rej,
jídla
bude
dosti,
nezlámej
si
kosti.
Verča
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A co nám píší prvňáčci
O plaveckém výcviku:
„Byli jsme na plavání a plavali jsme kraula, prsa, znak a hráli jsme ve vodě
různé hry. Také jsme se potápěli a naučili se ve vodě závodit. Plavali jsme
štafetu a dostávali jsme za odměnu rybičky s šupinami. Chodili jsme do
vířivky a sauny. Viktor byl s velkými a ti byli hodně šťastní.“
Kája Kopfová a Niki Lejsková.
O besídce pro maminky:
„15. 5. se konala ve škole besídka pro maminky. Měli jsme nacvičené
básničky a písničky a ve škole jsme vyrobili velké srdce. Když to začalo,
nastoupili jsme, zazpívali pár písniček, pak vystupovala školka. Pak
nastoupila 1. třída s básničkami a písničkami. Po nás zpíval sbor, já jsem
hrál také na flétnu a klávesy a potom to skončilo.“
Martin Malík.
K výletu na dopravní hřiště do Prachatic:
„Učili jsme se značky, jezdit na kole a na koloběžce a byli tam policajti.“
Iva Kaiferová a Zuzka Jančiová.
„Stopovali jsme kola a koloběžky, chtěli jsme vidět řidičské průkazy,
protože jsme byli policajti. Pustili nám semafory, jezdili jsme na kole a
koloběžce a učili jsme se značky.“
Adam Lyer.
K Lipenskému plaváčkovi:
„V dubnu jsem byl na Lipenském plaváčku, postoupil jsem mezi prvními
třemi a vyhrál jsem stejně jako minulý rok. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme
byli na bobové dráze.“
Viktor Budík.
K divadlu Krejčíka Honzy:
„Bylo to o Krejčíku Honzovi a špendlíku, který nechtěl chodit do školy a
nakonec nás pohladil velkou rukavicí.“
Jenda Fiala.
Co se mi líbilo ve škole:
„Líbilo se mi, jak jsme malovali mandaly. Nejvíc se mi líbila Štěpánova,
protože byla tříbarevná.“
Daník Buršík.
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„Líbilo se mi vybarvování mandal. Nejvíc se mi líbila Ivušky mandala,
protože byla celá modrá.“ Štěpán Vondraš.

Hádanky
1.

Čtyři rohy, žádné nohy, stojí věrně vedle strouhy, čeká, hlídá u
cesty, bez kabátu, bez vesty. patník

2.

Třebaže ji lidi velmi dobře vidí, když ji vidí, musí říct, že nevidí
vlastně nic.

3.

Ať přikována řetězy, ať stokrát překroucená, nakonec vždycky
zvítězí ryzí a nezlomená.

4.

Nemá křídla, ale letí, nemá nohy, ale běží. Na vysoké hradní věži
hodiny ho přísně střeží.

slon

zámek
hrnec

mýdlo

Mates a Vláďa

Křížovka

Jan Obranec
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 Vtip 
Jede blondýna, bruneta a černovláska vlakem na černo. Přišel průvodčí a
ony si vlezly do pytlů. Kopnul do prvního pytle a tam řekla bruneta mňau.
Kopl do druhého pytle a tam řekla černovláska haf. Kopnul do třetího pytle
a tam řekla blondýna brambory.
Pepa Kadlec
_____________________________________________________________
Ahoj ÁMOSKU,
Tak jsem tu zase a se mnou konec školního roku. Ale to Ti povím, naši
žáčci byli zase moc šikovní.
Všechno to začalo v lednu s příchodem nového roku: Adrianka se stala
úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické olympiády a záhy obsadili ve
Vimperku Adrís 1. a Honza 3. místo v soutěži v anglické konverzaci. Pak
přišly nejen velké mrazy, ale také zimní olympiáda. Ta byla výjimečná nejen
tím, že jsme v ní získali celou řadu umístění (v běhu na lyžích - 1. místo Štěpán, Pepa, Iva, Bětka, 2. místo – Jenda F., Albert, Víťa, Karolínka, Radka, 3.
místo - Viktor, Zuzka, Míša, v běhu na sněžnicích - 1. místo - Elias, Iva, Alžběta,
2. místo - Jan F., Josef, Zuzana, Karolína, Radka, 3. místo - Adam , Albert,
Ema), ale také tím, že tentokrát psí spřežení byla skutečná. Přijel pan Kučera
z Volar a přivezl kromě jedné hezké pomocnice asi 20 psů - husky a
malamuty. To jsi měl vidět, jaká to byla s nimi báječná jízda! Vimperské
kamarády jsme rozdrtili i ve zpěvu. Na Jihočeském zvonku vyzpívala Zuzka a
Martin 3. místo, Radka s Bětkou 2. místo a Áďa místo 1. i s postupem do
okresního kola. Představ si, že jsme se tam setkali i s našimi bývalými
zpěvačkami. Byla jsem na ně právem moc hrdá, protože nejen že jsou z nich
krásné milé slečny, ale také i ony se všechny umístily do 3. místa. Prostě
borovoladští zpěváci „vypálili ve Vimperku všem rybník“, jak se říká. Letošní
Lipenský plaváček zúročil nejen naše pravidelné plavecké výcviky, ale také
poctivou práci plaveckého oddílu. A tak Viky s Eliasem získali zlato, Bětka
tradičně stříbro, společně s Albertem a Míša bronz, stejně tak jako naše
štafeta. Také jsme si stejně jako vloni zaplavali republikovou Plaveckou
štafetu (50x25 metrů) a v České republice jsme 13., to je hezké číslo, viď!?
Našim plavcům ale ještě palce držet musíš, protože právě jim začíná sezóna a
chystají se na nejedny krajské závody. Okresní soutěž mladých zdravotníků a
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záchranářů patří k těm nejtěžším. S přípravou nám opět pomohla babička Víti,
paní Slabová, a zejména díky ní jsme získali 4. místo u zdravotníků a dokonce
3. u záchranářů. Je to naše nejlepší umístění, kterého jsme v této soutěži zatím
dosáhli. Také jsme bojovali jako draci v okresním přeboru ve vybíjené
v Husinci, řešili přírodovědné úkoly v soutěži Národního parku Šumava nebo
matematické úlohy v Pythagoriádě a Matematickém klokanu. Namalovali
velké množství obrázků do soutěží výtvarných, tvořili komiks v rámci
kampaně Rosteme s knihou a psali dopisy našim olympionikům do soutěže
České pošty atd atd.
A co nás čeká ještě poslední měsíc? Věř mi, že je toho také dost:
2,6. Tak nejdříve zazpíváme s pěveckým sborem naší plavčici Haničce
na svatbě. Asi jim bude pršet štěstí…
2.6. Oslavíme Den dětí
8.-9.6. nás čeká soustředění pěveckého sboru, samozřejmě na kolech a s
nočními i denními hrami….
Otestujeme naše páťáky – z ČJ, AJ a M
11.6. bude svátkem pro atlety okolních malotřídek, koná se totiž
tradiční lehkoatletický trojboj v Horní Vltavici
14.6. si zahrajeme s kamarády vybíjenou v Lenoře
20.6. se budeme těšit na divadelní pohádku Kocour v botách na
Otáčivém hledišti v Českém Krumlově
21. – 22.6. budeme dobývat Boubín na školním výletě
25.6. přijedou na návštěvu naši němečtí kamarádi z partnerské školy
v Mauthu na ekologický program se skřítky Rašeliníky
26. nebo 27.6. (podle počasí) čeká němčináře jazyková koupel
v Grafenau
28.6. canisterapie – výchovný pořad a projekt o psech
29.6. výplata – tedy vysvědčení a s tím spojené rozloučení s našimi
páťáky. Bětka s Adrís mají nakročeno na gymnázium a ti ostatní Mates,
Honzík a Vláďa na základní školy ve Vimperku a Verča možná ještě
dál. Hodně štěstí, držíme vám palce !!!!
A pak ……. krásné dlouhé slunné dobrodružné a hlavně
úžasné ….. P R Á Z D N I N Y ! ! !
Tak si je také hezky užij a dej na sebe pozor!
Tvoje ředitelka Alča
_______________________________________________________________
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