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Školní projekt

Byl jednou jeden strom
2.9.- 12.9. + Modrava
Byli jsme na Modravě s 1.2.3.4. a 5.třídou.
3.4. a 5. třída tam přespala a 1.2 třída měla
jet do družiny. Vybarvovali jsme motýly a
ptáčky. Byla to nádhera. Když 1. a 2. třída
jela do družiny, tak jsme se nerozloučili a
nám řekli, ať se dobře vyspíme. Když byli
pryč, tak jsme šli se podívat na Březník, a
když jsme byli skoro na Ztraceném místě,
začalo pršet. Rychle jsme si nandali
plášťenky. Když jsme byli u dřevařského
centra přestalo pršet. Já, Mates a paní
ředitelka jsme se domluvili na srandě, že se
vrátíme. Tak jsme se vrátili, ostatní se ptali,
co to děláme a my jsme řekli, že se vracíme
na Březník a všichni byli otráveni. Smáli
jsme se a řekli jsme, že to byla sranda a všichni byli rádi, že se nemusíme vracet. Když jsme byli v
dřevařském centru, tak nám paní učitelky udělaly čaj a já a Mates, Pepa a Víťa jsme si koupili horkou
čokoládu a povídali jsme o něčem. Večer jsme hráli hry, zpívali a pak šli spát.
Vláďa

Natur Vision
Dne 21.9.2011jsme ráno šli do družiny a čekali na autobus do Vimperka. Když přijel autobus,
nastoupili jsme a jeli. Když jsme dojeli na zastávku, šli jsme do kina a tam jsme dlouho čekali. Když
jsme čekali, tak jsme jedli a povídali si a pozorovali krásné fotky. Potom jsme šli do promítací
místnosti, kde právě začínal film o vydrách. Já, Adrís a Verča jsme seděly na židlích mimo hlediště, ale
o přestávce jsme se přesunuly do hlediště. Po přestávce se promítal film o lvech, jak bojují o život.
Potom když všechny filmy skončily, tak jsme šli na hřiště, kde bylo jenom hnízdo a pár věcí, se kterými
jsme dělali soutěže. Potom jsme rychle spěchali na zastávku, ale přišli jsme pozdě. Autobus už jel a my
jsme tam chvíli čekali a potom jsme šli do Teska a různě jsme nakupovali a během toho si pro nějaké
děti přijeli rodiče. Potom jsme šli na zastávku a jeli jsme i s Kačkou, Dančou a Ivošem domů na
Borovou Ladu a Kvildu.
BĚTKA
V září jsme jeli s paní učitelkou Türkovou do Vimperka na NATUR VISION. Když jsme přišli do kina, tak
jsme si pověsili bundy a chvilku jsme čekali. V sále jsme si neměli kam sednout, já a Bětka jsme
musely sedět úplně někde jinde po straně, ale po chvilce všichni ostatní z jiné školy odešli a my jenom
jak vstali, tak jsme rychle spěchali na jejich místa si sednout .Jenže potom se nahrnula zase další jiná
škola, ale my jsme byli hrozně spokojení, že jsme si alespoň sedli. Jako první film byl film o vydrách
říkali čím se krmí mládě vydry ,potom museli přesunout velkou vydru z jednoho místa na druhý
Udělali to tak, že natáhli elektrický drát. a když chtěla vydra přejít na svou oblíbenou stranu tak akorát
zapojili elektriku a dostala ránu .Pak ale byl další film a ten byl zase o lvech, jak se žíví a taky jak loví,
ale to musela Bětka mít skoro celý druhý film zavřené oči, aby jí nebylo špatně, třetí film byl o
medvědech, ten byl taky super.Při druhým filmu přišla paní vychovatelka, pak jsme čekali až všichni
ostatní z jiné školy odejdou, potom jsme šli my. Paní učitelka Türková šla domů a na autobus nás vedla
paní vychovatelka, jenomže když jsme byli kousek od zastávky, autobus už jel. Tak jsme museli čekat
na další.
Verča

ORIENTAČNÍ BĚH
Dne 30.9. se uskutečnil orientační běh na Borové
Ladě. Když jsme přišli do školy a rozdali nám čísla
a mapy a buzoly a pak jsme si šli prohlídnout trasu
a pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. První
skupina byla 1.2.3. třída a druhá skupina byla 4.5.
třída. Nejdřív běžela 1. skupina. A druhá skupina
čekala na zahradě, byl tam horký čaj a občerstvení
a pak běžela 2.skupina a 1.skupina šla hrát fotbal
a nebo vracečku. Když se vrátila 2.skupina, tak
bylo vyhlašování a my šli na oběd. Moc se nám to
líbilo..
Mates
Orientační běh byl dobrý. Já jsem běžela s Pepou a byli jsme asi tak 5., protože jsme zapomněli jednu
číslici (4.). Pepa tam asi jednou nebo dvakrát upadl a byli jsme celí špinaví. Míša běžela za 5.ročník a
byla 3. Orientační běh se moc líbil a doufám , že poběžím i příště.
Lucka

DEN S HANDICAPEM
Dne 6. 10. byl Den s handicapem. Bylo to dobrý, protože nám tam ukazovali a říkali, co je to handicap
a co se stalo různým celebritám. Mohli jsme si tam zavázat oči a chodit po schodech s pomocnou holí
pro slepce a taky jsme se tam mohli povozit na vozících pro tělesně postižené. Také jsme se tam
dozvěděli, že to lidé s handicapem nemají lehké. Potom jsme šli ven a tam jsme jezdili dostihy. Moc
nás to bavilo a pak jsme hráli na veverky a museli jsme si krást ocasy ze šátků. Potom odešli malé děti
a byla volná zábava. Potom jsme si udělali 2 skupiny (holky a kluci) a pak jsme měli různé hry. Pak
jsme si dávali závody na vozíčcích, kdo sebere takovým nabírátkem nejvíc kuželů. Bylo to dobrý a na
konec jsme dostali odměny a takový byl Den s handicapem. Bylo to bezvadný a
supeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer.
Ema a Adrís

Dne 6.10. byl Den s handicapem a jezdili jsme na vozíčkách. Zkoušeli jsme slepeckou hůl a měli jsme
dostihy a hráli jsme na veverky. Chodili jsme i na berlích a bylo to super a taky ten, kdo chtěl, tak mohl
hrát vybiku a nebo fotbal. Ale nejhorší bylo, že si každý musel vybrat povinně ty hry, potom odešly
malé děti (1.,2. třída) a ty velký měli chvíli volnou zábavu. Potom jsme šli zase do školy a tam jsme
měli takovou soutěž a museli jsme tam sbírat kužely a přitom jsme jezdili na vozíčkách. Ale já Adrís
jsem to nestihla, protože na mě Vláďa řval, že chce taky hrát závod. A navíc jsme ty kužely sbírali
takovým nabírátkem, které používali handicapovaní lidé.
Adrís a Verča

PLAVECKÝ VÝCVIK
12.10. – 31.10.
Náš školní plavecký výcvik vede jako hlavní plavčice paní řiditelka a paní učitelka Lutovská. Při výcviku
děláme různé věci jako třeba se potápíme pro věci, nebo plavali jsme kraul, prsa a znak, skáčeme do
bazénu. Děláme také různé cviky, abychom zdokonalili své plavecké způsoby.
Dne 12.-31.10 se konal
plavecký výcvik. Žáci se
rozdělili do dvou skupin,
jedna byla z těch co chodili
do kroužku plaveckého
výcviku a druzí byli ti, co
tam nechodili nebo vůbec
neuměli. Každý den jsme
dělali různé a zajímavé věci,
třeba jsme lovili věci nebo
skákali ze skokanského můstku. Plavali jsme na čas a nebo jen tak na
rozplavání nebo jsme plavali s destičkami různé cviky na plavecké
styly. Také jsme hráli různé hry, jako třeba smradlavá vejce, to se
hrálo tak, že byly dvě skupiny (většinou to bylo kluci a holky proti
sobě) a na každou stranu paní učitelka vysypala nějaké míčky a potom to začalo. Kluci museli co
nejvíce míčků hodit na stranu holek a holky to samé. Když paní učitelka pískla, museli jsme přestat a
počítali se míčky na straně holek a pak i kluků, kdo jich tam měl míň, ten vyhrál. Vše uteklo jako voda
a byl konec.
Honza

VTIP
Pepíček přijde k řece Vydra a neumí říkat r, potom tam přijdou dva policajti a
ptají se: Co to tady smrdí?
A Pepíček řekne: vydva.
Pepa K.

HALLOWEENSKÁ
PÁRTY
Dne 31. října byla hallowenská party. Bětka byla za
čarodějku, Vít byl za vlkodlaka, Vláďa za zombie a Míša za
čerta. Nejdřív jsme vyráběli dýně a potom nám četli Adrís a
Bětka z časopisu a pak byla diskotéka. Po diskotéce jsme měli
všichni hlad, a tak jsme snědli skoro všechno občerstvení.
Jenda se bál Vláďovo masky, že se málem rozbrečel. Míša
přinesla dortovou rakev a marcipánového kostlivce. Pak si
pro mě přišel táta a ostatní šli spát. Bylo to
super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mates + Emča

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
VE VIMPERKU
DNE 29. 11. 2011 JSME RÁNO NASTOUPILI DO AUTOBUSU DO VIMPERKA. KDYŽ JSME
PŘIJELI, ŠLI JSME OD ZASTÁVKY NA VIMPERSKOU SPRÁVU NP A TAM JSME ŠLI DO
MALÉ ŠATNIČKY A TAM SI ODLOŽILI. POTOM JSME ŠLI DO JEDNÉ MÍSTNOSTI, KDE
JSME SI SEDLI A CHVILKU SI POVÍDALI A DOSTALI JSME HRACÍ KARTY A MĚLI JSME
ZJISTIT, KDE RŮZNÁ ZVÍŘÁŘTKA BYDLÍ A POTOM JSME SI OPĚT CHVILKU POVÍDALI A
POTOM JSME DOSTALI JEDNU KARTU A POTOM K NÍ HLEDALI DVOJICI. KDYŽ JSME
NAŠLI TY DVOJICE, TAK JSME SI JE CHVÍLI PROHLÍŽELI A POTOM JSME SI ŘÍKALI, JAKÉ
JSME ZVÍŘÁTKO A CO JÍME. DÁLE JSME DOSTALI PAPÍR A TISKÁTKA, TISKALI JSME SI
STOPY ZVÍŘÁTEK, A KDYŽ TO VŠICHNI DODĚLALI, DOSTALI JSME TUŽKU, SE KTEROU
SE DÁ KRESLIT NA KŮRU STROMŮ I NA KAMENY. POTOM JSME SE ROZLOUČILI,
OBLÉKLI SE A ŠLI NA AUTOBUS DO BOROVÝCH LAD A NA KVILDU.
BĚTKA

DNE 29. 11 JSME SEDĚLI V AUTOBUSE V BOROVÝCH LADECH A MĚLI JSME JET DO
NÁRODNÍHO PARKU, KTERÝ JE VE VIMPERKU. JÁ A ALBERT JSME SEDĚLI VEDLE SEBE.
BAVILI JSME SE O TOM, CO BUDE V NÁRODNÍM PARKU. PŘIUČILY JSME SE TAM,
JAKOU MÁ STOPU RYS OSTROVID A OSTATNÍ ŠUMAVSKÁ ZVÍŘATA. TAKY JSME HRÁLI
S BAREVNÝM PADÁKEM. PÁN NÁM ŘEKL NĚJAKÉ ZVÍŘE, TŘEBA NÁM ŘEKL PSTRUH, A
TAK JSME VLEZLI POD PADÁK, PROTOŽE TO BYLA VODA A TAK DÁL. KDYŽ JSME JELI
DOMŮ, TAK JSME ŘÍKALI, ŽE TO BYLA NÁDHERA.
VLÁĎA NAHODIL

MLADÍ NOVINÁŘI
Při vyučování českého jazyka si děti 1. a 2. ročníku hrály na reportéry. Druháci reportéři se učili
vymýšlet otázky, vést rozhovor a prvňáci se snažili odpovídat souvisle ve větách. Jako témata
rozhovorů jsme využili zážitky dětí z různých akcí školy.
Martínek Malík a Zuzanka Jančiová si připravili rozhovor o soustředění pěveckého sboru, konaného ve
škole 9. a 10. 12.:
M: Co se ti tam líbilo?
Z: Zpívání do mikrofonu.
M: A co jsi zpívala?
Z: Já do lesa nepojedu.
M: Co jsme tam všechno dělali?
Z: Hráli jsme hry, hledali poklad, vyráběli jsme svíčky ze včelího vosku.
Nikolka a Ivuška si vybraly k rozhovoru plavecký výcvik:
N: Co nového jsi se naučila?
I: Znak, splývání,…
N: Co tě nejvíc bavilo?
I: plavání s destičkami, koníci, potápění. A co se líbilo tobě?
N: Jak jsme trénovali kraula, splývání, skákání z můstku, znak, žába.
Kája a Daník si povídali o naší návštěvě planetária v Českých Budějovicích:
K: Jak se ti líbilo v planetáriu?
D: Moc se mi tam líbilo.
K: A co se ti líbilo nejvíc?
D: Hvězdy a planety, jak cestuje Slunce a Měsíc po obloze.
Adam a Štěpán rozmlouvali o návštěvě Správy NP Šumava ve Vimperku, kde jsme absolvovali program
o životním prostředí různých druhů šumavských živočichů a stopách jejich pobytu:
A: Co jsme dělali ve Vimperku?
Š: Tiskali jsme stopy zvířat, hráli hry s padákem, skládali puzzle zvířat, jejich potravy a prostředí.
A: Co se ti líbilo nejvíc?
Š: Jak jsme si prohlíželi trus, který dobře chrastil.
Viktor a Vašík pojali úkol trochu jinak a sepsali povedené slohové cvičení o tom, co dělali na
soustředění pěveckého sboru:
Povídali jsme si v kroužku nějaký srandovní věci, a potom jsme hledali poklad, kterej tam nebyl. Také
jsme vyráběli svíčky ze včelího vosku. Spalo se nám dobře. Ráno jsme zase hledali poklad. Tentokrát
jsme poklad našli.

Mikulášská nadílka
4.12. v neděli se konala mikulášská nadílka U Černého vlka. Když jsme tam přišli, tak jsme museli
čekat asi půl hodiny. Pak přišel Mikuláš, po hospodě se rozběhli čerti a Alberta si vzali do pytle.
Mikuláš je zastavil a řekl, jestli se Albert polepšil a Albert řekl, že se polepšil, až na to, že ráno bouchl
Viktora. Pak Mikuláš řekl, ať k němu přijdou děti ze školky. Zatímco říkali básničku, já s Ivem jsme
seděli na mikulášském křesle. A pak Ivo nechtěl pustit sednout Emu na křeslo a Ema řekla, ať ho
vemou čerti do pytle a já řek, že by ho ani neunesli a najednou mě dali do pytle a vynesli mě ven a i
Ivoše a pak ho tam chytal jeden čert a druhej se mnou někam odbíhal a pak nás nechali ale nepustili
nás dovnitř, tak jsme to oběhli a šli jsme říkat básničku a dostali jsme bohatou nadílku a šli jsme
domu. Moc se mi to líbilo.
Mates

Planetárium
Dne 5.12.2011 jsme jeli do Prachatic do planetária. Rozdělili jsme se do dvou skupin:1.,2. třída a
3.,4.,5. třída. Nejdříve však jsme šli na vánoční trhy na náměstí. Když jsme si vše prohlídli a nakoupili,
šli jsme do planetária. My velcí jsme šli do kinosálu a tam jsme si opakovali, jak se jmenují různé
planety a jestli se točí rychle nebo pomalu. Nejpomaleji se točil asi Merkur a nejrychleji Jupiter .
Potom jsme si říkali, jestli se točí jako naše Země nebo v protisměru, ale jedna jakoby válela sudy - byl
to Saturn. Potom tam bylo, že Pluto není v naší soustavě. A že byla vyřazena ze Sluneční soustavy kvůli
planetce Eris, potom tam byly další planetky MakeMake a asi Archiméda, bylo to moc hezké. Potom
jsme šli do Planetária a to bylo to nejhezčí místo, které jsem viděl. Byla to sice náhražka, ale byla to
nádhera. Bylo to, jak vychází Slunce a byly tam planety atd. Ale potom bylo to nejlepší, protože to
bylo jako v noci ve městě, takže tam nebyla moc velká tma, ale pak to bylo jako na vesnici. Byla tam
tma jako v pytli, ukazovali jsme si různá souhvězdí. Dozvěděl jsem se, že Malý vůz poznáme podle
toho, že jakoby padá do toho velkého a potom jsme si ukazovali Mléčnou dráhu a souhvězdí Orion a
princeznu Andromedu nebo souhvězdí Pegase a Velkou medvědici a také Mléčnou dráhu. Ale bohužel
vše má jednou svůj konec a tohle také, rozloučili jsme se s paní z planetária popřáli jsme hezké Vánoce
a vyrazili k autobusu. Když jsme přijeli k družině, tak jsme šli na oběd.
Honza

VÁNOČNÍ DÍLNA
Dne 14. 12. k nám přijeli pracovnice Národního parku Šumava a přivezly nám větve a jehličí, svícny a
různé ozdoby. Já jsem s Víťou a Pepou dělal adventní věnec do školní družiny. Zážitek se mi moc líbil.
Albert

Dne 14.12. byla vánoční dílna v zš . Vyráběli jsme věnce a svícny. Já jsem dělala věnec s Míšou a
Radka a Lucka byly spolu a nemohly se dohodnout, jak bude věnec vypadat. Ale já s Míšou jsme se
dohodly úplně na všem, takže náš věnec byl hezký. Pak jsme šli nahoru zdobit stromeček. Třetí, čtvrtá
a pátá třída měla pravý stromeček a první, druhá měla umělého stromečka.
Ema

Vánoce, vánočka, večeře, vánice, vločky, vosí hnízda, veselí, voleček
Ádam, anděl, Ámos, advent
Novorozeně, nesení dárků, noc, nadílka
Ovoce, ořechy, oslík, oslavy, ozdoby, ovečky
Cukroví, citrón
Eva, elektrické svíčky, ementál, Eskymák
Adrís, Míša, Vít

VÁNOČNÍ ZVYKY
LODIČKY
Na Vánoce připravíme si, že uděláme lodičky. Máme mísu, do ní dáme vodu a skořápky od ořechu a
do ní svíčku. A MÁME TO. KOMU VYDRŽÍ PLAMÉNEK NEJDÉLE, TOHO ČEKÁ DLOUHÝ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT
MÍŠA

PŮST
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat se slibuje, že
vydrží li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.

ŠUPINY
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok
dostatek peněz.
Radka, Verča

Zpíváme si písničky
Zpíváme si písničky,
zpíváme si pro radost,
zpíváme si zvesela hned,
než někdo zavolá
zpíváme si písně
jen pro naše matičky.
Radka a Lucka

