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Valerie Minářová, II. třída
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  Ámosův list                     Anglický koutek    

  It’s sunny and there are many people around
us. The weather for this event is fine. What is
actually going on here? Today – 26th September
2014 – our Primary school is organizing cross-
country running competition Memoriál Zdeňka
Dvořáka – běh o želešickou růži. 
We are standing at  the winner’s podium and

we  have  grabbed  successful  pupils  from  our
school.  Here we have Vendula Sedláková,  the
winner  in  category  IIIB;  Adam  Hladký,  the
winner  in  category IVA,  and  Adam Gajarský,
who won second place in the same category.

● Adam, did you have any tactic?
To finish the race.
● How do you feel? 
I am happy because I have won but I am tired 
after the run.
● Did you belive that you would win?
I think if you don’t believe you can win, you 
can’t win anything. So, I probably must believe 
that I‘m able to win, at least a little bit. 
● Adam, what sports do you do?
I play ice hockey.
● How did it go today?
It went well, better than I had expected. I am 
very tired now, of course.
● Did you believe that you would win?

I am happy that it ended this way because I did
not believe that I could get the second place.
● Vendula, how do you feel? 
I‘m OK now but before the race I was very 
nervous.
● Did you believe that you would win?
I was hoping for it.
● What sport do you do?
Athletics. 

foto: Iveta Schimmerová

Thank you for your answers. 

M.  Korgerová,  V.  Sedláková,  A.  Hladký,  A.
Gajarský a T. Vařeková, proof reading R. Saun-
dersová

My Family and Other Animals

Žáci druhého stupně v prosinci navštívili diva-
delní představení v anglickém jazyce s názvem
"My Family and Other Animals".
Toto jsou postřehy žáků osmé třídy:

"It was beautiful. It was about an English fami-
ly.  They had a family house in Britain. There
were three men and two girls. One man liked
guns and the second man liked drinking." 

Pavel Smejkal

"It was about a family – a mother and her four
children. They lived in England. One day they

decided  to  move  to  Greece.  There  they  got
acquainted with Spiros. Spiros helped them all
the  time  when  they  were  in  Greece.  They
moved  to  Strawberry-pink  villa  but  there
wasn’t a bathroom. So they moved to a much
bigger Narcissus-yellow villa. They were happy
but one day a letter arrived – their aunt wanted
to settle her nerves in their villa. So they moved
again.  They  moved  to  a  smaller  Snow-white
villa. In the end they came back to England." 

Valentýna Pavlasová

Radka Saundersová
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  Ámosův list                      Zprávičky z jedničky    

V říjnu nás navštívily paní zubařky, které nás
učily, jak si máme správně čistit zoubky. Dozvě-
děli jsme se spoustu informací. Na kartáček si
máme dávat  pasty jen  malinko,  asi  tak  jak  je
velké  zrnko  hrášku.  Důležité  je  mít  akorát
velkou hlavičku kartáčku, abychom se dostali na
všechna místa v pusince. Štětinek má být co nej-
víc (kartáček má být měkký), štětinky mají být
rovně zastřižené.
Začátkem listopadu v naší třídě proběhlo roz-

dělení  do skupinek pro celotřídní  hru Harry a
kámen mudrců.  Paní  učitelka nám nasadila  na
hlavu klobouk, který nám řekl, do které koleje
patříme.  Nevíme,  jak  to  paní  učitelka  udělala,
ale klobouk opravdu mluvil.
  11. 11. byl náš velký den. Hned ráno pro nás
bylo připraveno veliké překvapení, přišli k nám
žáci deváté třídy. Ukázali jsme jim, co jsme se
naučili.  Pak jsme jim každý přečetli dvě slova
z tabule a za odměnu jsme dostali SLABIKÁŘ.
Žákům deváté třídy a paním učitelkám moc dě-
kujeme.

foto: Jana Cacková
24.  listopadu  se  konaly  v naší  škole  vánoční

dílničky. S paní učitelkou jsme se přesunuli do
družinky, kde na nás čekala paní učitelka Huzlí-

ková,  která  s námi  také  tvořila.  Vyrobili  jsme
dva druhy svícnů a ovocný věneček.
26. listopadu jsme jeli na divadelní představení

O líné babičce do divadla Radost v Brně. Tato
babička ale vůbec líná nebyla. Se svým pejskem
Pepánkem se učila potápět, vylezla na osmitisí-
covku,  letěla  balónem,  svým  dobrým  a  od-
vážným srdcem zachránila pár lidí.  Toto před-
stavení se nám moc líbilo a vřele jej doporučuje-
me.
29.  listopadu  jsme  zpívali  na  rozsvěcování

stromečku v Želešicích. V tento den kromě naší
školy vystupovala také školka a chrámový sbor.
Během  odpoledne  probíhal  vánoční  jarmark,
kde si lidé mohli koupit různé výrobky, hlavně
ale  ty,  které  jsme  vyráběli  během dílniček  ve
škole.

foto: Iveta Schimmerová
5. prosince k nám zavítal Mikuláš v doprovodu

čertů  a  andělů.  Po  přečtení knihy hříchů  jsme
jim zazpívali píseň Banana koko baobab. Zbašti-
li jsme nadělené sladkosti a pokračovali ve výu-
ce.

foto: Jana Cacková

Aneta Adamcová
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  Ámosův list                    Okénko do druhé třídy    

Dne 6.  1.  2015 se  naše  třída  vydala  opět  na
Lipku – tentokrát jsme se chtěli dozvědět, „jak
roste chléb“.
Jeli jsme společně s pátou třídou zvláštním au-

tobusem.
Program nám přiblížil cestu od obilí rostoucího

na poli až ke chlebu na našem stole. Formou her,
samostatných i skupinových činností,  diskuze i
opakováním jsme  porovnávali  tradiční  ruční  a
strojovou výrobu chleba. 

            David Lauf,  II. třída

Nejvíce  se  nám  líbilo  mlácení  obilí  cepem
venku na zahradě a hlavně vlastní pečení malého
bochánku.

Dominik Látal, II. třída

Daniel Dvořák, II. třída

Taťána Hofmanová, II. třída

Domů jsme si dovezli nejenom nové zážitky a
pracovní list, ale také voňavý vlastnoručně vyro-
bený chléb.

text a foto: Hana Frišová
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  Ámosův list                                      Sportovní stránka    

Minikopaná
I  v  říjnu  se  naše  škola  podílela  na  pořádání

dvou  akcí.  Bylo  to  okrskové  a  okresní  finále
v minifotbale.  V  okresním  kole  naši  chlapci
skončili na lichotivém 3. místě. Postupoval pou-
ze první tým, a to fotbalisté Rajhradu. My ja-
kožto pořadatelská škola jsme automaticky po-
stupovali  dál.  V  okresním  kole  už  byli  kva-
litnější soupeři. Naši chlapci ovšem své zápasy
zvládli s úctou a ve velké konkurenci obsadili 6.
místo.

foto: Jana Cacková

Listopad se odehrával v duchu florbalu. Zú-
častnili jsme se dvou okresních kol. S mladší
kategorií jsme zavítali do Pohořelic. V rozho-
dujících  chvílích  nám  chybělo  to  potřebné
"štěstíčko"  a  bohužel  jsme  skončili  na  po-
sledním, 5. místě. Se staršími ročníky jsme jeli
prověřit soupeře na turnaj do Ivančic. V nabité
konkurenci se nám podařilo probojovat až do
semifinále.  V zápase,  kde  jsme  byli  po  celé
utkání lepším týmem, jsme prohráli na nájez-
dy. Boj o třetí místo byl ovšem v naší režii a
zaslouženě jsme si odvezli bronzové medaile.

Konec  listopadu  patřil  našim  šplhounům.
Teď ale nemyslím šplhouny, co se rádi učí, po-
dávají  paní  učitelce  pero a  pořád  se aktivně
hlásí, ale závodníky ve šplhu na tyči. S osmi
žáky jsem 27. 11. vyrazil na závody do Židlo-
chovic. Sbírali jsme spíše zkušenosti, protože
to byla naše první účast na těchto závodech.
Kluci  i  holky se snažili,  seč jim síly stačily.
Celkově  jsme  skončili  na  hezkém  5.  místě
z osmi kvalifikovaných škol. 

texty: Lukáš Kvarda

Hned na úvod školního roku nás  čekala  nej-
větší  sportovní  akce  pořádaná  naší  školou.
XXXI. ročníku Memoriálu Zdeňka Dvořáka se
zúčastnilo  cca  20  škol  z  našeho  okresu.  Naši
sportovci si vedli nad očekávání dobře. 

foto: Iveta Schimmerová

 V kategorii  nejstarších  chlapců jsme obsadili
hned dvě nejvyšší příčky. Vítězem se stal Adam
Hladký a druhé místo obsadil Adam Gajarský.
V TOP 10, konkrétně na sedmém místě, skončil
mladý talentovaný běžec Kryštof  Cacek,  který
patřil ročníkově ještě do mladší kategorie. Druž-
stvo chlapců ve složení: Hladký, Gajarský, Ca-
cek a Kocman skončilo celkově na 2. místě. 
Další obrovský úspěch jsme zaznamenali v ka-

tegorii III.B dívky, kdy na nejvyšší stupínek vy-
stoupala Venda Sedláková. Celkově jako druž-
stvo  ve  složení:  Sedláková,  Názlerová,  Něm-
cová  a  Kuzevičová  skončily  dívky  opět  na
krásném 2. místě.
I ostatní běžci želešické školy bojovali jako lvi,

a proto jim všem patří naše velké díky.
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  Ámosův list                                          Střípky ze ŠD   

22. ledna 2015 proběhl již třetí ročník soutěže
"Družina má talent". Každé oddělení vyslalo do
souboje tři vystoupení. 

 foto: Dušan Martínek

Porota složená ze samých odborníků - p. vy-
chovatelka Huzlíková,  p. vychovatel  Sláma, p.
učitelka Adamcová, p. Marta Křížová měla ne-
lehkou  úlohu.  Z  tanečních,  hudebních  a  reci-
tačních  vystoupení  musela  vybrat  tři  nejlepší.
Čekání na verdikt poroty nám zpříjemnila Míša
Němcová skladbou na příčnou flétnu. Na všech-
ny účastníky finále čekala sladká odměna a na
tři nejlepší drobné dárky a diplomy.
Výsledky:
1. místo: Táťána Hofmanová a Valerie Minářová
(II. třída) – čelo a flétna
2. místo: Tomáš Mach (IV. třída) – trubka
3. místo: Adéla Vaverková a Lucie Žmolová (IV.
třída) – tanec

Iveta Schimmerová

Balónky pro Ježíška
V roce 2014 se poprvé děti z želešické mateř-

ské  školy  a  školní  družiny  zúčastnily  celo-
republikové  akce  -  "Balónky  pro  Ježíška".
Jedná se o již tradiční předvánoční akci, kdy si
v jednu chvíli  mohou děti  po  celé  republice
vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška.
V pátek 12. prosince jsme se sešli před cuk-

rárnou U Kulaté. Dětem byly předány balónky
s jejich přáním a v 15:15 hodin vyletěly všech-
ny balónky společně k nebi. V celé republice
jich bylo celkem 103 738, čímž jsme společně
překonali šest let starý rekord z roku 2008. 

text a foto: Iveta Schimmerová

Čertovský týden
První týden v prosinci  čekal  na děti  ve II.

oddělení vzkaz od Lucifera, který zahájil  čer-
tovský  týden  plný  soutěží  a  her.  Utkala  se
celkem 4 čertovská družstva. Nejdříve museli
malí čertíci pojmenovat své skupiny a vymys-
let  znak.  Družstva soutěžila v  různých dis-
ciplínách (sběr uhlí, hledání kopyt, nošení ne-
zbedníků do pekla, hledání ztracených čertů,
znalost  čertovských  pohádek...).  Za  každý
splněný úkol sbírali čertíci kroužky na řetěz.
Nejlépe si vedlo družstvo „Andílků s rohama“
ve  složení  Šimon  Bargel,  Ondra  Havránek,
Dan Dvořák, Julie Ficová, Lucka Chválková. 

text a foto: Iveta Schimmerová



50 let Večerníčku
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  Ámosův list                                          Večerníček slaví

Víte, že...

...Večerníček se začal vysílat 2. ledna 1965, a to
pouze v neděli. První pohádkou byl  Kluk a ko-
meta;

...Večerníček vymyslel Milan Nápravník, byl zá-
roveň jeho prvním dramaturgem; 
...večerníčkova  znělka  je  nejstarší  českou  te-
levizní  znělkou,  výtvarníkem byl  Radek Pilař,
hudbu zkomponoval Ladislav Simon,  hlas pro-
půjčil Večerníčkovi Michal Citavý;

...první barevný Večerníček mohli lidé sledovat
v roce 1973, od stejného roku se začal vysílat
každý den;
...jediným čistě hraným Večerníčkem jsou Krko-
nošské pohádky;

...nejpoužívanější  technologií  výroby Večerníč-
ku je kreslená animace;
...Večerníček pronikl nejen do evropských zemí,
ale  oblíbily  si  ho  děti  i  v  Austrálii,  Malajsii,
Japonsku,  Turecku,  Číně,  Korei,  Indonésii,
Keni, Zimbabwe...

Iveta Schimmerová Adam Kocman, III. třída

Večerníček v zimě
Během měsíce prosince pokryla chodbu v 1.

patře ZŠ pravá zima. V zasněžené krajině se
objevily oblíbené postavičky z Večerníčku. A
proč?  Děti  ze  školní  družiny  se  rozhodly
oslavit Večerníčkovy narozeniny. Při procház-
ce pohádkovým lesem jsme potkali  Macha a
Šebestovou  s  mamutem,  Maxipsa  Fíka  jako
záchranáře, Pejska a Kočičku u štědrovečerní
večeře, hokejové reprezentanty Boba a Bobka,
Křemílka a Vochomůrku při koulovačce.

text a foto: Iveta Schimmerová

Znáš postavy z večerníčků?

1. jelen hajného Robátka
2. uspávací peřina
3. bratr Brumdy
4. skřítek bydlící v kloboukové chaloupce
5. strašidlo na hradě Kulíkově
6. psí kamarád Macha a Šebestové
7. velký pes
8. nosí modré kalhotky a rýč
9. Rumcajsův syn
10. jméno kouzelníka, v jehož klobouku bydleli králíci

Iveta Schimmerová

1.

2. F

3.

4. CH

5. CH

6.

7.

8.

9.

10. Ó



Tip weby

Náramky přátelství
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  Ámosův list                                                      Seriály    

Dnešní tři tipy na web ocení hlavně milovníci
dopravy. V dnešní době propojené informační-
mi systémy lze velmi jednoduše sledovat pohyb
letadel,  lodí  nebo městské  hromadné dopravy
v Brně. Pokud jste milovníky letadel a letecké
dopravy, nebo se jenom chcete podívat, odkud
letí  letadlo,  které  máte  nad  hlavou,  určitě
navštivte stránku www.flightradar24.com. 
Po kliknutí na vybranou značku letadla se zob-
razí odkud a kam letí, jak vysoko, jakou rych-
lostí a také fotografie daného stroje. 
Podobně zaměřený je web  http://www.mari-

netraffic.com/cz/.  Zde  se  můžete  informovat
o poloze  lodí  na  mořích  i  řekách,  o  jejich

kurzech, nákladu apod.
Poslední dnešní tip se týká městské hromadné

dopravy v Brně. Každá tramvaj, autobus, trolej-
bus  nebo  autobus  mají  zabudované  zařízení,
které  sleduje  jejich  aktuální  polohu,  případné
zpoždění nebo komplikace v dopravě. Užitečný
může být taky pro ty, kteří často čekají na spoj,
a  zajímá je,  kde  se jejich tramvaj  zrovna na-
chází. Pokud patříte do této skupiny, navštivte
http://iris.bmhd.cz/.
Výše zmíněné aplikace jsou také volně staži-

telné na tablety nebo chytré telefony.
Michal Špirit

 Náramky  přátelství  pocházejí  od  indiánů  ze
Střední Ameriky. Byly pro ně symbolem přátel-
ství. Dárce do náramku vložil svůj čas, fantazii,
lásku a obdarovaný nosil  náramek tak dlouho,
dokud se sám od sebe nerozpadl a nespadl mu
z ruky. Jakmile obdarovaný sundal náramek dří-
ve, značilo to, že přátelství skončilo. V Brazílii
se  náramky  lidé  obdarovávají  v  lednu  při
slavnosti   Festa  do  Bonfim.  Do  náramku  se
vplete přání a na zápěstí se připevní třemi uz-
líky. Přání se splní, až když náramek z ruky sám
spadne. 
Na výrobu náramků nepotřebujeme tkalcovský

rám, pracovní postup při vázání uzlíků je stejný
jako při drhání.

Pomůcky: 
silnější bavlnky
spínací špendlík
nůžky

1) Proužkový náramek 
Potřebujeme 8 stejně dlouhých (cca 100 cm)

bavlnek (4 barvy), svážeme kus (cca 10 cm) od
konce  uzlíkem,  na  uzlík  připevníme  spínací
špendlík, kterým si bavlnky přichytíme na pol-
štář, rifle...A začneme vázat uzlíky první levou
nití  (nit  pracovní)  směrem  doprava.  Pracovní
nití  uděláme vždy dva uzlíky kolem nitě  ved-
lejší.

2) Šipkový náramek
Potřebujeme 8 stejně dlouhých (cca 100 cm)

bavlnek (4 barvy). Tentokrát pracujeme se dvě-
ma pracovními nitěmi. Levou nití děláme uzlíky
směrem  doprava  kolem  tří  následujících
bavlnek,  pravou  nití  vážeme  uzlíky  směrem
doleva kolem tří následujících bavlnek. Poslední
je  uzel  středový  vázaný  ze  stejně  barevných
bavlnek.
Inspiraci můžete dále čerpat z knih (např. Do-

plňky  z  provázků)  nebo  z  internetu
(http://www.naramkypratelstvi.cz/index,
http://naramky-snadno.webnode.cz/krok-po-
kroku/)

proužkový náramek šipkový náramek

text a foto: Iveta Schimmerová

http://www.naramkypratelstvi.cz/index
http://naramky-snadno.webnode.cz/krok-po-kroku/
http://naramky-snadno.webnode.cz/krok-po-kroku/


9

  Ámosův list                                                Zábavníček    

Matematická pohádka

 Byla jednou jedna Sněhurka a sedm trpaslíků.
Trpaslíci pracovali celý den pilně v lese a Sně-
hurka  chodila  do  školy.  Jednou  probírali  ve
škole  aritmetický  průměr,  ale  Sněhurka  ne-
dávala pozor, protože se neustále bavila s vílou
Amálkou.  Za  domácí  úkol  Sněhurka  dostala:
Změř doma všechny trpaslíky a  vypočti  prů-
měrnou  výšku trpaslíka.  Jediné,  co  Sněhurka
zvládla, bylo změřit trpaslíky. Dál už si nevě-
děla rady. Baba Jaga jí nabízela všelijaké lek-
tvary,  ale příklad také neuměla vyřešit.  Před-
stav si,  že  jsi  krásný princ,  a  zkus Sněhurku
vysvobodit od matematického příkladu tím, že
to za ni vypočteš.

Jméno trpaslíka Výška
Štístko 110 cm
Kýchal 115 cm
Prófa 120 cm
Rýpal 112 cm
Bručoun 109 cm
Stydlín 117 cm
Šmudla 108 cm

Převzato ze ZŠ a MŠ Buštěhrad, Tyršova 77,
273 43 Buštěhrad; © Marek Veselý

Osmisměrka

BOBY, SÁŇKY, BRUSLE, HOKEJ, SNOW-
BOARD,  SNÍH,  VLOČKA,  VÁNOCE,
STROMEČEK,  BAŇKA,  DÁRKY,  KAPR,
BETLÉM, LADA, VLK, KRB

Tajenka:__  __   I         __  __  __  __  __   Y  
__  __  __        __   O   __  __  __  __  __

B O B Y S Á Ň K Y L

B V Á N O C E B A T

V R Ř Y O Ř E D S B

L V U Í K T A N K A

O L Š S L R Í K R Ň

Č K P É L H Á R B K

K O M P P E E D L A

A D R A O B W O N S

K K E Č E M O R T S

U R P A K J E K O H
Dušan Martínek, VII. třída

Omalovánka

Hana Frišová
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Večerníčkovy dvojice
Křemílek a  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spejbl a  _ _ _ _ _ _ _ _
Káťa a  _ _ _ _ _ _ _ _
Mach a  _ _ _ _ _ _ _ _ _
kosí bratři Josef a  _ _ _ _ _ _
hajný Robátko a  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _
motýl Emanuel a  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _
Manka a  _ _ _ _ _ _ _
Čmelda a  _ _ _ _ _ _

Iveta Schimmerová


