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  Ámosův list                     Divadlo ve škole    

Dne 28. ledna se žáci naší školy zúčastnili divadelního představení. Pro děti od IV. do IX. třídy se 
hrálo vystoupení pod názvem Divadlo nekouše.  O své dojmy a zážitky z tohoto představení se 
s námi podělili žáci IV. třídy.

Petra Křížová

Divadlo bylo velmi vtipné, a proto se mi líbilo. 
Na vystoupení byli žáci druhého stupně a IV. a 
V.  třída.  Dozvěděli  jsme se,  že v dávných do-
bách hráli divadlo jenom muži. Herci zapojovali 
i nás. Dominika Jahodová si zahrála ženu Othe- 
lla  a já  a Gábina jsme hrály labutě a další si 
také zahráli. Jsem ráda, že jsem na tom divadle 
mohla být.
                                Veronika Křížová, IV. třída

Na divadle se mi nejvíc líbila část o Othellovi, 
vybrali  si  Dominiku  Jahodovou,  aby  hrála 
Othellovu  ženu.  Othellův  pomocník  Jago 
poštval Othella  proti své ženě Desdemoně (Do-
minika Jahodová), protože Othello jí nadával, že 
ho podvádí s Cassiem. V druhé části se mi líbi-
lo, že tetička Jenovéfa se pořád vnucovala Had-
riánovi z Římsů.

Klára Nečasová, IV. třída

Divadlo mě  velmi zaujalo, bylo zábavné. Herci 
nám řekli něco o divadle a něco nám předvedli. 
Zahráli nám Othella od Shakespeara. A nakonec 
ukázali  Labutí  jezero.  Některé děti  se  do toho 
i zapojily. Doufám, že příště zas přijedou.
                               

Ondřej Vítek, IV. třída

foto: Aneta Adamcová

 

foto: Michal Špirit

Divadlo nekouše bylo velmi poučné a zajímavé. 
Už vím,  že  se  divadlo  hrálo  i  před  naším le-
topočtem a že se dělí na tragédie, komedie a či-
nohry.  Nejslavnějším  dramatikem  byl  Shake-
speare. Herci předváděli hru Othello. Zahrály si 
i děti ze školy, například  Aleš Kocman.  A ob-
čas byli i trochu sprostí! Nejlepší hláškou byla 
zřejmě Popelka po plastice. Pak ještě hráli Had-
riána z Římsů a balet Labutí jezero. Představení 
bylo moc vtipné.  

Daniel César, IV. třída

Divadelní představení bylo srandovní, sprosté a 
báječné. Bylo to o tom, jak dva herci hrají různé 
role,  např.  rytíře,  nepravého  rytíře,  Jenovéfu. 
Naučili jsme se, že divadlo se hrálo už před na-
ším  letopočtem  a  že  Shakespeare  byl  nejzná-
mější dramatik. 
                                Dominik Fic, IV. třída

Na divadle se mně líbilo to, že páni herci byli 
vtipní. Ukázali nám něco ze Shakespeara. Mlu-
vili  sice  sprostě,  ale  dali  to  do  dobrých  vět. 
I paním učitelkám a pánům učitelům se divadlo 
líbilo. 

 Vojtěch Lankaš, IV. třída 



Vánoční představení v anglickém jazyce
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  Ámosův list                      Prvňáčci v akci    

„Výměnný obchod“

Ve třetím  lednovém týdnu  se  byly předškolní 
děti podívat přímo do vyučování v první třídě. 
Prvňáčci  jim rádi, ale s menší  trémou,  ukázali, 
jak čtou, píší i počítají. 

30.  ledna po předání   prvního pololetního vy-
svědčení přijali malí žáci na oplátku pozvání do 
mateřské školy, kde strávili krásné vzpomínkové 
dopoledne.

text a foto: Hana Frišová

Lipka

V duchu ekologické výchovy si 21. ledna  děti 
z první třídy  vyslechly Pohádku o panu Šňofou-
sovi, zahrály různé hry, vyzkoušely psaní husím 
brkem, dozvěděly spoustu zajímavostí o hospo-
dářských zvířatech   a  na  závěr  samy stloukly 
máslo ze smetany a vyrobily tvaroh z mléka. 

Mimochodem víte, co znamená hřadování?

text a foto: Hana Frišová

V pondělí 16. prosince 2013 proběhlo anglické 
vánoční představení. 

 foto: Michal Špirit

Pátá třída zahrála scénku o zvířecí škole, jak by 
mohla probíhat výuka, kdyby žáky byla zvířát-
ka.

Šestá třída se rozdělila na dvě skupiny. Chlapci 
předvedli  scénku  Simpsonovi  a  děvčata 
s Dušanem Martínkem nám zahráli,  jak  by  to 
mohlo vypadat se zvířátky na farmě, kde žije zlá 
selka.

Nakonec  vystoupili  žáci  7.  třídy  a   zahráli 
scénku  o  velké  rodinné  vánoční  večeři,  která 
skončila zazpívanou koledou.

Miroslav Fruhwirt

2.  Jak  často  se  konají  zimní 
olympijské hry?

1. Které město bylo pověřeno pořá-
dáním  zimních  olympijských  her 
2014? V jaké zemi ho najdeme?



Vánoční představení v anglickém jaz

Listopad a prosinec ve III. třídě
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  Ámosův list                Okénko do III. třídy    

Začali  jsme probírat  vyjmenovaná slova po L, 
jde nám to lépe než vyjmenovaná slova po B. 
Musíme však ještě hodně trénovat.
Začátkem listopadu jsme se zúčastnili výukové-
ho  programu  Od  pramínku  k moři.  Tento 
program nás seznámil s koloběhem vody v pří-
rodě, s různými živočichy a rostlinkami, které se 
v blízkosti vody vyskytují. Po celou dobu jsme 
pracovali ve skupinkách. Nejvíce se nám líbilo, 
když nám paní instruktorka předváděla přizpů-
sobování zvířat vodnímu prostředí.

 
foto: Aneta Adamcová

Koncem  listopadu  pro  nás  byly  připraveny 
vánoční dílničky. S naší paní učitelkou jsme vy-
ráběli vánoční přáníčka. Největší  problém nám 
nadělaly uzlíky a navlékání nitě, ale nakonec se 
nám přáníčka velmi povedla. 

V naší třídě vedla dílničku také Zorka Rýparová, 
která s námi vyráběla hvězdičky a rybičky z pe-
digu a jablíčka z plsti.  Tyto výrobky jsme pak 
prodávali na vánočním jarmarku.
30. 11.  vystupovala I.  – IV. třída na vánočním 
jarmarku v Želešicích. Naše třída si připravila tři 
koledy,  z nichž  jednu  doprovázela  na  kytaru 
naše spolužačka Adélka Vaverková. 

 foto: Iveta Schimmerová 

Vystoupení jsme si užili, dobrého čajíku napili, 
pochvalu a pamlsek dostali.

Začátkem prosince na nás přišel Mikuláš.  Čerti 
si nakonec nikoho v pytli neodnesli.
V angličtině jsme samostatně tvořili  svůj první 
anglický  projekt  o  rodině.  
Už  se  těšíme  na  vánoční  besídku,  Ježíška  a 
prázdniny!!!
 Aneta Adamcová

3. Kolik medailí získala výprava českých olympioniků na zimních olympijských hrách 
2014?

Co nás čeká v lednu?

Budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech po L, přidáme si vyjmenovaná slova po M. V ma-
tematice budeme sčítat a odčítat pod sebou. V prvouce se budeme zabývat člověkem, stavbou jeho 
těla. Také pojedeme na výukový program na Lipku.

Aneta Adamcová



Novoroční turnaj
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  Ámosův list                                          Sport    

TURNAJ OČIMA ČTVRŤÁKŮ

Začátkem ledna se v naší škole uspořádal novo-
roční  turnaj  ve  vybíjené.  Hrála  pátá,  čtvrtá  a 
třetí  třída.  Kapitáni  byli  Václav  Horký,  Anna 
Vařeková, Nikol Havlátová, Michal Přerovský a 
Klára  Šedivá.  S každým družstvem jsme  hráli 
jednou. V našem týmu byla Nikol Havlátová, já, 
Vendula  Sedláková,  Nikola  Streitová,  Robin 
Kyzlink, David Pavlas a další. Všechna družstva 
byla vynikající, ráda jsem si s nimi zahrála. Dě-
kuji paní učitelce Brychtové a dalším učitelům, 
kteří se podíleli na novoročním turnaji. I když 
jsme  nevyhráli,  přeji  vítězství  družstvu  Anny 
Vařekové, hodně se snažili a skoro vždycky vy-
hráli.  Měli  tam hodně dobré lidi,  ty nejlepší a 
musím je pochválit.  Nikol Streitová a Vendula 
Kučerová byly také vážně hodně dobré. 
                       
                         Veronika Křížová, IV. třída

Napíšu vám něco o novoročním turnaji ve vybí-
jené. Byl v tělocvičně a mě moc bavil. V mém 
družstvu byli tito lidé: Anička Vařeková, Vojta 
Lankaš, Libor Prodělal, Lucka Žmolová a Mar-
tin  Novotný.  Druhý  zápas  jsme  hráli  s druž-
stvem Václava Horkého. Málem to byla remíza, 
ale nakonec jsme o jeden bod vyhráli. Další den 
jsme se z rozhlasu dozvěděli,  že vyhrálo druž-
stvo Anny Vařekové,  a  to  znamenalo,  že  jsme 
vyhráli. 

Gabriela Staňková, IV. třída

Začátkem  ledna  se   konal  novoroční  turnaj 
ve vybíjené.  Konal se v tělocvičně v želešické 
škole.  Byli  jsme  rozděleni  do  pěti  družstev. 
První družstvo bylo Michala Přerovského, v tom 
družstvu jsem byl  i  já,  Vláďa, Bára a  Martin. 
Druhý den se hlásilo v rozhlase, že jsme na tře-
tím místě. Měl jsem ohromnou radost. 
                   

Tomáš Novotný, IV. třída

13. a 14. ledna se uskutečnily na naší škole dva 
novoroční sportovní turnaje. Žáci 3. - 5. ročníku 
hráli vybíjenou a žáci 6. - 9. ročníku změřili své 
síly v přehazované.

Ve vybíjené  zvítězilo  družstvo Anny Vařekové 
ve  složení:  Vařeková,  Prodělal  (V.  třída), 
Lankaš,  Jangl,  Vítek,  Staňková,  Novotný  M.
(IV. třída), Stoican, Michalíková, Bargel a Žmo-
lová L. (III. třída).

Stanislav Svoboda, III. třída

Přehazovanou vyhráli "Dřeváci" ve složení: Kři-
vák,  Hladký  R.  (IX.  třída),  Kadlčík,  Maarová 
(VIII.  třída),  Vařeková  K.,  Masopustová  (VII. 
třída), Šmíd, Martínek a Žmolová M.(VI. třída).

foto: Michal Špirit

Všichni bojovali velmi statečně a srdnatě a patří 
jim velká  pochvala.  Všechna zúčastněná  druž-
stva bez ohledu na umístění byla oceněna diplo-
mem a sladkou odměnou. 

Miroslava Brychtová
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Ámosův list                         Střípky z II. oddělení ŠD

Česká televize

V pátek 24. ledna po obědě nás čekalo malé pře-
kvapení. Česká televize se v naší školní družině 
rozhodla  natočit  krátkou  reportáž  o  křestních 
jménech  -  tradičních  i  netradičních.  Děti  se 
nejdříve  ostýchaly,  ale  díky  milému  přístupu 
pana redaktora i kameramana brzy na trému za-
pomněly a natáčení si užily. 

Reportáž byla odvysílána 26.  ledna v 18 h na 
ČT 24 v pořadu Události v regionech.

Iveta Schimmerová foto: Aneta Adamcová

Bužírkujeme....
Během ledna se děti naučily plést jednoduchý 
přívěsek na klíče z bužírek – barevných PVC 
hadiček. Přívěsky obdarovaly své blízké. 

Nauč se je taky!

Iveta Schimmerová

Turnaj ve stolních hrách
Ve středu 29.  ledna  děti  změřily své síly ve 
stolních hrách.  Bojovalo se urputně o každý 
bod.  Uno  vyhrála  J.  Sedláková,  Pexeso 
V. Havlátová,  Dámu  D.  Ďuriš,  Cink 
J. Holfeuer a  ve Čtyřlístku jasně dominovala 
S.  Urbánková. Všechny zúčastněné děti  byly 
odměněny  bonbóny  a  vítězové  navíc  diplo-
mem a malým dárečkem.

Užili jsme si prima odpoledne a těšíme se na 
další soutěže v družině!

Iveta Schimmerová

Čajový dýchánek
Během čtvrtého lednového týdne jsme si poví-
dali s dětmi o čaji - odkud pochází, z čeho se vy-
rábí, jak se pije, o jeho účinku na lidský organis-
mus. V úterý jsme si namalovali čajové hrníčky, 
které  jsme si  po  čajovém dýchánku "doplnili" 
naším oblíbeným čajem. 

Na čajový dýchánek si děti  přinesly svůj oblí-
bený  čaj  i  hrníček  a  vychutnaly  si  čaj  se su-
šenkou při poslechu příběhu o Pipi, jak se zú-
častnila čajového odpoledne u Tomíka a Aniky. 

text a foto: Iveta Schimmerová



Výcvik psů
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Ámosův list                                                         Seriál  

Ahojte děcka!

Tentokrát jsme si pro Vás připravily něco o agi-
litách. Jak už jsme si minule řekli,  nebo to už 
víte, tak agility jsou vlastně nějaké zábavné zá-
vodění se psem. Do agilit patří například „áčko“ 
nebo kladina, ale také slalom, tunely atd. Jestli-
že se věnujete této disciplíně, tak musíte pama-
tovat na to, že to psa musí bavit a když udělá 
něco  dobře,  tak  co  nejrychleji  odměnit 
pamlskem nebo oblíbenou hračkou. 

KLADINA

Někteří  psi  se  kladiny bojí,  ale  většinou je  to 
baví.  Když  se  pejsek  bojí,  tak  mu musíte  dát 
najevo, že je to něco super a veliká zábava. Za-
číná se takto:

Před kladinou se psovod se psem zastaví a dá 
povel "sedni k noze". Následně se rozejde, při-
čemž pes  musí  jít  přes  celou  kladinu stejným 
tempem jako psovod. Cca 1 metr za kladinou se 
oba zastaví, pes dostane povel "sedni k noze" a 
je pochválen a odměněn pamlskem. Pamatujte 
na to, že pes musí jít současně se psovodem tak, 
aby ho nepředbíhal ani nezaostával

"ÁČKO"

Zhruba  1  metr  před  áčkem dostane  pes  povel 
"sedni  k  noze".  Poté  dostane  povel  "vpřed"  a 
přeleze překážku. Pokročilí mohou dostat povel 
"zpět" a musí cvik vykonat i zpátky. Začátečníci 
dají cca 1 metr za překážkou psovi povel "sedni 
k noze", odmění ho pochvalou a pamlskem. 

Tato aktivita se dá trénovat i s oblíbenou hrač-
kou.

PŘEKÁŽKA:

Pes dostane povel "vpřed" nebo "hop" a přesko-
čí  ji.  Stejně  jako  u  áčka  může  dostat  povel 
"zpět".  Poté  se  zastaví  u  psovodovy  nohy  a 
dostane pamlsek nebo hračku.

S pejskem můžete trénovat i neoficiální povely 
jako  "převal  se"  (pes  leží  na  boku  a  musí  se 
převalit  na  druhou stranu)  nebo  oblíbené  "dej 
pac", "plaz se" apod. 

Adéla Kozlová, Barbora Machová, IX. třída

Obr.1 : STEFFEN Heinz. Agilitytunier in Höfen (N-Eifel, 
Deutschland)  als  Panorama,  1.2.2014  dostupné  z 
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agilit
ytunier_-_Panorama.jpg]

zdroj fotek:

http://www.kk-svvatstrelice.wbs.cz/
http://rybnicek.cz-pes.cz/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agilitytunier_-_Panorama.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agilitytunier_-_Panorama.jpg
http://rybnicek.cz-pes.cz/
http://www.kk-svvatstrelice.wbs.cz/


Uspěl bys ve třetí třídě

8

Ámosův list                                             Kvíz

V tomto kvízu zjistíš, jak bys uspěl v učivu třetí 
třídy.  Okruhy  se  týkají  českého  jazyka, 
matematiky a prvouky. Dost bylo úvodu a teď 
hurá na kvíz!

1) Do spojení přib---t do řady studentů doplníš:
a) y
b) i
c) obě možnosti jsou správné

2) Vyber správnou možnost:
a) bidlo = živobytí  X  bydlo = tyč
b) bydlo = živobytí  X   bidlo = tyč
c) bidlo = živobytí X bidlo = tyč

3) Slovesa vyjadřují různými tvary trojí čas:
a) přítomný, budoucí, slovesný
b) slovesný, minulý, přítomný
c) přítomný, budoucí, minulý

4) Která možnost nezahrnuje pouze pádové 
otázky?
a) Kdo? Co? (O) kom? Kým? Kam?
b) Kdo? Co? Koho? Čemu?
c) Komu? Čemu? Co? Koho?

5) Mlynařík dlouhoocasý je:
a) ptáček
b) obojživelník
c) druh opice

6) Sedmikrásky stonek je:
a) lodyha
b) stvol
c) stéblo

7) Která půda obsahuje zrníčka písku a dostatek 
humusu? (lze z ní dělat hrudky a je vhodná pro 
pěstování většiny rostlin)
a) jílovitá
b) písčitá
c) hlinitá

8) Mezi jedovaté houby patří:
a) kozák březový
b) smrčinec žabinec
c) hřib satan

9) Mezi tělesa nepatří:
a) jehlan
b) kruh
c) válec

10) 23:6 je:
a) 4  zb. 1
b) 3 zb. 5
c) 2 zb. 13

11) Když 246 zaokrouhlíme na desítky, 
dostaneme číslo:
a) 240
b) 245
c) 250

12) Mezi osově souměrná písmena nepatří:
a) Z
b) Y
c) M

Aneta Adamcová

Řešení:
1 a), 2 b), 3 c), 4 a), 5 a), 6 b), 7 c) 8 c), 9 b), 10 b), 11 c), 12 a) 

4. Severská kombinace je:

a) kombinace střelby a běhu na lyžích
b) kombinace sjezdu a slalomu na lyžích
c) kombinace skoku a běhu na lyžích

A jak jsi dopadl?
0 chyb = 1
1-2 chyby = 2
3- 4 chyb = 3
5- 6 chyb = 4
7 a více chyb = Zopakuj si třetí třídu! 
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Ámosův list                                           Koktejl

Osmisměrka
AMUR,  AORTA,  BLOK, 
BONY, EPITAFY, FÚZE,  HO-
TEL,   HRAD,   IDYLA,   JE-
ANS, KALUŽ, KEŠU,  KLEP, 
KLUK, METR, OHEŇ, PERA, 
SILO,  STOA,  TABULKA, 
TAMTO,  TERČE,  UZDA, 
UZEL, VEPŘ, ZELÍ 

tajenka: _  _  _  _   _  _   _   _  

 Dušan Martínek, VI. třída          

Zpívánky ve trojce

 Barbora Grimová, III. třída

Nepřehlédni!!
Pod značkou olympijských kruhů najdeš v ča-
sopise  pět  úkolů,  které  se  týkají  zimních 
olympijských her.  Pokud máš chuť, napiš své 
odpovědi na papír, podepiš se a lístek vhoď do 
krabice na příspěvky do školního časopisu. Na 
konci března vylosujeme tři správné odpovědi 
a výherce čeká malá odměna. 

Iveta Schimmerová
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5. Přiřaď známého českého sportovce k jeho 
sportovní disciplíně:

1. Lukáš Bauer a) snowboarding
2. Martina Sáblíková b) krasobruslení
3. Ester Ledecká c) rychlobruslení
4. Tomáš Plekanec d) alpské lyžování
5. Šárka Strachová e) běh na lyžích
6. Tomáš Verner f) hokej


