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Tandemová výuka

 I. oddělení ŠD jsme uzavřeli první

kolo tandemové výuky s Ing. Zorkou

Rýparovou z Rezekvítku. V prosinci

na nás čekaly poslední  dva programy: „Stromy

na podzim“ a „Papírový les“.

V
Stromy na podzim

Proč  se  na  podzim  barví  listí  na  stromech?

Abychom dokázali odpovědět na otázku, museli

se z nás stát vědci.

Stříhali jsme a drti-

li listy podle barev

spolu s pískem a li-

hem. Na filtračním

papíru  jsme  ná-

sledně  pozorovali

rozložení  barev.

V další části programu si pro

nás skřítek Podzimníček při-

pravil  pohádku a lístečkové

pexeso,  které  nám ukázalo,

že listy stromů se liší nejen

svou velikostí, ale i tvarem.

Zbylé  listy  jsme  využili  ke

zdobení látkových pytlíčků.

Papírový les

Víte, za kolik lidských generací se ze semínka

stane  dospělý  strom?   Prvňáčci  vám  poví,  že

stromy  dospějí  za  120

let,  tzn.  za  čtyři  lidské

generace.  V našem

vlastnoručně vyrobeném

lese  z kartonu  a  vlny

jsme  zažili  mnohá

dobrodružství – poslou-

chali jsme zvuky zvířat, hmatem poznávali dary

lesa a seznámili jsme se panem lesníkem. Lesník,

paní  učitelka  Zorka,  nás  naučil,  jak  recyklovat

papír a vyrobit z něj jednoduché vánoční ozdoby.

Daroval nám do družinky živý stromeček v kvě-

tináči.  Naším úkolem je  dobře  se  o  něj  starat,

abychom jej mohli na jaře vysadit do přírody a

pozorovat, jak roste.

Koronavirus  zasáhl  i  naši  tandemovou výuku.

Díky  vstřícnosti  vedení  školy,  dodržení  všech

bezpečnostních  pravidel  a  profesionálnímu  pří-

stupu  Ing.  Zorky  Rýparové  se  nám  podařilo

všechny programy dokončit. Věříme, že se s paní

učitelkou Zorkou na jaře znovu setkáme a bude-

me společně objevovat krásy naší přírody.

Iveta Schimmerová
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Naše Želešice

 prvňáčky jsme si ve školní družině povídali o obci, ve které žijeme – o Želešicích. Co se

nám v obci líbí, co nám chybí, jaká místa v obci považujeme za důležitá, jak vypadá znak

obce, kdo zná naši paní starostku. Povídání jsme doplnili výrobou poštovní známky pro Že-

lešice. Spojili jsme síly a společně jsme část obce vybu-

dovali ze stavebnice (SEVA). 

S
Rozhodli jsme se, že uspořádáme výstavu našich prací.

Přidaly se k nám i děti ze druhé třídy, které vyrobily znak

obce a známku České republiky.  Protože nemůžeme po-

zvat rodiče do školy, zvolili jsme „Galerii na plotě“, která

je přístupná široké veřejnosti. Při cestě do školy si můžete

prohlédnout naše umělecká díla. Jste srdečně zváni!

Iveta Schimmerová

  Chybí mi...

koupaliště

velké hřiště s prolézačkami

mini ZOO  Líbí se mi...

školní hřiště

les

kamarádi

cukrárna

Návrh poštovní známky

Želešice
Vojtech Sopko, I. třída

Bobrava
Terezie, Hofmanová, I. třída

Obecní úřad
Zdeněk Starý, I. třída
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Josef Milčevič, I. třída

Tereza Pokorná, I. třída

Matěj Pejchar, I. třída

Anežka Horká, I. třída

nadpis: Dominika Gregorová, I. třída

foto: Hana Frišová
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Okénko druhé třídy aneb Co se u nás děje

onečně  přišel  náš  vytoužený  den,

píše  se  18.  11.  2020.  Proč  vytou-

žený?  Jsme  opět  spolu  ve  škole.

Skončila nám distanční výuka. Do školy se v ten-

to den mohli vrátit žáci 1. a 2. třídy. 

K
Kromě naší paní učitelky nás ve třídě přivítala

i nová  interaktivní  tabule,  kterou  jsme  museli

všichni hned vyzkoušet.  Je to paráda.  Paní uči-

telka nám na ní promítá stránky z učebnice, pouš-

tí výuková videa, promítá mapy, také na ní hraje-

me  didaktické  hry,  které  slouží  k procvičení

učiva.

Během měsíce listopadu jsme si vyzkoušeli vy-

tvořit jídelní lístek. V anglickém jazyce jsme se

naučili  nová  slovíčka,  která  se  týkají  okruhu:

ŠKOLA. Na naše práce se můžete podívat níže.

Ve třídě jsme společně  oslavili  Mikuláše,  sice

nepřišel osobně, ale paní učitelka nám dala kaž-

dému perníček a ve výtvarné výchově jsme vyrá-

běli andělskou kapelu. Společně jsme si povídali

o adventu a těšili jsme se na Vánoce.

18. prosince jsme si udělali ve třídě vánoční be-

sídku.  Rozkrojili  jsme  si  jablíčka,  všem  vyšla

hvězdička. Házeli jsme bačkorou. Omotali jsme

náš stromeček řetězem přátelství. Rozdali jsme si

dárečky  a  s radostí  v srdci  jsme  odcházeli  na

prázdniny.

Dne 4. ledna 2021 se opět po prázdninách vrací-

me do školy. Bohužel se navrací zatím pouze žáci

první a druhé třídy. Ostatní mají distanční výuku.

Snad se také brzy vrátí do školních lavic.

V lednu jsme probrali v angličtině téma: My fa-

mily.  Už  umíme  jednotlivé  členy  rodiny  vy-

jmenovat. 

Také jsme se učili popsat naše oblíbené hračky

(ukázky najdete na straně 6). I ve druhém pololetí

pokračujeme  ve  čtení  knih.  Ke  každé  přečtené

knize  vždy vypracujeme pracovní  list.  Musíme

přečíst dvě knihy za pololetí. Zatím se nám daří

tento plán plnit (ukázky najdete na straně  6).

Aneta Adamcová

M
ic

ha
l B

oh
áč

ek
, I

I.
 tř

íd
a

Ve
ro

ni
ka

 V
la

ch
ov

á,
 I

I.
 tř

íd
a

ÁM
OS

 M
EZ

I D
R U

H Á
K Y



          6 

Malí čtenáři a spisovatelé ze dvojky
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Jak se píšou příběhy...

aní učitelka se dnes v hodině českého jazyka tvářila velmi tajemně. Stála u tabule, v ruce dr-

žela lísteček, na kterém měla napsaný příběh. Ten nám přečetla. Představte si, že skoro celý

příběh byl napsán na jedno písmenko.  Zkoušeli jsme vymýšlet slova na různá písmenka.

Z těchto slov jsme pak doma tvořili příběhy. Moc nás to bavilo. Zde jsou naše výtvory.

P
vaši druháci

Chanelle Matos da Silva, II. třída

David Kopáček, II. třída

 Vít Hlinka, II. třída
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My jsme žáci třetí BÉ...

o nám to utíká! Ani jsme se nenadáli,

Vánoce  proletěly  takřka  kosmickou

rychlostí  a  čas  se  nám  překulil  do

dalšího  roku.  My,  žáci  3.B,  neleníme  a  pokra-

čujeme  v  získávání  nových  vědomostí  a

dovedností,  i  když  v současné  době  je  to  opět

distanční formou. Co se dá dělat? Nic, musíme to

zvládnout! A já jsem ráda, že mám ve třídě tak ši-

kovné  a  samostatné  děti,  které  zvládají  výuku

přes Teams, jak se říká, na pohodu. 

T

V matematice již máme promrskanou celou ná-

sobilku. Někdo mrská rychleji,  někdo pomaleji.

Každopádně trénovat ji musíme neustále, protože

opakování je matka moudrosti a v matematice se

bez násobilky nelze obejít. To si právě ověřuje-

me,  neboť  ji  používáme  i  v dalších  početních

operacích. Naučili jsme se písemné sčítání a od-

čítání a momentálně se prokousáváme písemným

násobením a dělením mimo obor násobilek.  Za

chvíli  nás  čeká  početní  obor  do 1000.  A to  už

bude velká matematika! Tak snad nám to půjde

stejně dobře jako doposud.

Nedávno BYLY nebo BILY zimní  prázdniny?

Představte si, že to už taky umíme. A protože ty

prázdniny  nikoho  netloukly,  ony  zkrátka  jen

proběhly  a  existovaly,  tak  jednoduše  a  prostě

BYLY. Panečku, vyjmenovaná slova, to je věc!

Ale snažíme se, co se dá. Naučit se je zpaměti, to

je pro většinu z nás hračka, ale správné psaní I/Y

u  slov  příbuzných  k těmto  vyjmenovaným

slovům, to je daleko složitější. To se musí umět

řádně zdůvodnit. Je to slovo vyjmenované či jeho

jiný tvar? Nebo je to slovo příbuzné?
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Čtenáři ze třetí BÉ

Hodně žáků z naší třídy rádo čte a já jsem za to moc ráda. Děti mě zaplavují čtenářskými listy, do

kterých zapisují informace ke knihám, které přečetly. Mohu Vám říct, že už jich mám pěkně tučnou

složku. U kluků to vyhrává na plné čáře Deník malého Poseroutky. U děvčat zase knihy o zvířatech a

přátelství. pokračování na straně 10
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My jsme žáci třetí BÉ

 prvouky už toho víme hodně o České

republice  a  učíme  se  pozorovat  svět

kolem nás. Z V anglickém jazyce jsme právě dokončili jednu

učebnici a teď se seznamujeme s novými kama-

rády,  kteří  nás  budou provázet  učebnicí  novou.

Jsou to „superkamarádi“ a mají vlastnosti super-

hrdinů. Asi to bude velká zábava. Stejně zábavné

je i čtení na pokračování o Machovi a Šebestové,

kteří cestují po celém světě.

Hi, my name is Eva. I´m wea-

ring  a  blue  hat.  My  shirt  is

yellow and my coat is red. I´m

wearing a green skirt. My gloves

and  scarf  are  purple.  And  my

boots are pink.

My cestujeme  prozatím jen  po  naší  republice

v rámci soutěže „Cestujeme po České republice“.

Hodně se v ní učíme týmové práci a odměnou je

nám nakupování  různých  měst  a  území  napříč

republikou. Této soutěži se ale můžeme nejvíce

věnovat, když je prezenční výuka. Takže si moc

přejeme, abychom už zase mohli do školy, do té

naší 3.B třídy.

Teď mě napadá, co takhle použít naše kouzelné

sluchátko?  Takže  ho  beru  do  ruky  a  volám:

„Haló, my žáci 3.B třídy ze Želešic si moc přeje-

me, abychom už zase mohli chodit každý den do

školy!  

A ze sluchátka se ozývá: „Ale proč ne? Jen rač-

te, prosím!“

Pavlína Jouklová
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Vánoce v Nebelvíru

oslední den ve škole v roce 2020 byl

pátek 18. prosince. Ve čtvrté třídě jsme

si udělali  besídku a rozdávali  jsme si

dárky.  Dívali  jsme  se  na  animovanou  pohádku

Ledové království  2  a  jedli  cukroví,  ale  každý

pouze  to  svoje.  Stromeček,  který  krásně  svítil,

nám  také  zdobily  vlastnoručně  vyrobené  Zla-

tonky, které jsme vyráběli na podzim.  Připomí-

naly nám celoroční  téma naší  třídy „Harry Po-

tter“. Od paní učitelky jsme dostali novou počíta-

P cí  hru,  kterou jsme si  hned zahráli.  Kdo chtěl,

mohl  si  vyrobit  z  keramiky srdíčko nebo třeba

hvězdičku. Paní učitelka nám připravila i „novo-

roční“ přípitek – dětské šampáňo. Byl to moc prí-

ma den. Pak jsme se všichni rozloučili, popřáli si

bohatého Ježíška a od té doby jsem mou třídu po-

hromadě neviděla.  Doufám, že se brzy vrátíme

do školy za paní učitelkou a spolužáky. 

Adéla Remerová, IV. třída
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1. Všude svítí ….

2. Jíme bramborový …

3. Pečeme …

4. Díváme se v televizi na …

5. Líbáme se pod …

6. Jíme …. večeři.

7. Když je zima, tak na hlavě nosíme …

8. Zapalujeme svíčky na …. věnci.

9. Jíme bramborový salát a …

Adéla Remerová, IV. třída

TAJENKA: 

O Vánocích máme všichni doma vánoční 

………………………..

Vánoční křížovka
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Příběh...

Tentokrát bylo zadání úkolu trochu jiné, než na jaké jsou páťáci zvyklí. Nebylo dopředu dané téma,

o němž by měli psát. Jasné bylo pouze to, jaká slova se mají v textu objevit, konkrétně: UTÍKÁM,

VTEŘINY, ZÁBLESK, NERVY, STRACH, DOST, VLNA, TŘI. Sešlo se šestnáct úžasných pří-

běhů, z nichž ani jeden není stejný,  každý je svým způsobem originální a jedinečný. Hezké počtení!

Jana Cacková
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Chvíli  po  tom,  co  jsme  všechny  tři  usnuly

v malé  táborové  chatce,  se  spustil  veliký  liják.

Bubnuje do střechy, najednou záblesk! Probudím

se. Co to je? Vzbudilo to i mé kamarádky, Terku

a Helču. „Já se bojím,“ křičíme jednohlasně. Ne-

věděly jsme, co se děje. Asi bouřka, napadlo mě.

A dost,  strach nám nepomůže.  Rychle hledáme

pláštěnky  a  holínky.  Musíme  k  hlavní  budově.

Vybíháme  z chatky,  prostranstvím  se  valí  vlna

vody. Terka upadla, snažíme se jí pomoct. Drží-

me se za ruce a utíkáme. V dálce už vidíme ve-

doucí. Volají na nás. Cesta se zdá být nekonečná,

ale ve skutečnosti šlo o vteřiny. Vtom se probu-

dím a uvědomím si, že to byl jen sen.  Ach, to

byly nervy, ale také prima dobrodružství. 

Lucie Gregorová, V. třída

Výlet na lodi

Výlet na moři pro mě byl jeden ze tří nejlepších

výletů,  které  jsem  zažil,  ale  také  nejnebez-

pečnější. Plul jsem na lodi jménem Černý drak,

protože byla ve tvaru draka, a docela jsem z ní

měl strach. Jednou v noci jsem se probudil, vyšel

jsem z podpalubí  a  uviděl  záblesk.  Utíkal  jsem

vzbudit kapitána, abych mu řekl, co se blíží. Vy-

šel  z kapitánské  kabiny  a  s hrůzou  zjistil,  že

všichni  panikaří.  Za  pár  vteřin  mu  došla  trpě-

livost,  zařval  na  celou  loď:  „DOST!“  Všichni

ztichli.  V tom  tichu  do  lodi  obrovskou  silou

vrazila vlna, všechny povalila na zem. Celá po-

sádka měla nervy, nikdo netušil, co se bude dít

dál.  Bouře  naštěstí  ztichla,  moře  se  uklidnilo.

Všichni až na kapitána, který držel stráž, jsme si

šli zase lehnout. 

S východem  slunce  jsme  zahlédli  na  obzoru

zemi.  Byl  jsem  velmi  rád,  když  jsem vstoupil

nohama na pevninu.

Marek Novotný, V. třída

 Tenisový turnaj 

 Vždycky jsem chtěla hrát  tenis,  ale  měla jsem

obavy, že mi to nepůjde a nebudu dost dobrá. Za-

čala jsem však poctivě trénovat a celé tři roky se

věnovala tréninkům. Až jsem se jednou přihlásila

na tenisový turnaj.  

  Do začátku mého prvního zápasu už zbývají jen

vteřiny,  čas  utíká a  já  ztrácím nervy. Najednou

však  přijde  záblesk  naděje,  strach  pomine a  já

poprvé na kurtu vítězím. Velká vlna potlesku mě

potěšila a dodala sil do dalších tréninků.

Sára Gregorová, V. třída

Jedu na dovolenou

 Ráno jedu na dovolenou k moři. Natáhla jsem

si budík a jdu spát. A sakra, zaspala jsem! Rychle

se obleču, chytnu kufr a utíkám na letadlo. Mám

strach, že zmeškám let. Bylo to dost na knop. Se-

dím na  místě  a  vzlítáme.  Máme  přistát  ve  tři.

Jsem tu, bylo to o nervy. Jedu taxíkem a od cíle

mě dělí už jen pár vteřin. Ve vchodu do hotelu

jsem narazila na partu lidí. Poprosila jsem je, zda

by mě nevyfotili. Jeden záblesk a je to. Hurá na

pokoj, do plavek a běžím na pláž, skáču do vln a

konečně si užívám pohodu.

Valentýna Grégrová, V. třída
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Příběh…
(dokončení ze strany 12)

Labutě

Zas  je  tu  druhá  vlna  koronavirového běsnění.

Sedím ve svém pokoji a přemýšlím, co budu dě-

lat. Tu mě to napadá jako záblesk z čistého nebe.

Jsou  tři  hodiny,  za  pár  minut  a  vteřin  přijde

máma  z  práce.  Já  jí  navrhnu,  že  půjdeme  na

rybník do Chrlic. Jsou tam krásné labutě. Vezme-

me  si   s  sebou  tvrdé  pečivo.  Máma  souhlasí.

Říká, že si uklidní nervy, taky toho má v práci

hodně. A tak jsme vyrazily. U rybníka jsem vy-

táhla pečivo a za chvíli tu bylo celé hejno labutí.

Jsou krotké a drzé! Najednou se všechny vrhly

na břeh za mnou. Dostala jsem strach a utíkala

raději opodál do bezpečí.  Přesto to bylo krásné

odpoledne. 

Tereza Lovecká, V. třída

 
V pohádce

Mým  každodenním  zvykem  je,  že  si  před

spaním pouštím pohádku na CD přehrávači, a to

Hurvínkovo trápení se školou. Do tří vteřin větši-

nou  usnu.  Z  příjemného  spánku  mne  probere

záblesk. Promnu si oči a zjistím, že jsem se ocitla

v  Hurvínkově  světe.  Jsem  vyděšená  a  mám

strach. V tom si uvědomím, že vedle mne stojí

Hurvajz a říká: „Vanes, neměj nervy, tady se ti

bude líbit.“ Nevím, co mě to popadlo, ale začala

jsem utíkat, přitom se nemohla pohnout. Hurvajz

mi povídá: „Co tady stojíš a děláš vlny? Dáme si

něco na zub a hned se budeš cítit líp.“

V duchu zakřičím: „DOST“  a vrátím se zpátky

z této bláznivé pohádky.

Vanessa Bulíčková, V. třída

Jaro

Jednou si Simona řekla, že se půjde provětrat na

vzduch, a tak šla na balkon. Podívala se, jak je

venku krásně. Její sestra Rozálie zalévala kytky.

Malé  rybičky  v rybníčku  za  domem  usilovně

mrskaly ocásky, snažily se plavat. Motýli vesele

třepotali křídly… bylo jí tak krásně, když všude

panovalo štěstí. „Jaro je vždycky takové, Simi,“

ozvala se zespodu Rozárka s úsměvem na tváři,

jako by jí četla myšlenky. Simča jí pohled opě-

tovala a šla si za ní užívat každou  vteřinu toho

šťastného  ročního  období.  Potom  šla  ven  za

svým koníkem  Fabiánem.  Byl  indigově  černý.

Rozárka měla strakatého (hnědo-bílého) koně se

jménem Monika. „Matesi! Pojď si s námi hrát na

zahradu!“  Kolem  nohy  se  jí  prosmýkl  záblesk

kočičí srsti. Byl to mourovatý zrzek, který přede,

když se mazlí. Předení znamená, že se mu to líbí

Také si rád hraje se svými paničkami. Chvíli si

s nimi hrál, ale až ho to omrzelo, odešel. „Dáme

si  závody?  Odtud  po  tamten  rybník,  dobře?“

navrhla sestra a ukázala na rybník s rybami. „Tři,

dva, jedna, TEĎ!“ odstartovala to Simča a prud-

ce vyběhla. Za ní se utvořila vlna prachu. Rychle

rybník oběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Byly

to velké nervy. Do cíle však doběhla první její

sestra. „Vyhrála jsem, ale vedla sis skvěle!“ po-

chválila ji. Vedle Simčiny nohy proběhl šedý flek

a zaběhl pod lavičku. Sestry si spolu vyměnily

pohledy,  které  překypovaly  strachem  z nezná-

mého,  zároveň  odhodlaností  zjistit,  co  se  pod

lavičkou skrývá. Simona se sklonila, byla to však

pouze myš. „Radši si vyjedeme s našimi koníky,

co říkáš?“ nadhodila Simonka Rozárce. „Tak jo,“

souhlasila Rozálie a zamířila k ohradě. Simča si

osedlala Fabiána a Rozárka si vzala Moniku. Vy-

jeli si přes pole. Šli, potom se dali do klusu a na-

konec přešli do cvalu. „Nemyslíš, že je to pořád

dost  pomalé  tempo?“  zeptala  se  Róza

s úšklebkem na  tváři.  „Jak  chceš!“  odvětila  Si-

mona a dala  se  do trysku.  Vlasy ji lechtaly na

tvářích a jarní vánek příjemně štípal. Nic lepšího

si v tuhle chvíli nemohla přát. 

Klára Ficová, V. třída
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Zásady správného houbaření

Povídání v páťácké přírodovědě se stočilo k houbám. Pro nikoho nebyl problém zapátrat v paměti a

nějakou si představit, přestože za okny právě ležel sníh. Některé pojmy týkající se této zajímavé sku-

piny organismů jsme oprášili z dob dřívějších, některé pojmy jsme připojili nově. Při zmínce o hou-

bách bez plodnic – plísních však tentokrát nikdo spontánně nevytáhl z lavice zapomenutý krajíc

chleba s kulturou plísně hlavičkové, ani nazelenalý pomeranč se štětičkovcem. Ve sterilním online

prostředí zato proběhla klasická debata: zda jsou houby „mňam“ a které, kde jsou jaká osvědčená zá-

koutí pro sběr a nakolik je zábavné houby hledat. A jsme u toho! Na co je potřeba dát si pozor při

sběru hub, abychom neublížili sobě ani přírodě?! Pravidla jsou jasně daná! Páťáci je zpracovali kaž-

dý po svém.

Veronika Musilová

Klára Ficová, V. třída

Jiří Bezděk, V. třída

Marek Novotný, V. třída
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Hrátky s čerty

Čerti v I. oddělení

V noci naši družinku navštívil  vyslanec pekla,

čert  Rohatec.  Zapálil  pekelné  svíčky  a  nechal

nám u okna dopis od samotného Lucifera, který

pověřil  paní vychovatelku vedením čertovských

disciplín. Vznikla čtyři čertovská družstva, která

se vtipně pojmenovala a namalovala si svůj čer-

tovský erb.  Během čertovského týdne poměřila

svoje  síly  v několika záludných pekelných dis-

ciplínách – navlékání čertovského řetězu, znalost

čertovských pohádek, hledání čertovských rozdí-

lů, pátrání po lenošných čertech,... Paní vychova-

telka nám pomohla s výrobou čertovských pytlíč-

ků. Byli jsme zvědaví, zda nám do nich Mikuláš

přinese odměnu za naše splněné čertovské úkoly.

V družině i na hřišti jsme hráli hry s čertovskou

tematikou (čertovská honička,  čertovské kostky,

kámen/skála,…).  Užili  jsme  si  týden  plný  zá-

bavy!

Iveta Schimmerová

Čerti ve II. oddělení

Při příchodu do družiny na děti čekal čert Lu-

cifer, který děti pěkně přivítal. Před tím, než děti

začaly plnit úkoly, si vymyslely čertovské jméno

a nakreslily na papír, jak si takového čerta před-

stavují. Během kreslení byly obeznámeny s tradi-

cí Mikuláše, čerta a anděla a promluvily si o sla-

vení a tradicích vánočních svátků.

Po  pohybové  rozcvičce  na  písničku  Popletení

čertíci  si  děti  vyzkoušely,  jak to  chodí  v pekle.

„Čertíci“ byli rozděleni do 3 skupin. První skupi-

na malovala a vybarvovala čerty, druhá skupina

psala vše, co vědí o čertech, třetí skupina vyrábě-

la čertovský řetěz. 

Po  splnění  úkolů  čekala  na  děti  nejdůležitější

výzva, a to skládání VÝUČNÍHO ČERTOVSKÉ-

HO LISTU. Děti se vyjadřovaly pomocí mimiky,

taneční kreace, fyzické zdatnosti. Na závěr si čer-

tíci pořádně zatančili a následovala sladká odmě-

na, na které si moc pochutnali. Tento den si naši

čertíci moc užili.

Táňa Bochýnková

Čerti ve III. oddělení

V týdnu od 1. do 4. prosince proběhl ve školní

družině  čertovský týden.  Děti  nejprve  vyráběly

z papíru  čertíky,  malovaly  anděly,  plnily  čer-

tovské  úkoly  a  jako  každoročně  za  nimi  přišel

čert, aby je za jejich šikovnost a kreativitu odmě-

nil. Každé z dětí dostalo malou sladkou odměnu

a pro všechny měl čert plný pytel hraček, her a

stavebnic, které budou dětem zpříjemňovat chví-

le ve školní družině. 

Bohdana Lišková
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Zimní radovánky
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etošní  zima  se  vyvedla.  Počasí  nám

přálo,  a tak jsme si mohli s kamarády

v  družině  užít  tradiční  i  netradiční

zimní radovánky. S velkou chutí a radostí jsme

sjížděli na kluzácích kopec nad Želešicemi. Zpo-

čátku byly naše jízdy nejisté, ale postupem času

jsme  získali  tolik  sebevědomí,  že  jsme  začali

soutěžit v délce provedené jízdy. Na školním hři-

šti  jsme  stavěli  sněhuláky  různých  tvarů  a  ve-

likostí.  Sněhuláci zaplavili  i  nástěnku ve školní

družině.  Nebyly  sice  ze  sněhových,  ale  jen  z

papírových koulí,  přesto nebyl ani jeden z nich

stejný.  Ptáte  se  proč?  Sněhuláky  jsme  složili

z písmenek  svého  jména.  Každá  koule  nesla

jedno písmenko.

L

Když  nám  paní  vy-

chovatelka řekla, že bu-

deme malovat venku na

sníh místo na papír,  ne-

věřícně  jsme  kroutili

hlavou.  Představte  si,  jde  to!

Jak?   Buď  přímo  vodovými

barvami  nebo  si  naplníte

plastovou láhev vodou,  přidáte

barvivo  na  vajíčka  a  do  víčka

uděláte malou dírku. A hurá na

sníh malovat! Kamarádi mohou

hádat, jaký obrázek tvaruje vaše

barevná stříkačka.

Mrazivé  dny  přímo  vy-

bízely k zajímavému poku-

su.  Využili  jsme  plastové

mističky od žervé z projek-

tu Mléko do škol. Mističky

jsme  naplnili  přírodninami

(větvičky, modřínové šišky,

usušená levandule, listy rý-

movníku),  přidali  provázek

a  vše  zalili  vodou.  Mističku  jsme  postavili  na

okenní  parapet  a  nechali  ji  přes noc na mrazu.

Čáry,  máry,  fuk,  další  den jsme z mističek vy-

klopili  ledové  ozdoby  a  zavěsili  jsme  je  na

stromy před školou.

Čímpak nás asi paní vychovatelka překvapí na

jaře?

děti z I. oddělení ŠD a Iveta Schimmerová
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Rozhovor s novým zástupcem ředitelky školy

e vedení školy došlo ke změně i na

pozici zástupce ředitelky. Do funkce

byl  jmenován  Mgr.  Michal  Špirit.

Ani on neodmítl naše všetečné otázky. 

V
R  (redakce):Jak  dlouho  pracuješ  v  želešické

škole?

PZ (pan zástupce): Na naší škole působím od 1.

10. 2010, kdy mě po velmi zajímavé a šťastné

náhodě přijal tehdejší pan ředitel Straka. 

R: Od srpna jsi byl jmenován do funkce zástup-

ce ředitelky školy. Jak se změnila Tvoje práce?

PZ: Změnila se výrazně. Ubylo mi vyučovacích

hodin  a  přibylo  administrativy  a  dalších  věcí,

které  tato  funkce  obnáší.  Už  dříve  jsem vyko-

nával funkci Koordinátora ICT a EVVO a staral

se  o  požární  bezpečnost.  Od  srpna  mi  přibyly

další povinnosti, které teď většinou vyplňují můj

pracovní den. 

 R: Co vše práce zástupce ředitelky obnáší? Jak

je práce časově náročná? 

PZ: Jako zástupce jsem taková pravá ruka paní

ředitelky. Společně řešíme některé provozní věci,

mám na starost  například tvorbu a úpravu roz-

vrhů (úprav je díky distanční výuce víc než dost),

suplování nebo přípravu a vedení porad učitelů.

Časově je určitě náročnější, než jsem byl zvyklý,

často řeším některé věci večer nebo o víkendu.

  R:  Co Tě v poslední době v pracovním životě

potěšilo? 

PZ: Moc mě těší, že se nám daří držet vysokou

úroveň distanční výuky. Podařilo se nám nastavit

pravidla,  která se osvědčila.  Ohlasy, které jsme

dostali od rodičů, byly a jsou velkou podporou.

Věřím ale, že se už brzo budu potkávat na chod-

bách  se  všemi  žáky,  ne  jenom  s prvňáčky  a

druháčky.

  R: Co Ti přijde na práci zástupce ředitelky nej-

těžší?

PZ:  To je těžká otázka,  ve funkci jsem teprve

půl roku a stále se učím a objevuju nové a nové

věci. Naštěstí mám super šéfovou, která mi ráda

pomůže,  poradí  a  předá  svoje  zkušenosti.

Distanční výuka jako taková, její nastavení, za-

školení vyučujících, rodičů a dětí, byl velký oří-

šek, který jsme ale úspěšně rozlouskli.

R:  Ve škole máš na starost i IT. Čím se může

naše škola v oblasti IT pochlubit? 

PZ:  O oblast IT se starám asi  devět let.  Když

jsem nastoupil  před deseti  lety,  byly pro výuku

k dispozici  dva  notebooky  a  jedna  interaktivní

tabule.  Za  těch  osm let  jsme  udělali  obrovský

skok  kupředu.  V každé  třídě  je  dataprojektor

nebo  interaktivní  tabule,  třídní  notebook,  v od-

borných  učebnách  stolní  počítač,  máme  novou

počítačovou učebnu s 30 žákovskými stanicemi,

na  podzim jsme nakoupili  nové notebooky pro

vyučující,  pro  potřeby  distanční  výuky  máme

nyní k dispozici 20 notebooků nebo tabletů k zá-

půjčce. Až se vrátí děti do školy, budou k dispo-

zici pro výuku. Celkem máme 120 počítačů, no-

tebooků  nebo  tabletů.  Želešická  škola  patří

k technicky výborně vybaveným školám a jsem

za to velmi rád.

R: Jak školu podle Tebe změnila distanční výu-

ka?

PZ:  Změnila  ji  výrazně,  ke  škole  děti  neod-

myslitelně patří a tím, že se teď většina učí přes

počítače,  je  ve  škole  bez  dětí  smutno.  Přeci

jenom mi ten školní ruch na chodbách chybí.

  R:  Vyhovuje Ti distanční výuka, nebo je lepší

mít školu plnou dětí? 

Odpověď už  padla,  školu  plnou  veselých dětí

nic nenahradí. Chybí mi přímý kontakt s žáky bě-

hem hodin, kde člověk hned vidí ve tvářích, jestli

se „chytají“ nebo je potřeba věc vysvětlit znovu.

pokračování na straně 18

ÁM
OS

 S
E 

P T
Á .

..



          18 

Rozhovor s novým zástupcem ředitelky školy
(dokončení ze strany 17)
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 R:  Čím  Tě  dokážou  Tvoji  žáci  potěšit  nebo

naopak naštvat? 

PZ:  Moc mě těší vidět bývalé žáky naší školy,

když  přijdou  k nám  do  školy  nebo  je  potkám

někde na ulici, a dají se do řeči. Každého učitele

těší vidět „plody své práce“. Myslím, že potěšení

člověk zažije vždycky, když vidí, že práce a vy-

naložené úsilí  nebylo zbytečné.  Naopak naštvat

mě dokáže lenost a neochota.  

  R: Jaký byl Tvůj nejoblíbenější předmět na zá-

kladní škole a proč?

PZ: Na základní škole moc oblíbených předmě-

tů nebylo (možná tělocvik), ale postupem času se

mě zalíbila právě matematika (hlavně díky vyu-

čujícímu na gymplu) a zeměpis.

  R: Co děláš rád ve volném čase? Jak relaxuješ?

PZ:  Volného  času  v poslední  době  ubylo,  ale

pokud nějaký vyšetřím, rád si zajedu někam na

kole nebo  zkouknu pěkný film  či seriál. Na za-

hradě je přes rok taky dost práce. Úžasný relax je

ležet v létě na sluníčku a poslouchat příjemnou

muziku.  Moc  se  těším,  až  budeme  moct zase

volně cestovat do zahraničí.

  R: Čím bys chtěl být, pokud bys nepracoval ve

školství? 

PZ:  Velkým  dětským  snem  bylo  povolání

strojvedoucího. Do dneška rád postojím někde na

nádraží nebo u trati a podívám se na projíždějící

vlaky (ano, občas i zamávám). Jednu dobu to vy-

padalo, že si udělám „řidičák“ na tramvaj a budu

brázdit  brněnské  ulice  v  šalině,  ale  nakonec

z toho sešlo.

Na závěr pro Tebe máme malé překvapení! Mi-

lou vzpomínku v podobě básničky z roku 2018

od Tvé žákyně Taťány Hofmanové. 

Děkuji  Ti  za  rozhovor  a  přeji  Ti  mnoho  pra-

covních i osobních úspěchů.

„Nej“ našeho pana zástupce:

jídlo: rajská s knedlíkem a plněnými paprikami

pití: pivo

zvíře: tučňák, ale ten se u nás špatně chová, takže pes

písnička: Shame, Robbie Williams & Gary Barlow 

film: Pán prstenů

barva: modrá

Nakonec malá hádanka. Víte, s kým se pan zástupce nechal vyfotit?

Náš učitel Míša
 

Náš učitel Míša,

není žádný šíša. 

Naučí nás matiku

a má dobrou taktiku.

 

Když je hodný,

je to v pohodě,

když se zlobí,

nenechá nic náhodě.

 

Když však něco nechápem,

zboří se nám celá zem.

Třeba takhle rovnice,

to je pěkná hranice!

 

Tak to je náš učitel,

prima třídní velitel.
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Fletcherovi
povídka na pokračování

Kapitola první

Odhalení pravdy         

     

 jedné nevelké vesnici jménem Alej

žila na Magnoliovém náměstí malá

rodinka  Fletcherova  –  rodiče,  dva

synové  a  jedna  dcera.  Rodiče  se  jmenovali

Elizabeth  a  Lucas.  Nejstaršího  syna,  s vodově

modrýma  očima,  pojmenovali  Maximus.  Tomu

bylo jedenáct let. Jeho o dva roky mladšího bráš-

ku  pojmenovali  Harry.  Měl  zářivě  zelené  oči,

v nichž  se  blýskaly  veselé  jiskřičky.   Max měl

plavé vlasy po matce, zatímco Harry je měl uh-

lovitě černé jako noční obloha, tentokrát po otci.

Poslední byla dívka s kaštanově hnědými vlasy,

které  měla  kudrnaté  a  dlouhé  téměř  až  k pasu.

Bylo jí  deset let.  Jmenovala se Emma. Moc se

s Maxem nesnesli, ale alespoň se nesnažili vyvo-

lat  hádky,  když  to  nebylo  nutné.  Emma  byla,

stejně  jako  její  babička  Emily,  velice  chytrá  a

také měla velmi ráda čtení,  její  bratři  spíš  rádi

sportovali. Hráli spolu na zahradě fotbal a chodili

i na tréninky. 

V

Dvanáctého března, když se schylovalo k veče-

ru, si všichni tři sourozenci vyšli ven na večerní

vycházku. Emma chtěla jít chvíli na vzduch. Byl

začátek  prázdnin,  na  které  se  všichni  těšili.

Cestou  potkali  pár  koček,  jinak  nic  zvláštního.

Nejhorší na tom bylo to hlasité ticho, které bylo

skoro nesnesitelné. „To by mě zajímalo, co teď

mamka s taťkou dělají,“ prolomil ticho Max. Za-

myslel se. „Maxi zatáčíme!“ prohlásila Emma a

zabočila přímo k prolézačkám. 

Max, jako by byl před chvílí na jiné planetě, se

vzpamatoval a zavrávoral  za sestrou.  „Půjdeme

omrknout, co provedli tentokrát. Však víš, ta par-

tička kluků, co ničí hřiště, vysypávají popelnice a

dělají  další  nepěkné  věci…  nechávají  si  říkat

„kazisvěti,“ pronesla Emma, když ke hřišti došli. 

Mezitím kolem nich padala sametově černá noc,

nebe poseté hvězdami. Bylo to překrásné. Na in-

digově černé obloze se třpytil  měsíc.  „Jen roz-

házený písek z pískoviště, na klouzačce bláto a ta

rozbitá houpačka tu byla už včera. Kolotoč, pro-

lézačky a ostatní houpačky jsou v pořádku,“ od-

dechla si. Emma, Max a Harry se posadili na nej-

bližší lavičku. 

V tu ránu se ozvaly jakési hlasy, Emma zvedla

hlavu a rozhlédla se. „To jsou určitě  kazisvěti!“

pošeptala  oběma  chlapcům  a  zatáhla  je  pod

klouzačku. 

Hřištěm  právě  procházely  siluety  členů  party.

Jeden  z nich  hlasitě  zpíval  jakousi  přisprostlou

písničku, které se ostatní chechtali. Doprovázelo

je cvakání několika kol, která vedli vedle sebe.

Říkalo se, že všichni chodí jednou týdně trénovat

box, aby se jich všichni báli a nedovolovali si na

ně. Pod klouzačkou moc nebylo vidět, navíc z ní

kapalo bahno. Naštěstí jen přešli na druhý konec

hřiště a hlasy už utichly. Nejspíš vyšli brankou na

druhé straně. Za malou chvíli zmizeli z dohledu a

sourozenci mohli zpod zablácené klouzačky vy-

strčit své zvědavé nosy. Harry potlačil zívnutí a

s doprovodem  sestry  a  bratra  zamířil  rovnou

k brance. „Už asi půjdeme,“ rozhodl a vydal se

tou  stejnou  cestou  jako  kazisvěti a  otevřel

branku. Po cestě si povídali a potom uslyšeli…

„Kvičel jako prase, co?“ vzpomínal právě James

Bryce. Šli  tak rychle, že dohnali  tutéž skupinu,

co  potkali  na  hřišti,  odkud  před  chvílí  vyšli.

„Jojo.  Prima  pravý  hák,  vazoune  (tak  si říkal

vůdce té skupiny). Zítra ve stejnou dobu, přijďte

ke mně. Naši nebudou doma,“ řekl Mark Dean a

odešel.

                            pokračování na straně 20
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Fletcherovi
povídka na pokračování

„Dobrou!“ zavolal ještě.

„Tak zatím!“

„Měj se, vazoune!“

„Ahoj Jamesi!“ 

„Kohopak asi  dneska zmlátili.  To by mě zají-

malo,“  zabručel  nespokojeně  Max  a  otřásl  se,

hned jak se rozprchli.

 „Určitě Petera Cruma. Viděl jsem ho dnes jak

utíká a  brečí.  Nedivím se,  je  mu teprve osm a

když ho skoro každý den šikanuje parta neřádů,

tak není divu, že je z toho nešťastný. Je to prima

kluk, ale je plachý. Bojí se, že na každém rohu na

něho někdo čeká a chce se s ním vypořádat,“ vy-

světloval Harry. 

V tom se v jednom okamžiku ozvaly tři zvuky

naráz. Do ospalého ticha se jako výstřel z pistole

zařízlo  ostré  prásknutí.  Z jednoho  starobylého

domu se ozval vyplašený výkřik a třesk rozbitého

porcelánu. Všichni tři se prudce zastavili. „Co to

bylo? Znělo to, jako když práskne bičem. Musí-

me zjistit,  co se stalo.  Takže,  ozvalo se tříštění

porcelánu  s výkřikem  a  nějaké  neznámé

prásknutí…,“ zareagovala okamžitě Emma a za-

čala si to psát na papírek.  „Je to hrozně divné.

Zatím se tím asi nebudeme zaobírat, ale pokud se

stane ještě něco, tak to budeme muset řešit.“ 

„Máš pravdu, ale teď na to není čas. Už musíme

jít domů, mamka si bude dělat starosti. Zítra se

můžeme vrátit,“  řekl  Max a  ukázal  na  oblohu.

Myslel tím, že je tma a čas jít domů a pořádně se

vyspat. „Max má pravdu. Vždyť už je skoro půl

desáté!“ vyjekl Harry, nejmladší ze sourozenců.

Podíval se na své malé hodinky a při tom pohle-

du málem omdlel. Max byl rád, že se ho mladší

bráška zastal. Už byl hodně unavený.

pokračování v příštím čísle

Klára Ficová, V. třída
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Koleda

„ Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu, koledu, upad jsem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli!“

o je  to  za  hloupost?  Jak  mohou psi

sníst písničku? Určitě všichni víte, že

koledou  není  míněna  pouze  vánoční

píseň  vyprávějící  betlémský  příběh  o  narození

Ježíška. Koledování je obřadní pochůzka. Jde při

ní především o setkání. Koledníci svou písní po-

vypráví poselství slaveného svátku a odnášejí si

dobroty i peníze. Tříkráloví koledníci, pokud ne-

řádí  koronavirus,  procházejí  vesnicí,  sbírají  do

kasičky příspěvky pro  potřebné,  zpívají  koledu

C „My tři králové“, domy označí písmeny K+M+B.

Co znamenají ta tři písmena a proč nám je, spolu

s letopočtem, koledníci křídou píší na veřeje dve-

ří?  Kdepak,  to  nejsou  počáteční  písmena  jmen

králů - mudrců, Kašpara, Melichara a Baltazara.

Jsou to počáteční písmena latinského požehnání

(Christus mansionem benedicat – Kristus ať žeh-

ná tomuto domu). Jen počáteční latinské Ch je do

češtiny přeloženo jako K. Na začátku roku přejí

koledníci vše dobré obyvatelům domu.

Jak dobře znáš naše překrásné vánoční koledy?

Otestuj své znalosti a důvtip!

Ilona Hofmanová
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Karetní hry

aretní hry se vždy  těšily a těší veliké

oblibě jak u malých, tak i velkých,

protože tyto hry si lze vzít do kapsy,

hrát je třeba i na malém prostoru nebo zkrátit si

jimi dobu v čekárně,  při jízdě vlakem nebo i au-

tem.  Karty se mohou hrát ve dvojici,  ale není

ohraničený počet hráčů ani věková hranice. 

K
Pexeso velice dobře zabaví větší množství hrá-

čů.  Pomocí  pexesa  si  hráči  procvičí  postřeh,

paměť, mohou se učit nebo zopakovat zábavnou

formou cizí jazyk či věci z přírody. Pexesa mají

různou tematiku -  povolání, zvířátka, pohádkové

postavičky, ovoce, zelenina, dopravní prostředky,

dopravní značky apod. 

Černý Petr – je velice stará dětská hra, která

obsahuje  dvojice  obrázků  a  jednu  kartu,  která

dvojici nemá. A tou je Černý Petr. Principem hry

je hledání a  spojování  stejné dvojice. Ten komu

zůstane karta  Petra v ruce, prohrává. 

Uno – jde o velmi rychlou, nenáročnou, ale ve-

lice  zábavnou  hru  s obdobnými  pravidly  jako

Prší, pouze s rozdílem po-

slední  karty.  Když  zů-

stane hráči poslední karta

v ruce,  musí  vykřiknout

„ uno“ ! Pokud tak neuči-

ní,  vrací  se  zpět  do  hry

pomocí trestných karet. 

 Ligretto – je obdoba hry zvaná  Autobus. Prin-

cipem hry je vyložit na plochu co nejvíce karet,

skládat  je  podle  číselné

řady  a  zbavit  se  pře-

devším  co  nejrychleji

hromádky,  kterou tvoří

10  náhodně  rozdaných

karet. 
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MARTINA SÁBLÍKOVÁ

Narozena: 27. května 1987

Sport: Rychlobruslení

Zajímavosti: Martina je česká rychlobruslařka

specializující se na dlouhé tratě 3000 a 5000 m.

Je trojnásobnou olympijskou vítězkou, mnohoná-

sobnou mistryní světa a Evropy, držitelkou něko-

lika světových  rekordů.  Několikrát  také  vyhrá-

la mistrovství  České republiky v rychlobruslení.

Zajímavostí  je,  že  v České  republice  nenajdete

ani jednu krytou rychlobruslařskou dráhu. 

Navštěvovala Základní školu Švermova (4. ZŠ)

ve Žďáru nad Sázavou. Vystudovala Gymnázium

Vincence  Makovského  v Novém Městě  na Mo-

ravě  se  sportovním  zaměřením.  Běžné  čtyřleté

studium si díky vedení školy rozložila do sedmi

let  a  v červnu  2009  úspěšně  odmaturova-

la. V roce  2012  studovala  na soukromé Vysoké

škole tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Martina_Sablikova_2007.jpg#/media/
Soubor:Martina_Sablikova_2007.jpg

Sportovní okénko

Štěpán Koukal
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https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_t%C4%9Blesn%C3%A9_v%C3%BDchovy_a_sportu_Palestra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_t%C4%9Blesn%C3%A9_v%C3%BDchovy_a_sportu_Palestra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rekord%C5%AF_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Vaříme s Helčou a Luckou
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POMERANČOVÝ KRÉM

  Suroviny: 

• 5-6 velkých pomerančů 

• 4 žloutky 

• 60 g solamylu 

• 150 g cukru

• 1 smetana 

  Postup:

Pomeranče  vymáčkneme,  po-

třebujeme z nich 600 ml šťávy.

Přidáme  cukr,  žloutky  a  so-

lamyl,  vše  ušleháme  metlou  a

za stálého míchání  svaříme do

zhoustnutí.  Necháme  vy-

chladnout  a  pak  vmícháme

smetanu.  Dobře  promícháme.

Nalijeme do skleniček  a  dáme

vychladit.

 Můžeme  dozdobit  pomeran-

čem. MŇAM!

RAJČATOVÉ CHLEBÍČKY

Postup:

1. Bagetu nakrájíme na plátky

a na pánvičce v olivovém oleji

opečeme do křupava.

2. Mezitím  připravíme  rajča-

tovou směs.  Rajčata  nakrájíme

na  drobné  kostičky,  bazalku

najemno  nasekáme  a  spolu  se

solí  a  pepřem  důkladně,  ale

zlehka  promícháme.  Na  závěr

přidáme prolisovaný česnek.

3. Opečené  bagetky  vyndáme

z pánvičky a bohatě nazdobíme

rajčatovou směsí.

  

HRABĚNČINY ŘEZY

Ingredience:

• 400 g polohrubé mouky

• 150 g cukru krupice

• 200 g másla (nebo Hery) 

• 5 vajec

• 1 prášek do pečiva

• olej a mouku na vysypání plechu

• 500  - 700 g jablek

• 100 g vlašských ořechů

• 80 g mletého cukru

• 1 vanilkový cukr

• skořice

Postup:

Vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Z bílků poz-

ději ušleháme tuhý sníh. Žloutky z 5 vajec umí-

cháme  s  krupicovým  cukrem,  přidáme  máslo,

mouku, prášek do pečiva a umícháme těsto. 1/3

těsta oddělíme a dáme do lednice ztuhnout. Zby-

lé těsto vyválíme a přeneseme na vymazaný a vy-

sypaný plech. Mleté ořechy smícháme s mletým

cukrem  a  vanilkovým  cukrem.  Nahrubo  na-

strouhaná jablka položíme na plát  těsta  na ple-

chu, zasypeme je skořicí a směsí ořechů a cukru.

Z bílků nyní ušleháme tuhý sníh. Je dobré dát

do bílků špetku soli, aby byl sníh opravdu tuhý.

Sněhem potřeme jablka s ořechy, a to celé ještě

posypeme  zbylým  těstem,  které  nahrubo  na-

strouháme přímo na sníh.

Pečeme ve středně vyhřáté troubě na 190°C. 
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Vánoční pečení ve druhé třídě

Lucka s Helenkou inspirovaly i děti ze druhé třídy. Pod vedením paní učitelky Adamcové si vy-

zkoušely popis pracovního postupu. Zatím jen psaly, příští rok podle něj i něco vytvoří. A protože se

blížily Vánoce, popisovali druháčci postup přípravy jejich nejoblíbenějšího cukroví.

A jaké cukroví máte rádi VY? Pomáháte při pečení, nebo jen rádi konzumujete cukroví u pohádek? 

Tereza Novosádová, II. třída

Barbora Babáková, II. třída

Tereza Jandová, II. třída

Theodora Dohnalová, II. třída

Chanelle Matos da Silva, II. třída
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Můj domácí mazlíček

Isabela Štouračová, II. třída
Natálie Berešová, II. třída

ÁM
OS

OV
Y 

SE
RI

Á L
Y

B
ar

bo
ra

 B
ab

ák
ov

á,
 I

I.
 tř

íd
a

T
he

od
or

a 
D

oh
na

lo
vá

, I
I.

 tř
íd

a



          26 

Seznamte se s Lvíčkem a Dráčkem

V zimním čísle se začteme do stránek dalších historických ročníků školního časopisu. Vrátíme se

do roku 2002-2003 a seznámíme se s Lvíčkem a Dráčkem, školním časopisem žáků II. a III. třídy.

Vybrali jsme opět témata, která se objevují i v současných číslech Ámosova listu – nejlepší kamarád,

naše škola, kouzelný stroj.
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Naše škola

Kouzelný
stroj

Nejlepší
kamarád
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Seznamte se s Lvíčkem a Dráčkem
(dokončení ze strany 26)

Zábavníček
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Obrázková hádanka

Novou soutěž v podobě obrázkové hádanky si pro vás připravili naši druháci. Uhádnete název kni-

hy,  která  provází  děti  ze  druhé  třídy  během  jejich  celoroční  hry?  Svoje  tipy  posílejte  na

amos@  skolazelesice.cz  .

SO
UT

ĚŽ
ÍM

E 
S  

Á M
O S

E M

N
at

ál
ie

 B
er

eš
ov

á,
 I

I.
 tř

íd
a

V
ít

 H
li

nk
a,

 I
I.

 tř
íd

a

Patrik Brychta, II. třída

 Výsledky podzimní fotosoutěže

1. místo: Jan Mička, III. třída

2. místo: Jan Matuška, I. třída

3. místo: David Reichman, III. třída

Na vítěze čekají drobné odměny. Gratulujeme!

Začalo lehce pršet,
 tak jsem si našel deštník…

 A na chatě ho sním!

Soutěž v Malování 3D

T  é  ma:   Škola v zimním kabátu

Upravit  vlastní  fotku  školy  v  programu

Malování 3D. Tento program najdete v nabídce

Microsoft Store na Vašem počítači.

Zadání úkolu:

Vytvořit  úpravou  základní  fotografie  dojem

opravdu  tuhého  zimního  počasí,  které  zahalí

naši školu do zimního kabátu.

Kreativitě se meze nekladou. 

Upravené  fotografie  posílejte  na  email:

koukal@skolazelesice.cz do 21. 3.  2021.

Nejlepší výtvory budou vyhodnoceny v násle-

dujícím čísle Ámosova listu. 

Štěpán Koukal

mailto:koukal@skolazelesice.cz
mailto:amos@skolazelesice.cz
mailto:amos@skolazelesice.cz
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Kdo je Fluffí?
(dokončení z podzimního čísla)
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2. díl: Hypnotizér zasahuje 
(malá ochutnávka)

pokračování v příštím čísle
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Tři králové a písmeno „U“

ezerváž zmizíkem je u dětí oblíbená výtvarná technika. Na čtvrtku nanesou inkoust a po za-

schnutí do něj malují obrysy zmizíkem. Právě takto vznikly v prvním lednové týdnu  po-

stavy Třech králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. A jak nám do kresby zapadá písmeno

„U“? Když si pozorně prohlédnete obrázky našich prvňáčků, zjistíte, že tvar písmene „U“ nebo jeho

převrácenou podobu mají hlavy, kabáty a boty všech postav.

R

práce dětí z I. oddělení ŠD

ÁM
OS

ŮV
 K
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TE

JL

Chvilka poezie

Tereza Hanáková, V. třída Chanelle Matos da Silva, II. třída
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Osmisměrka a přesmyčky

Osmisměrka Přesmyčky

Písmenka se nám trošku zamota-

la.  Pokus  se  je  dát  na  správné

místo a najít zvíře nebo dopravní

prostředek.

NOLS

AVÁRK

ARNESTIC

KRATMOO

ECVO

AFARIŽ

TAOU

OEALLDT

ESARP

DUOLBLEV

ÓLANB

AKVL

Táňa Bochýnková
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1.Žabí…

a) král…b) princ…c) kluk…

2. Kluk z…

a) časopisu…b) plakátu…c) novin…

3. Jů a …

a) Tele…b) Sele…c) Hele…

4. Princ a …

a) Večernice…b) Polárnice…c)Slunečnice…

5. Dařbuján a …

a) Pandrhola…b) Vandrhola…c) Pandora…

6. Pohádky bratří …

a) Tomů…b) Grimmů…c) Trinů…

7. Čert ví…

a) zač…b) nač…c) proč…

8. Dešťová…

a) princezna…b) Bára…c) víla…

9. Dívka na …

a) koštěti…b) stromě…c) lopatě…

10. Esa z …

a) lesa…b) města…c) pralesa…

11. Tři zlaté vlasy děda…

a) Medvěda…b) Vševěda…c) Hodněvěda…

12. Pták ohnivák a liška…

a) Ryška…b) Myška…c) Bystrouška…

Doplňovačka
1B

, 2
B

, 3
C

, 4
A

, 5
A

, 6
B

, 7
C

, 8
C

, 9
A

, 1
0C

, 1
1B

, 1
2A
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Křížovka a skrývačka

Křížovka

Jindřich Kácal, II. třída

Skrývačka

Najdi ve větách ukrytá zvířata. V každé větě je

jedno zvíře.

Daleko za devíti horami žila krásná princez-

na, která čekala na svého prince.

Rozmazlená holčička peskovala  děti na hři-

šti, že jí umazaly nové šatičky. 

Na Petra se voda mokrá valila, a on nemohl

rychle ucuknout.

Kdykoliv Eliška mlsala med, věděla,  že si

potom musí vyčistit dobře svoje zoubky.

Selka  žalovala  sedlákovi,  že  pacholek   je

lenoch, kterého by měli propustit ze služby.

Maminka  nastavila  dlaň,  aby  jí  dcerka

mohla dát na ni červené jablíčko. 

Strýček  u  řeky  sedával   každou  sobotu  a

chytal ryby.
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5 4

1 6 2 5

2 1 6

4 3 2

5 2 1

2 6 4

4 1 6

2

5 3 1

1 5

5 4 2
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Sudoku

Hádanky
Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to po-

hne. 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou

nevidí. 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc

než ty. 

Truhláři  mě  nejlíp  znají,  pěkné  dřevo  ze

mne mají. 

Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře oteví-

rá.  

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále

kulaté. 

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

Malý,  velký,  bílý,  černý,  svému  pánu  vž-

dycky  věrný.  Ocáskem  vrtí  z  radosti,  po-

chutnává si na kosti.
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