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Redakční okénko 

 

Milí čtenáři,  

vychází nám třetí číslo školního časopisu 

Lipánek. Co Vás čeká, co se dozvíte, co se u 

nás na škole odehrálo? ČTĚTE   

Do časopisu jsme zařadili i příspěvky 

našich spolužáků z různých tříd, příspěvky 

z mateřské školy i ze školní družiny. 

Příjemné chvíle strávené nad časopisem. 

Za redakční okénko Poppy Smith, Sofie 

Exnerová, Markétka Jiráková a  ostatní 

……….
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Máme rádi koně 

A  věděli  jste,  že ... 

… bleskurychlí koně patří mezi nejrychlejší zvířata na světě? Gepardi dokážou 
dosáhnout rychlosti až 110 km/h, antilopy 104 km/h a koně, jeleni, klokani a pštrosi 
umí běžet rychlosti až 70-80 km/h. 
 

… nejmenším koňským plemenem na světě je falabella? Jejich výška nedosahuje ani 
65 cm. Délka jejich života je mimořádná, dožívají se věku až 40-45 let. Falabelly jsou 
často chovány jako společenská zvířata. 
 

... odměnu ve formě pochoutky musíte koni nabízet vždy z otevřené dlaně, aby se mezi 
jeho zuby náhodou nedostaly i vaše prsty. 
 

… podle pověry se nalezená podkova považuje za talisman přinášející štěstí? Podle 
dávné pověry má kov zázračnou moc a ochraňuje před zlými duchy. 
 

... u koní se doporučuje jednou za rok absolvovat důkladnou prohlídku chrupu? Pokud 
má kůň bolavý zub, změní se tím jeho chování a projevují se příznaky, které 
poukazují na zkažený zub. 
 

… za dávných časů představovali koně jediný dopravní prostředek?  
Z toho vyplývá, že v minulosti jezdilo na koni velké množství lidí. 
 

... koně mají velice rádi, když se jim před prací věnuješ, chvilku se s nimi mazlíš a 
oslovuješ je? Určitě se ti za to odvděčí. 
 

... péči o hřívu a ocas je potřebné věnovat se každý den alespoň půl hodiny, a nejlepším 
způsobem je případné uzlíky rozplétat rukama? 
 

... koně se musí naučit skákat postupně? Je potřebné přihlížet k jejich reakci, pokud je 
požadovaný úkol příliš složitý, je třeba hnát ho ke skoku pomaleji, v menších krocích. 
Pokud koně nutíš do skoku násilím, výsledkem může být úraz. 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 

JANOU SMITH 

 

 

1. Jak dlouho tady učíte? 
Učím tady pět let. 

 

2. Co všechno učíte? 

Učím angličtinu a výtvarku. 

 

3. Máte doma nějaké zvíře? 

Ano, psa je to anglický špringer španěl. 

 

4. Jakou máte třídu? 

Mám devátou třídu. 

 

5. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Mám ráda čínské a indické jídlo  

 

6. Kterou máte oblíbenou knížku? 

Moje oblíbená knížka je Adrian Mole. 

 

7. Co je vaše nejoblíbenější barva? 

Moje oblíbená barva je zelená. 

 

8. Máte ve třídě hodné děti? 

Ano, ve třídě mám hodné děti. 

 

9. Máte ráda školu? 

Ano, nejvíc o prázdninách. 

 

10. Máte ráda svoji třídu? 

Ano, deváťáky mám moc ráda. 
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Poezie v pátém ročníku na téma RODINA

 
Náš pes je cool,                                                                                                                                                                                   
sní všechno, co vidí,                                                                                                                                                           
slaninku si rád chytí.                                                                                                                                               
Mamka vaří v kuchyni,                                                                                                                                                     
taťka je hlava rodiny.                                                                                                                                                        
A ten brácha, to je děs,                                                                                                                                         
puberta s ním, to je stres.                                                                                                                                                            
Já mám ráda házenou                                                                                                                                                                                   
a celou mojí rodinku veselou. 
(Tereza Hánělová) 
 
Taťka dřevo pálí,                                                         
mamka něco kuchtí.                                                
Babička vaří brambory,                                                     
děda čte noviny.                                                              
Strejda sází stromy,                                                   
bratranec kouká na traktory. 
(Nikol Křesťanová) 
 
Rodina je velká věc,                                                
kdo ji nemá, je neznalec.                                                   
Kdo ji poznal, ten se má,                                                          
je to výhra veselá.                                                                    
Sem patří i zvířátko, kočka, pejsek, morčátko. 
Nezapomeň na rodiče, bratrance a sestřenice. 
Snad už to je vše,                                                                    
nikdo nás nezmůže. 
(Vít Křižanovský) 
 

Taťka můj je zemědělec,                                        
já mu často pomáhám.                                                    
Doma to je nuda sedět,                                                          
já mu radši zavolám.                                                        
Zavolám mu, kdepak je,                                                                   
se mnou v traktoru se projede. 
(Denis Hotra) 

 
 
 
 
 

 
 
Mamka, taťka, Tomča, já                                                        
to je moje rodina.                                                         
Maminka je zlatíčko,                                                   
zahřeje nám srdíčko.                                                    
Táta je náš velký vzor,                                                  
silný jako vichr z hor.                                                              
Já a moje rodina                                                                            
je na světě jediná.  

     ( Natálie Freudenreichová) 
 

Mamka dělá doktorku.                                                             
Taťka opravuje motorku.                                                               
Jednou v pátek k večeru                                                            
taťka hledá hospodu.                                                       
Vypije si tři piva,                                                            
k obědu je pak ryba.                                                          
Druhý den je neděle,                                                              
nechce se nám z postele.                                                    
Mamka oběd připraví,                                                      
jsou knedlíky vařící,                                                                 
já je hasím hadicí.  

          (Jaroslav Motl) 
 

Jsme členitá rodina                                                                      
a to takhle nebývá.                                                                           
U nás je človíčků devět,                                                      
máme to jak medvěd.                                                         
Většinou jich je osm                                                           
a já dávám jídlo kosům.                                                        
Mamka se stará o obec,                                                                
má toho kopec.                                                                      
Bratr hraje fotbal,                                                                        
já ho hraju taky,                                                               
nemáme čas na šarvátky.                                                
Sestra maluje,                                                                             
žije si v tom plynule.                                                              
Dědové a babči jsou v důchodu                                                  
a užívají si pohodu. 

            (Adam Chlubný)
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Kuba Bauer 3. třída 
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Lenochod RUBÍK 

Rubík je první zvířecí youtuber, který rád kreslí, sportuje, natáčí různá 

videa a to zvířecí. Ještě chceme s Tadeášem dodat, že Rubík je 

lenochod. S Rubíkem nám pomáhá  i Adam. Rubíka nakreslila Poppy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naty Forman 4. třída  
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Zprávy ze školního žákovského parlamentu 

Scházíme se každé první úterý v měsíci. Dva zástupci z každé třídy přijdou o velké přestávce do studovny. Na 
parlamentu řešíme, zda se ve třídách něco neděje, nové akce a dění ve škole.  

Probíhá celoroční soutěž třída roku, s názvem PRIMA PARTA. Každý měsíc předsedové parlamentu vyhlásí novou 
výzvu a třídy se mohou zúčastnit. Za splnění výzvy třída získá určený počet bodů. Body se zapisují, na konci roku se 
sečtou a třída s nejvyšším počtem bodů zvítězí. První výzvou byl barevný týden, každý den po dobu jednoho týdne 
žáci nosili oblečení v barvách podzimu. Následovala listopadová výzva Sametová revoluce. První stupeň nakreslil 
obrázky a druhý stupeň zpracoval referát o Sametové revoluci. V lednu jsme celý týden nosili modré oblečení a na 
únor jsme připravili výzvu logo/slogan třídy. Také bychom chtěli zorganizovat soutěž UČITEL ROKU v podobě 
hlasování. 

3. jednání - 5. 1. 2022 
• upřesnění data tancování (8. a 9. ročník) 

• plány akcí na leden a únor  

• lednová akce – „modrá trička" 

• řešení problémů ve třídách 

4. jednání -2. 2. 2022 
• domluveni nošení kapesníků do tříd - nutná domluva v rámci tříd, nebude řešeno školou 

• hygiena na záchodech a ve třídách  

• poškozování skříněk - bude důsledně hlídáno a v případě úmyslného poškození řešeno dle školního řádu 

• volejbal - zvážení možnosti kroužku pro příští školní rok 

• nové pololetí- snažit se nezapomínat věci, mít o něco vyšší cíle 

• další soutěž “logo třídy” 

• řešení problému ve třídách    

5. jednání -2. 3. 2022 
• prodloužení březnové soutěže o jeden týden 

• nutno zlepšit hygienu především na toaletách 

• zavírat dveře na toalety v tělocvičně (šetří se elektřinou, jsou tam pohybová čidla) 

• jíst polévky, každé jídlo alespoň ochutnat 

• akce - den naruby, den Bohuslava Reynka (co bychom tam chtěli), dětský den, sportovní den pro rodiče 

• omezit vulgarismy v komunikaci mezi spolužáky 

 

Mimořádná schůzka žákovského parlamentu 16. 3. 

• Výměna šatních skříněk – vyklidit!! 

• Kamery na školní hřiště (doskočiště, koš, dozadu na hřiště) 

• Kamerový systém v šatnách (cena skříněk 800 tisíc) 

• Oprava klavíru ve studovně 

• Do studovny pouze s dozorem 

• Opětovné připomenutí - hygiena a udržování čistoty na záchodech 

• Připomenutí zákazu nošení a užívání návykových látek ( aktuálně zejména žvýkacího tabáku) ve škole ( dále 

viz školní řád) 
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6. jednání - 7. 4. 2022 

• zápis do první třídy – velká pozornost, nikdo nesmí být sám 

• úklid tříd před zápisem 

• schránka důvěry – kde se nachází 

• Den Bohuslava Reynka – dbát na bezpečnost 

• bezpečnost o velikonočních prázdninách 

• teroristický útok (nácvik) se uskuteční 

• 7.-9. třída – sestavení jídelníčku 
 

7. jednání - 3. 5. 2022 

• od září zdražení obědů 

• vytvoření jídelníčku – 9. třída 

• velké poděkování žákům, co se podíleli na zápisu do 1. třídy       

          Vojta Kalina 3. třída 

•  na školu nastoupí nová paní učitelka 

• No backpack day – 10. 5. 2022 – týká se i učitelů 

• zmínka o floorbalovém a volejbalovém kroužku 

• probírané akce: sportovní den pro rodiče, den dětí 
 

Mimořádná schůzka žákovského parlamentu - 11. 5. 

• 8.6.2022 proběhne v Jihlavě krajské setkání školních parlamentů 
vybírání žáků, kteří se zúčastní, a příprava plakátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Co se děje ve druhé třídě? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

VTIPY 
 

Policajt 
Říká policajt kolegovi: 

„Včera jsem koupil záchodovou štětku.”  

„No a jaká je?“ 

„Toaletní papír byl lepší.“ 
 

Gong 
Jednou pozdě v noci se opilec chlubí kamarádovi s novým bytem. Kamarád si okamžitě všimne velkého 

gongu v obýváku, a tak se zeptá: 

"Na co máš ten gong?" 

"To není gong, ale mluvící hodiny!" 

"Mluvící hodiny?! A jak fungujou?" 

"Sleduj!", odvětí, vší silou udeří do gongu a z vedlejšího bytu se ozve: 

"Ses zbláznil magore?! Jsou tři hodiny ráno!" 
 

Student univerzity 
"Slyšela jsem, že váš syn studuje na univerzitě. Co z něho bude, až skončí?" ptá se známá paní Novákové. 

"Obávám se, že důchodce." 
 

Vyhazov ze školy 
Sedí dva vysokoškoláci v hospodě u piva a ten jeden říká: 

"Jestli je pravda, co říkal děkan, tak mě vyhodí ze školy." 

"A co říkal?" 

"Že mě vyhodí ze školy!" 

 

Nejoblíbenější jména v České republice  
Jakub   Eliška      
Jan      Anna     
Tomáš   Adéla     
Matyáš  Tereza    
Adam   Sofie    

Nejoblíbenější jména v Anglii 
Oliver    Olivia 

       George   Amelie 
       Arthur   Isla 
       Noah    Emma 

Harry    Mia 

https://www.panvtip.cz/vtip/1092-student-univerzity.html
https://www.panvtip.cz/vtip/913-vyhazov-ze-skoly.html
https://www.yookee.cz/stitek/nejoblibenejsi-jmena/
https://www.yookee.cz/stitek/nejoblibenejsi-jmena/
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Co se děje v první třídě? 
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Markétka Jiráková 3. třída                                                              Áďa Jiráková, Nikča Křesťanová 5. třída 
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A copak je nového v naší školce? 

Myšičky  
Ve čtvrtek 5.5.2022 proběhla ve školce beseda s policistkami z Městské policie 

v Havlíčkově Brodě. Paní policistky ukazovaly dětem jejich výstroj a říkaly jim 

k čemu dané předměty používají. Dále si spolu povídaly o tom, jak správně 

přecházet, jaké nosit oblečení, když je nepříznivé počasí, kdy můžeme na přechodu 

přecházet a také se s paní policistkou naučily značky, které by děti měly umět. 

Nejvíce se dětem líbila pouta, vysílačka a obušek. Celá beseda byla zakončena dárkem od paní policistky, která 

dětem dala reflexní samolepku a omalovánky s dopravní tématikou. Dětem se beseda moc líbila a nyní se 

nemohou dočkat na příjezd hasičských a policejních vozů, které do školky přijedou následující týdny. 

 

 

Medvídci 

Poslední březnový den jsme si v naší třídě uspořádali projektový den s názvem 

MEDOVÝ. Navštívila nás paní včelařka Maruška, která nám povyprávěla 

 o životě včeliček, o tom, jak se o ně starat, ukázala nám včelí vosk, medové 

plástve, obrázky, nástroje pro výrobu medu a mohli jsme si dokonce vyzkoušet 

včelařské obleky. Děti bedlivě poslouchaly a celé povídání jsme zakončili 

medovou ochutnávkou. Mohli jsme zkusit netypické chutě kaštanového nebo 

vřesového medu.   Po odchodu paní včelařky jsme se dali do hry „Pozor, Čmeldo!“ Plyšový Čmelda utíkal před 

čmeláčím strašidlem Pučmeloudem. Pěkně jsme se nasmáli. Pokračovali jsme četbou pohádky „Jak štěňátko 

dostalo chuť na med“ a poté jsme šli „do kina“ a pohádku jsme si pustili na projektovém plátně.  

V kroužku jsme si připravili medovou dílnu a společnými silami jsme si vyrobili každý jednu včeličku  

z kartonu a barevných klubíček, kterou jsme si na závěr projektového dne spolu s medailí odnesli domů. Protože 

bylo venku špatné počasí, udělali jsme si místo procházky Včeličkovou diskotéku a na oblíbené hity jsme se 

pořádně vydováděli. 

 
 

 Žabičky I. a Žabičky II.  
Ve třídách Žabiček I. a Žabiček II. probíhal v rámci podpory čtenářství celoroční projekt „Celé Česko čte dětem“. 

Projekt probíhal pod záštitou Krajské Knihovny v Havlíčkově Brodě, kde se 

uskutečnilo slavnostní zahájení za účasti p. spisovatelky Markéty Vítkové, probíhala 

zde průběžná setkání a proběhne zde také slavnostní zakončení za účasti  

p. spisovatelky Lenky Rožnovské. Po celý rok jsme poctivě každý den společně četli. 

Ke každé knize děti vyráběly tzv. „papírovou knihu“, složenou z titulní strany, 

obrázků nebo pracovních listů. Tyto vyrobené knihy jsme průběžně vozili  

do knihovny.  Zde jsou všechny naše přečtené knihy: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi; 

Jak se kamarádí s kočkou; Vodník Brčálník a zimní radovánky; Mikuláš, Ježíšek, pan 

Vrána a my; Vánoce za dveřmi; O letadélku Káněti; Pohádky z pařezové chaloupky 

Křemílka v Vochomůrky; Zlobilky a nezbedníci; Příšerné zlobilky a příšerní 

nezbedníci; Strašidýlko Stráša; Zvířátka z malinové paseky; Anička a Velikonoce a Příběhy z Medové stráně.    
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5. třída společné čtení knihy Útěk Kryšpína N. 
   napsala Ivona Březinová             

                                      

 

Kryšpín je jedenáctiletý kluk, který je velmi nedoslýchavý. Protože ho rodiče nechtěli, 
bydlí s babičkou, říká jí baminka. Nemá moc kamarádů a ostatní ho šikanují a dávají 
mu ošklivé přezdívky. Má jenom nejlepší kamarádku Hang. Tráví s ní hodně času a 
spoustu toho s ní zažije. 
Jednoho dne odjel se školou na školu v přírodě. Byl tam ubytován na pokoji  
s Mariánem, Srpnem a Denisem, kteří ho šikanovali. Kryšpín už to nemohl vydržet, a 
tak se rozhodl, že uteče. Kryšpín utíkal temným lesem, větve ho chytaly za rukávy a byl 
celý poškrábaný.  Byla temná noc, téměř ve tmě neviděl a skoro nic neslyšel. Byla mu 
zima a měl strach. 
Mezitím ho na chatě začali hledat Hanka a Hynek. Po nezdařeném pátrání zavolali 
policii, po chvíli přijel nadpraporčík Bárta. Celou chatu znovu prohledali, když Kryšpína 

nenašli, nadpraporčík Bárta začal vyslýchat všechny děti z chaty. Ještě je napadlo zkusit zavolat Kryšpínovi 
na telefon, ale marně. Nakonec, když se nic nevydařilo, zavolal nadpraporčík Bárta psovoda, ale řekli jim, že 
přijedou až později. 
Kryšpín v lese přemýšlí o věcech, které prožil s baminkou a Hang. 
Na chatu přijel psovod se psem Ringem, dali psovi přičichnout k pachové konzervě (pachová konzerva je 
nějaká věc hledaného člověka, např. oblečení). 
Kryšpín přemýšlel o tom, jestli se má vrátit a tomu problému čelit. Rozhodl se vrátit. Najednou mu ale ujela 
noha a spadl do soutěsky. Strašně ho bolela noha a tekla mu krev. 
Pes Ringo chytil stopu a doběhl k soutěskám. Kryšpína nakonec našli a zachránili ho. 

(zapsala: Ema Douchová a Anna Ranecká) 
 

Příběh Kryšpína v nás vyvolal velké emoce, různé myšlenky 

a pocity, tak jsme zkusili Kryšpínovi napsat dopis. Uvádíme 

ukázky z našich dopisů. 
V Lípě, 19. ledna 2022 

Ahoj Kryšpíne, 
jsi fajn kluk, ale máš to v životě těžké, protože neslyšíš. Bylo to hrozné a ty jsi všechno 
zvládl. Doufám, že už jsi v pohodě, nic tě nebolí a kluci tě už neotravují. Doufám, že už 
se probrali. Snad za to pykají. A ta přezdívka „Špíno“ není vtipná, prostě jsou to 
hloupí kluci, kterým je vše směšné. Nic si z toho nedělej!                    
AHOJ!                                                                                
Terka 
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V Lípě, 19. ledna  2022 
Ahoj Kryšpíne,  
pořád tě všechno bolí? Máš se dobře? Co sluchadla, už máš nová? A co kluci, už si to odnesli? Já bych v lese sám tak 
dlouho nevydržel. A co na ten tvůj útěk řekla „baminka“? Asi byla ráda, že jsi zpátky, co? Už se těším, až se vrátíš z 
nemocnice. Budu moc rád, když mi odepíšeš.  
Ahoj a brzy se se uzdrav! 
Mojma  
 

V Lípě, 19. ledna 2022 
Ahoj Kryšpíne!  
Doufám, že si najdeš nové kamarády potom všem, co jsi prožil v lese. Možná ses těm klukům mohl postavit dřív a 
neměl ses tolik bát. Jak „baminka“ říkala, problémům se musí čelit. Doufám, že si to s kluky vyřídíš. Už si nesmíš 
nechat říkat Špíno. A až dostaneš nové brouky, tak se nenech ponižovat. 
Brzy se uzdrav!                                                                                        
Adélka Jiráková 
 

V Lípě, 19. ledna 2022  
Milý Krýšo,  
je mi líto, že moc neslyšíš. Buď sám sebou. Jsi odvážný, že jsi utekl. Na tvém místě bych to udělala také. Dávej na sebe 
pozor. Říkej pravdu, tím se ochráníš. Řekni, co jsi zažil a netaj to. Mohl ses znovu ohrozit. Je super, že ses vrátil zpět. 
Určitě se už nenech otravovat od Mariána, Srpna a Denise. Hlavně, ať se ti uzdraví pravá noha. Chtěl by ses 
doopravdy naučit znakovou řeč? Tu radost, kterou máš v sobě, rozdávej všem, které máš rád. Loučím se s tebou a 
přeji ti vše nejlepší do života!! 
 VANESKA 
 

V Lípě 19. 1. 2022 
Ahoj Kryšpíne! 
Vím, jak ses ve všech těch situacích cítil, vím, jak drahé věci ti Marián, Srpen a Denis zničili. Je dobře, že jsi sebral v 
tom lese odvahu a šel zpět, ale musíš být víc opatrný. Máš štěstí, že jsi pád přežil. Moc nezbývalo a mohlo to být 
jinak. Já být tebou vůbec neutíkám, ale řekl bych to Hance. Máš také štěstí, že tě hledal psovod a pes Ringo. Nakonec 
to vše dobře dopadlo, Ringo tě našel atd... Už se s tebou loučím.  
Měj se pěkně! 
JIRKA  
 
          V Lípě, 19. ledna 2022 
Milý Krýšo, 
 
věřím, že jsi to měl hodně těžké a jsi velmi statečný kluk. Bojoval jsi, jak jsi mohl, i když to nešlo. 
Já pevně věřím, že se to zlepší a že si najdeš kamarády. 
Od kluků to bylo moc nepříjemné a doufám, že je čeká nějaký trest. 
Přeji Ti statečnou cestu dál a ať už Ti nic zlého neskočí do cesty. 
 
Ahoj! 
Nikča 
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Co se děje ve třetí třídě? 
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Sloh nás baví 
Zdeňka Kameníková 

U nás na návsi 
     V České republice, nedaleko Havlíčkova Brodu, se nachází vesnička nesoucí jméno Lípa. Na naší návsi najdete 

vše, co potřebujete a já vás ráda provedu. 

     Venku sněží a cesta pod studeným ledem klouže. První, co uvidíme, je v dáli pod sněhem ukrytá socha svatého 

Floriána. Velký dřevěný patron hasičů hasí hořící dům vědrem plným vody. Hned naproti mizí  

v mlze oranžová hasičárna s odpočívající avií. 

     O pár kroků výše se nachází vesnická hospůdka, kde se každý večer schází občané a dívají se na fotbalové zápasy  

s pivem v ruce. V pozadí televize praská v krbu suché dřevo a za okny si hraje na honěnou meluzína se sněhovými 

vločkami. Poté, co opustím vyhřáté prostředí hospody a vyjdu zpět na kluzkou cestu, pocítím, jak se do mě vtahuje 

zima. Rychle hledám útěchu, až můj pohled zaostří na velkou budovu naproti hospůdce. Okamžitě se rozbíhám přes 

širokou křižovatku, na které svojí šikovností vzápětí uklouznu na uježděném sněhu. 

     Doběhnu k budově, otevřu zrezivělou branku a spatřím ceduli, na níž je napsáno obecní úřad. Ještě jednou si 

prohlédnu starší dům, nade mnou si ve větru tančí dvě vlajky nasazené v trubkách, z kterých visí pár rampouchů.  

V zamlžených oknech nic nevidím, a tak se vrhám dovnitř. Vystoupám první schodiště do patra, ve kterém se nachází 

byty a v dalším patře pošta. Až v posledním se za dveřmi skrývá obecní úřad. 

     Zahřátá vycházím ven směrem vpravo k pomníku. Kdysi ho obklopovaly dvě túje, ale ty byly nedávno pokáceny a 

pomník tu zůstal sám. Od památky na zemřelé směřuji k předposlední zastávce. Malý oranžovo-bílý obchod zde stojí 

od nepaměti. Uvnitř něho najdu skoro vše. 

     Moje poslední kroky na lipské návsi směřují k autobusové zastávce, kde se s vámi rozloučím a popřeji vám 

šťastnou cestu. Budu se těšit, že opět zavítáte na naši náves potěšit se třeba jednou z akcí, které se tu pravidelně konají. 

 

 

Daniela Havelková 

Malebná náves 
Ráda jezdím k babičce a dědečkovi na prázdniny. Pravidelně, každý rok, zhruba od  tří let trávím prázdniny 

u babičky a dědy na vesnici. Moje nejoblíbenější místo v celé vesničce je malebná náves. 

 Ráda si chodívám sednout na lavičku, která stojí pod dvěma urostlými lípami, které rostou na okraji návsi. 

Odtud mám rozhled na celou náves, i když jsem pod stromy nenápadně schovaná.  Trávím tam letní večery  

s knížkou v ruce, nebo tužkou a papírem a něco si kreslím. 

Jednoho teplého  letního dne jsem seděla na svém oblíbeném místě. Zrovna jsem se snažila načrtnout 

půdorys návsi, moc mi to ale nešlo. Nakonec jsem to vzdala a s povzdechem jsem se zahleděla na 

vylidněnou náves. Z představ mě vyrušila přicházející osoba. 

Když se  postava přiblížila, zjistila jsem, že je to nějaká neznámá slečna. Odhadla jsem jí tak na 25 let. 

Držela v ruce malířský stojan a nějaký kufřík. Zastavila se asi 5 metrů ode mě. Ani si mě nevšimla, začala 

stojan rozkládat a vložila na něj plátno. Z kufříku si vytáhla barvy a štětce. Když si všechno nachystala, 

začala malovat. Namíchala si zelenou barvu a udělala tah po plátně. S úžasem jsem  pozorovala, jak se na 

plátně tvoří reálný obraz kostelíku, který na návsi stojí. 

Po chvíli malování se otočila, asi cítila můj pohled na zádech. Když viděla mé překvapení, zasmála se a 

kývla, ať se jdu podívat zblízka. S úžasem jsem začala obdivovat její práci, ona se ale jen smála a řekla, že to 

nic není. Na to jsem odpověděla, že já bych to nikdy nezvládla. Vyzvala mě, abych si k ní přisedla a ukázala, 

co umím. Podala mi skicák a tužku. Snažila jsem se zachytit kostelík přesně jako ona. Ani zdaleka to tak 
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nevypadalo. Když si mé dílo prohlédla, upřímně řekla, že je na něm sice mnoho nedostatků, ale je vidět, že 

mám talent. ,,Nechtěla bys zítra zase přijít, mohla bych ti ukázat pár malířských fint,“ řekla. Na to jsem jen 

překvapeně přikývla. 

Když jsem druhý den přišla na náves, už tam na mě čekala. Začala mi vysvětlovat, jak správně používat a 

míchat barvy. Z našeho setkání se staly pravidelné lekce malování. Každý den jsem chodila na náves a 

malovala. Babičce to nevadilo a chodila se na nás často dívat. 

Jednoho dne se mě má učitelka zeptala, jestli vím o malířské soutěži, která se bude pořádat v naší vesnici na 

návsi za týden. Samozřejmě jsem o tom neměla tušení a ona to moc dobře věděla. Zjistila jsem, že Hana, 

moje učitelka, tuto soutěž pořádá. Také jsem zjistila, že mě na soutěž přihlásila bez mého vědomí. To jsem 

ale začala couvat.  „Vždyť mi to zatím ještě nejde, jen bych se zesměšnila.“ Hana mě však začala 

přesvědčovat, že tomu tak není, protože mi to jde moc dobře a  mám šanci. Nakonec mě přesvědčila. 

Když uplynul týden a nastal den soutěže, byla jsem docela klidná. Čekala jsem, že se téměř nikdo nepřihlásí. 

V tom jsem se však mýlila. Nakonec se přihlásilo 32 soutěžících. To mě dost vyvedlo z míry. Soutěž začala  

v 10:45. Téma soutěže bylo „Mé oblíbené místo“ Okamžitě jsem začala malovat lavičku pod dvěma lípami. 

Měla jsem výhodu, že jsem na lavičku viděla ze svého stanoviště. Dala jsem si na obrazu velmi záležet a 

nakonec vypadal velice věrohodně. 

Na vyhlášení jsme čekali zhruba 2 a půl hodiny. Byla jsem velice nervózní. Nakonec jsem se umístila na 

druhém místě. Byla jsem šťastná, ale trochu mě zamrzelo, že jsem nezvítězila. Pak jsem si ale uvědomila, že 

jsem se učila pořádně malovat jen poslední 3 týdny. Hana na mě byla hrdá a já na sebe také. 

Od té doby chodím do malířského kroužku. Malování a kreslení mě nesmírně naplňuje a za to vše vděčím 

Haně a našemu malování na návsi. 

 

Silvie Rosická     U nás na náměstí 
 
 Lehký vánek mi zašeptal do uší, abych byla připravena na akci. S lukem a mými třemi šípy jsem trpělivě vyčkávala 

na správnou chvilku, až budu moci zasáhnout. Z mého podzemního úkrytu ze staré liščí nory, počítajíc každou 

nekonečnou minutu, můj zrak konečně spočinul na cíli. Hnědozlatý pták s červenýma očima a křivým zobákem se  

v tajemném lese procházel se vztyčenou hlavou, zatímco neměl tušení jaké nebezpečí mu hrozí. Murýn. Tak se 

jmenovalo toto přenádherné zvíře. Pověsti a mýty říkají, že v dávných dobách vílí vlkodlak Toler zabil jednoho 

Murýna a poté zjistil, že v jeho břiše není krev, ale peníze. Spoustu peněz. Těmto kovovým věcičkám se později začalo 

říkat podle jména lovce „tolery“. Každá víla v našem městě mu může býti jen vděčná, protože za získané peníze nám 

postavil náměstí. Úchvatné náměstí. Jedno 

z nejkrásnějších v naší zemi. 

  Prsty mě už skoro bolely, jak jsem natahovala tětivu. Přimhouřila jsem své hnědé oči, olízla si rty a pustila šíp naproti 

Murýnovi. Skvělý zásah. Byla jsem nadšením bez sebe, když jsem po měkkém mechu opouštěla les se svou obětí  

v ruce. Razila jsem si to přímo na vílí trhy, kde společně s mým otcem Murýny prodáváme. Nemohla jsem se dočkat 

až uvidím tátův výraz. 

  Po chvíli cesty z lesa jsem už stála na velkém náměstí plném víl nebo trpaslíků. Jako obvykle tu atmosféru 

dokreslovala hudba harmonik doprovázena zpěvem a drobné konverzace mezi stánky jako kdyby tvořily malý orchestr 

změti zvuků. Do nosu mi vjela vůně sladkých jarních květů nedaleko se linula i vůně makadamových oříšků. Ucítila 

jsem je hned, protože ty mám nejraději. Vrhla jsem pohled na několik stánků lemujících náměstí a nad tou nádherou 

mi poklesla ramena. Na zemi se prostíraly květované dlaždičky, obchůdky všeho druhu ale hlavně velká kašna  

s Murýnem vystavena na památku vlkodlaka Tolera. 

  Z té honosnosti mě vytrhl prudký pohyb a Murýna se náhle zmocnily ruce malého kluka v černém hábitu. 

  „Hej!“ zakřičela jsem a rozběhla se. 
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  Mé nohy míjely stánky s ovocem a náhle jsem se ocitla v úzké uličce z domů za náměstím. Nacházela jsem se  

v chudé části.  Zpoza rohu do mě najednou vrazil mladý zloděj, jehož jsem pronásledovala. 

  „A mám tě,“ řekla jsem, přičemž se mi podíval do očí. K mému překvapení byl hubený až na kost, což jsem si během 

honičky nevšimla. Můj výraz teď zjihl a já jsem mu murýna nemohla jen tak vzít. 

  „Nech si ho,“ řekla jsem jemně a kluk měl v očích hned radost. 

O pár minut později jsem už stála na náměstí. 

  „Tak jaký byl lov?“ otázal se táta. 

  „Dnes se mi nepoštěstilo, nic neuloveno,“ odvětila jsem a musela jsem přitom skrýt svůj úsměv. 

 

 

Tipy na letní výlety 

Mozkoherna Třebíč zábavný trénink mozku pro celou rodinu. Neurotechnologie, 

mozkohračky, chytré hry a moderní hlavolamy. Na vlastní hlavě zjistíte, že trénink mozku rozhodně není 

nuda. Jediná posilovna pro mozek v České republice. 

 

Podzemí Světlá nad Sázavou - podzemní chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním 

účelu nehovoří žádné písemné prameny. Průvodcovskou službu zajišťuje turistické informační centrum. 

Světlá nad Sázavou. 

 

Obludiště Dolní Pěna je největší habrové bludiště ve střední Evropě 

o rozloze cca 6.000 m2, 3 kilometry cestiček, 12.000 habrů (habr obecný) a sem tam nějaká ta Obluda. 
 

Pilská nádrž  je vodní nádrž slouží ke koupání. Pláže jsou travnaté i písčité. Poblíž je rekreační 

areál se sportovními hřišti. Okolí je vhodné pro cykloturistiku. 

 

Zámek Kačina - Muzeum českého venkova je nejvýznamnější a 

největší empírovou stavbou u nás. Najdete ho ve Středočeském kraji nedaleko Nových Dvorů, poblíž 

Kutné Hory. V průběhu léta můžete navštívit řadu netradičních prohlídek, zhlédnout s dětmi pohádku nebo 

navštívit představení určené pro dospělé. 

 

Písecké sochy- pět soch vytvořených z písku zdobí náplavku pod Kamenným mostem v Písku. 

Tradiční výstava přitahuje turisty i místní, kteří mohou výtvory z písku obdivovat až do doby, než je zničí 

počasí. 
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Co se děje ve čtvrté třídě? 
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Tipy na knihu, na dlouhé letní večery ☺ 

Mops hvězdou (Bella Swift)                                 Valentýnka a narozeniny (Irena Peroutková) 

Harry Potter (J.K. Rowling)                                Ztřeštěný dům na stromě 13 pater (Andy Griffiths) 

Boříkovy lapálie (Vojtěch Steklač)                      Tajné výlety Fany a Beryho (Ivana Fexová) 

Míša a její malí pacienti (Aniela Cholewinská)  Frankie a fotbal (Frank Lampard) 

Marwani (Maren Dammann)                               Polštářoví podvodníci (Daniela Krolupperová)   

Smrťák Harry (Sonja Kaiblingerová) 

 

 

A co nového ve školní družině? Tvoříme, vyrábíme, 

malujeme, blbneme, zkoumáme, hrajeme 

……………… 
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Konec školního roku trávíme, co možná nejvíce  

času na čerstvém vzduchu, to je úplně boží 😊 
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Přejeme všem žákům krásné prázdniny plné nových zážitků, 

učitelům příjemně strávenou klidnou dovolenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


