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Lyžařský kurz
Od soboty 10. 1. 2015 až do pátku 16. 1. 2015 se zúčastnily třídy 4., 7. A, 7. B lyžařského kurzu na
chatě Perla. Po příjezdu jsme se s nadšením ubytovali.

Všude bylo mnoho svítivého bílého sněhu, což u nás doma nebylo, další den po snídani jsme
šli lyžovat, ale nejdříve jsme se rozdělili do čtyř skupin. Každý den byl něčím výjimečný. Jednou
jsme šli i na běžky. Všude byla krásná krajina, svěží vzduch, a dokonce jsme potkali i divočáka. Další
den byla pěkná přednáška o Himalájích a jindy zase diskotéka nebo zajímavé hry. Učitelé, kuchaři a
majitel byli vždy hodní, pohodoví a postarali se o všechno skvěle. Všichni bychom se rádi vrátili,
protože jsme si to užili, jak to jen šlo!!!

Vypracovala třída 7. A

Zápis do prvních tříd
Dne 16. - 17. ledna proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Uskutečnil se ve třídách
prvního stupně. Dorazilo více než padesát dětí a většina byla přijata. Celým zápisem provázely
postavy z večerníčku Křemílek a Vochomůrka v podání žáků druhého stupně. Pro malé budoucí
prvňáčky byly připraveny úkoly a za své výkony dostali odměnu. Rodinní příslušníci své ratolesti
pilné doprovázeli a fotografovali. Děti byly šikovné a žádné z nich nebrečelo. Většina dětí, přestože
nevěděly, co je čeká, se velmi těšila do školy.
Děti odcházely spokojené a s dobrou náladou. Tímto bychom jim chtěli popřát hodně
úspěchů do příštích let na naší škole a doufáme, že se jim tady bude líbit.

Vypracovaly Lenka Sýkorová, Tereza Šranková

Vyjmenovaná slova
Strýc a zlobivý Mirek
Mirek je obyvatelem Litomyšle. Jeho strýc je mlynář a má mlýn, ve kterém mele obilí. Mirek našel
hmyz. My myši jsme také obyvatelé Litomyšle a náš hotel je mlýn. Našimi kamarády jsou hmyz,
kobyla, býk a hlemýžď. Mirek našel pelyněk. Naše kobyla má na hlavě lysinku a vzlyká, protože má
bolavé lýtko. Strýc usnul. Mirek myslel, že mu udělal radost, když mu na lysou hlavu nalepil chmýří.
Ale to se mýlil! Strýc uslyšel v dálce se blýskat. Vzbudil se a podíval se do zrcadla. Šel do umývárny
a umyl si lysou hlavu mýdlem. Od té doby, když usínal, tak si raději zamykal pokoj. Litoval, že se
tam nachomýtnul Mirek. Mirka posílal v zimě na lyže, v létě na lýko a byliny. Čas plyne dál.

Býk a kobyla
Byl jednou jeden býk, který bydlel u Přibyslavi a jmenoval se Zbyněk. V jeho příbytku bydlela také
bystrá kobyla. Býk krmil kobylu bylinami. Jejich byt měl starobylý nábytek. Obyčejně býk Zbyněk
honil kobylu kolem babyky. Protože býk nebyl bystrý, kobyla se raději stala obyvatelem Bydžova.
Od té doby obýval býk Zbyněk svůj příbytek u Přibyslavi sám.
Jazyková práce 3. A

Škola v přírodě
1. Dne 10. 1. jsme jeli na hory. Jeli jsme do Orlického Záhoří. Bydlíme na chatě Perla. Na
snídaně, obědy a večeře chodíme 310 metrů na chatu Bedřichovku. Já jsem na pokoji
s Anežkou a Terezkou. Jsme na pokoji číslo 1. Boduje se každé ráno. Jsem ve druhém
družstvu. Máme paní učitelku Marcelu Radoušovou. Dne 14. 1. jsem šla poprvé na běžky.
Když jsme se vraceli, tak jsme slyšeli blízko prase. Ale přežili jsme to ve zdraví. Večer jsme
měli přednášku o Himalájích. Dne 13. 1. byl odpočinkový den. Někdo šel na běžky a my
jsme šli stavět sněhuláky. Dne 14. 1. jsme jeli závody ve slalomu. Napadlo hodně sněhu. Je
to tady namrzlé. Líbilo se mi tady.
Štěpánka Radoušová, 4. Třída
2. Přijeli jsme 10. 1. 2015 v sobotu. Hned, co jsme přijeli, tak jsme si vybalovali.
Byla jsem s Áňou, Vendy a Ivou na pokoji číslo 7. Vždy jsme jezdili po snídani a hned poté
jsme obědvali. Vařili tam – no docela, no dobře.
Za vedoucího jsme měli ve 4. družstvu paní učitelku Černou. Včera 14. 1. byla přednáška o
Himalájích. Je to tu sranda a chtěla bych sem jezdit „furt“.
Michaela Jahodová, 4. třída
3. V sobotu 10. ledna jsme přijeli na školu v přírodě. Hrozně se mi tu líbí, ale těším se domů.
Vaří tu dobře, dnes k obědu jsme měli buchtičky se šodo. Jsem ve druhém družstvu a jako
učitele mám pana Lipku. A mohla jsem zkusit jet na běžkách a tam jsme slyšeli divoké
prase. Je tu hrozně sněhu a na tom se hezky jezdilo. Moc se mi tu líbilo.
Ivana Hanušová, 4. Třída

Rozhovor
1) Jak se Vám u nás na škole líbí?
Mgr. Darina Šancová: Momentálně jsem spokojená. Je tu fajn kolektiv a příjemné klima. V jídelně
dobře vaří, co si přát víc?! 
Ing. Pavlína Hrdá: V příjemném kolektivu a v klidném prostředí se nemůžete cítit špatně.
2) Jste spokojena s chováním žáků a s ostatními pedagogy?

Mgr. Darina Šancová: Co se chování žáků týče, Ti ke kterým mám výhrady to vědí a s ostatními žáky
jsem spokojená. Co se pedagogů týče, jejich chování mohu jen pochválit. Jsou skvělí!!! 
Ing. Pavlína Hrdá: S chováním žáků spokojená jsem, i když se najde špatná chvilka, je velice
příjemné, že po ní ihned následuje omluva. S ostatními pedagogy žádné problémy nemám.
3) Znáte se s některým učitelem/kou již z dřívějších časů?
Mgr. Darina Šancová: Ano, znám. Měla jsem tu čest tři z mých kolegů poznat ještě před nástupem
do naší základní školy.
Ing. Pavlína Hrdá: Do chvíle, než jsem zde začala učit, jsem nikoho neznala.
4) Učila jste již na některé škole nebo učíte prvně?
Mgr. Darina Šancová: Již dříve jsem učila na kolínských základních školách.
Ing. Pavlína Hrdá: Učila jsem na čáslavské střední škole.
5) Jak vás poslouchají děti, které vyučujete?
Mgr. Darina Šancová: Doufám, že pozorně, aby jim žádná informace neunikla.  Co se chování žáků
týče jsem již odpověděla u druhé otázky.
Ing. Pavlína Hrdá: Musíte se zeptat jich, ale myslím, že poslouchají, víte, učitel je ve škole k tomu,
aby vám otevřel dveře, ale vejít do nich musíte sami.
6) Překvapilo Vás na naší škole něco nebo Vám zde přišlo něco výjimečné?
Mgr. Darina Šancová: Zaplať Pánbůh se zatím žádné nečekané překvapení nekonalo.
Ing. Pavlína Hrdá: Překvapuje mě, že vše může fungovat, tak jak má a bez velkých komplikací.
7) Provozujete ve svém volném čase nějaký sport?
Mgr. Darina Šancová: Pokud se pravidelná fyzická práce dá počítat za sport, pak rozhodně ano.
Jinak v zimě lyžuji a v létě plavu.
Ing. Pavlína Hrdá: V rámci své kondice se věnuji svému aktivnímu synovi a jinak relaxuji na Honda
CBR 600. 
8) Jaká jste byla žačka ve svých studijních letech?
Mgr. Darina Šancová: Na základní škole malá, na střední větší a na vysoké už jsem nerostla , takže
stejná jako před tím.
Ing. Pavlína Hrdá: Ty chvályhodné vlastnosti by vás stejně nebavily a těmi špatnými studijními
návyky vás přeci kazit nebudu.
Vypracoval Jaroslav Vacek

Zábava
Velký strom
Dřevorubci v lese porazili a oklestili strom. Pak z celé klády uřízli polovinu a 1 m. Potom oddělili ze
zbytku opět polovinu a 1 m. Stejný postup se opakoval ještě jednou a nakonec zbyly poslední 2 m.
Jak dlouhá byla původně kláda?
Dětské představení

Táta mě vzal do kina na dětské představení. Bylo úplně vyprodáno. Takže na všech 200 sedadlech
někdo seděl. Nás dětí tam bylo o 40 více než dospělých a tatínků tam bylo 4krát více než maminek.
Už víš, kolik tam bylo dětí, tatínků a maminek?
Poškozený časopis
Z časopisu, který měl původně 16 očíslovaných stran (od 1 do 16), byly vytrženy dva po sobě jdoucí
listy. Které to byly, jestliže vám prozradíme, že součet čísel zbylých 12 stran takto poškozeného
časopisu činil 102?

Kdo ví, odpoví.
Kterými číslicemi je třeba nahradit písmena A, B, C, aby platila rovnice:

A + B + C = A x B x C

JAZYKOLAMY
Kmotře Petře, nepřepepři mi toho vepře, přepepříš-li toho vepře, kmotře Petře, pak si toho
přepepřeného vepře sněz sám.

Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel.

Nenaolejuji-li Julii já, naolejuje Julie mě.

Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina?

Úspěchy žáků v soutěžích

Tito žáci postoupili do okresního kola z dějepisu, českého jazyka a anglického jazyka ze školního
kola. V soutěži v anglickém jazyce byla v porotě i paní učitelka Lenka Hrnčířová.
Soutěž v dějepise
-Kostelecký obsadil 33. místo
-Hájek obsadil 11. místo

Soutěž v českém jazyce
-Kasalová obsadila 13. místo

Soutěž v anglickém jazyce
-Kopecký obsadil 5. místo

