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Čtení pro radost 
 
 

Někteří žáci ze 3. A  společně s paní uč. Holečkovou a paní asistentkou 
Kettnerovou už od prosince dobrovolně navštěvují Domov Podhradí, aby 
četli seniorům pohádky pro radost. 
Na začátku týdne si každý z nás vybere pohádku, kterou se snaží 
trénovat. Ve čtení jsme se hodně zlepšili, ale babičky a dědečkové nás 
občas špatně slyší. Proto trénujeme hlavně čtení nahlas. Po přečtení 
pohádek nám vždy zatleskají. Každý z nás má pro ně připravené 2 
otázky z pohádky, abychom věděli, jestli nám při čtení bylo rozumět.  
Někdy jenom nečteme, ale také se veselíme jinými krásnými věcmi. Jako 
třeba bylo zdobení vánočního stromečku, nebo jsme vytvářeli různé 
výrobky z hmoty. Také společně hrajeme s babičkami a dědečky spoustu 
zajímavých her. Mají tam krásné kočky, které se nás vůbec nebojí a 
poslouchají naše čtení. Moc se nám líbí zlaté rybičky a ptáčci zebřičky, 
které má jeden z dědečků. Celý Domov je vyzdoben malovanými obrazy 
od pana Šmída. Dokonce někdy i my dostáváme nádherné obrazy, 
kterými si potom zdobíme naši třídu. Do Domova chodíme moc rádi a 
vždy se na pátek těšíme. (od 2. pololetí již jako kroužek Čtení pro radost) 
 

 (žáci 3. A) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Škola v přírodě 5. tříd 
 

Hned v druhém lednovém týdnu čekal naše páté třídy zájezd na hory. 

Někteří se s námi podělili o své zážitky. 
 
 
 

Lyžařský kurz 
Hned, co jsme přijeli busem k  Lumce, jsme se šli najíst a připravit 
postele. Náš pokoj byl nejmenší, ale i přesto nás tam bylo 6. Poprvé 
jsme jeli na lyže a já jsem měl jako vedoucího pana ředitele. Byl jsem v 
nejlepším týmu, protože jsem byl už na hodně kurzech. Na začátku a v 
průběhu jsem jezdil se skupinou. A potom jsme si to už mohli sjet sami. 
Taky jsme šli do sklárny a tam jsme si mohli vyfoukat nějakou věc. Já si 
vyfoukal prase s boulí na hlavě. Byla možnost si i něco koupit, třeba já si 
koupil skleněné brčko. Pěkně jsme si užili i návštěvu farmy, kde byla 

zvířata, mohli jsme také ochutnat sýr. Moc se mi tam líbilo 🙂 Taky tu ale 

byly horší věci: domů odjel Renda, Lukáš, Viola, Míša B., Kiki. Tobiáš si 
zlomil ruku.                                                                                                   (M. Paďouk, 5. A) 
 
 
 

Týden na horách 
Osmého ledna ráno jsme se vzbudila s radostí, že jedu na hory. Ještě 

jsem si dobalila pár věcí, připravila jsem se a mohli jsme vyrazit k 

náměstí. Když jsem tam přijela, ještě tam nebyly mé nejlepší kamarádky, 

ale po chvilce tam konečně jedna z nich přišla a začaly jsme si povídat. 

Pak přišla i druhá jménem Zuzka. Přijel autobus.  Dávali jsme do 

autobusu lyže, lyžáky, helmy ve vacích a kufry. Začali jsme se pomalu 

loučit s rodiči a vyjeli jsme. Jeli jsme asi 2 hodiny. Konečně jsme tam! A 

byli jsme u penzionu Lumka. Potom jsme šli s kufry na pokoje, vybalili si a 

povlékli povlečení. Druhý den jsme měli večer diskotéku. Také jsem 

zapomněla říct o pokoji: bylo nás tam 6, potom se k nám přistěhovala 

Domča. Každý den jsme vstávali v půl osmé. V pondělí jsme jeli na 

Tanvaldský Špičák a učili jsme se lyžovat. Ve středu jsme jeli znovu na 

Špičák a lyžovali jsme. Také jsme šli do sklárny. V pátek jsme jeli do 

aquaparku. Také jsme přes týden byli na túrách a na hřišti u Lumky jsme 

hráli přehazku. V pátek jsme měli rozlučkovou diskotéku. V sobotu jsme 

svlékli povlečení a uklidili pokoj. Čekala nás už jen cesta domů. Bylo to 

strašně bezva! Hodně jsem si to užila a chci si to zopakovat!!!! Nejvíce 

jsem si to užila s Niky, Zuzkou a Domčou! 🙂                                                                 
                                                                                                                              (M. Forštová, 5. A) 



Škola v přírodě 6. tříd 

V týdnu od 14. 1. do 19. 1. 2023 se uskutečnila škola v přírodě 6. tříd. 

Žáci o hodině slohu zavzpomínali na tuto akci. 

 

Ahoj mami a tati! 

Píšu vám z lyžařského kurzu. Je to tu moc fajn. Dobře tu vaří a máme 

celodenní program. Ještě v sobotu, v den příjezdu, jsme se šli projít po 

okolí a užít si sněhu. Moc ho tu sice není, jen přemrzlé hromádky, ale i tak 

jsme si to užili. Včera jsme byli ve sklárně, moc se nám tam líbilo. Mohli 

jsme si sami vyfouknout něco ze skla. Večer potom byla diskotéka. Po 

diskotéce už jen zbývalo vykoupat se a spát. Jenže když je na pokoji 8 

holek, je těžké všechny umlčet. Usnuly jsme až kolem jedenácté hodiny. 

Dnes jsme byli na farmě a zítra jedeme do bazénu. Těším se, až vám 

budu vyprávět všechny své zážitky. 

S pozdravem Eliška Charvátová (6. A) 

 

Ahoj rodino! 

Zrovna jsme přijeli z Tanvaldského Špičáku. Všichni jsme unaveni a 

potřebujeme odpočinek. Je málo sněhu, a tak to asi bylo naše první a 

zároveň poslední lyžování. Ve čtvrtek máme naplánovaný výlet do bazénu 

v Jablonci nad Nisou. Volají nás na oběd. Dopis vám dopíšu po návštěvě 

plavečáku……. V bazénu to bylo super! Dva tobogány, divoká řeka, 

vířivky a hluboký bazén. Dneska bude diskotéka. Opět dopis dopíšu 

potom…….Utekl jsem na chvíli z diskotéky, abych to dopsal. Zatím to jde, 

posloucháme písničky, které se všem líbí. No nic, budu muset běžet, ať 

mi nic neuteče. Těším se, až se zítra uvidíme. 

Zdraví vás Honza Cicvárek (6. A) 

 

 

 

 

 



Ahoj Janďo, 

v sobotu jsme odjeli se školou na hory. Ubytováni jsme v osadě Zásada 

v chatě Lumka.  Po příjezdu nás čekalo vybalování a oběd. Vaří tu celkem 

dobře. Můžeme si i přidat. Jen když byly stripsy, tak na přidání nebylo. 

Lyžovat jsme byli jen jednou. Mně to ale nevadí, stejně jsme si to lyžování 

užili. Dvakrát jsme byli v bazénu v Jablonci. Zajímavá byla návštěva 

farmy.  Hladili jsme ovce a kozy, ochutnali sýr, který byl výborný! Vyrobili 

jsme si zde i náramky. Skoro každý večer proběhla diskotéka. Moc jsem 

si to užila. Měj se hezky.  

S pozdravem Anežka Holubová (6. C) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vánoční odpoledne s rodiči v 2. B 

V pondělí 19.12.2022 proběhlo ve třídě 2. B předvánoční odpoledne 

s rodiči.  Program začal na školním hřišti, kde děti čekal vánoční kvíz. Děti 

řešily kvíz ve dvojicích. V případě, že by si nevěděly rady, byla možnost 

vzít si na pomoc nějakého z rodičů. Protože jsou ve 2. B samé šikovné 

děti, nikdo tuto nápovědu nevyužil a kvíz všechny děti dokončily hravě.  

Využili jsme přítomnosti rodičů a po přesunu do tepla jim předvedli své 

vystoupení, které jsme nacvičili do Domova v Podhradí. Následovala 

samotná tvořivá dílnička, během které si děti společně s rodiči vytvořily 

vánoční stromeček jako zápich do květináče. Během tvoření zúčastnění 

předvedli vysokou míru kreativity, a tak si někteří z nich odnesli domů 

hned několik výrobků.  

Během celého odpoledne nechybělo občerstvení, dobrá nálada a smích. 

Moc všem rodičům a jejich dětem děkujeme za účast a příjemně prožité 

odpoledne!  

                                                                 (E. Třasáková a P. Ostrížová a žáci 2. B) 

 
 

ČTENÍ POMÁHÁ 

  

Charitativní projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na 
dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.   
Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění 
testu kredit 50 korun, který věnují na jeden z nominovaných 
dobročinných projektů. Ročně podpoří více než 100 charitativních 
projektů.  
Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. 
třída, střední škola). V každé kategorii je více než 120 knih.  
Za JEDNU knihu se zasadí do našich lesů DVA stromy.  
V tomto školním roce se do projektu již zapojily z prvního stupně třídy 
3. A a 5. B. Z druhého stupně třídy 6. A, 6. C, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 
9. B. Vyhlášení nejlepších čtenářů proběhne na konci školního roku. 

 (J. Hlad, M. Chvojka, 9. A)  
 

 

 



Vánoční vystoupení v Domově v Podhradí 

Dne 15. prosince 2022 navštívila 2. B v rámci školní družiny Domov 

v Podhradí, pro obyvatele si nacvičila vystoupení (zpěv vánočních koled a 

přednes básní). Při zpěvu je doprovázely na akordeon Viktorie 

Smetanová ze 3. A a jejich třídní paní učitelka Petra Ostrížová. 

Vystoupení se klientům líbilo natolik, že dětem věnovali vlastnoručně 

nakreslené a podepsané přání. Pan malíř Emanuel Šmíd dětem nakreslil 

plno obrázků na výzdobu třídy, a dokonce jim věnoval jeden svůj obraz.  

Opět děkujeme za příjemně strávené odpoledne a vzájemné obohacení. 

Moc se těšíme na další „propojení generací“!  

(E. Třasáková, vychovatelka ŠD) 

 

 

 

 

 



Tříkrálový koncert v Přelouči 

Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni setkali ve škole, 

abychom si první dny ve škole zpříjemnili, vypravili jsme se v pátek 6.1. 

na Tříkrálový koncert do Přelouče. Cesta vlakem nám utekla rychle a děti 

si mohly v plném sále zazpívat a zatančit na krásné písničky Pavla 

Nováka ml., který nás loni v září bohužel opustil, ale rodinnou štafetu 

přebírá dcera Eliška a my si tak mohli opět vychutnat jeho melodické a 

taneční písničky. Věřím, že si děti koncert užily a budeme se těšit na 

nějaké další krásné vystoupení.     
                                                                                                 

                                                    (P. Ostrížová a J. Hálová a žáci 2. A a 2. B) 

 

Tematická výuka - den s roboty 

Ve čtvrtek 2. února 2023 jsme měli tematickou výuku věnovanou 

robotům. Všichni jsme si vylosovali lísteček s barevným puntíkem, a tím 

jsme se rozdělili do skupin. 

Nejprve jsme hledali správný počet součástek, abychom mohli 

rozpohybovat robota, poté jsme tvořili robota z písmenka R a nakonec 

jsme si nakreslili vlastního robota. 

Tematická výuka se nám moc líbila a těšíme se na další 😊 

          (Kolektiv 1.A) 

 

 

 

 

 



Naše florbalistky 

Naše starší žákyně se přes okresní kolo probojovaly do kola krajského. 

Z okresního kola postupovalo pouze vítězné družstvo. Krajské kolo se 

konalo 22. 12. 2022 v Kladně. V tomto krajském kole dívky přes 

ohromnou konkurenci vybojovaly postup ze skupiny do finálové skupiny.  

Děvčata bojovala statečně, bohužel se jim zranila nejlepší střelkyně Eliška 

Radoušová. Po velkém boji nakonec náš tým získal bramborovou medaili 

(4. místo). Celkovým vítězem bylo družstvo Mladé Boleslavi, kde mají 

florbalovou akademii.  Pro naše děvčata je toto umístění velkým 

úspěchem a všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy! 

 

                                                                                                                              (P. Šonka, S. Gruzovský, 9. A) 

 

 

 

 

 

 



Zábava 
 

Mamí, upadl nám žebřík,“ říká Pepíček.  
„Tak to řekni tátovi!“ 
„On už to ví, visí na okapu.“ 
 
 
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co 
se říká?“ „Nevím!“ „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ „Aha – 
neříkej, že to je všechno!“ 

 
 
 
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb.“ „Kdo, co? – Chléb.“ „S kým, s čím? – Se 
salámem." 
 
 
 
Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na 
zvonek. A tak se ho zeptá: „Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, 
chlapečku?“ Pepíček na to: „Tak, jo.“ Dědeček zazvonil a Pepíček 
zakřičí: „A teď zdrháme, dědo.“ 
 
 
V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí 
nástroje. Pepíček odpoví: „Tak to je rákoska, vařečka a řemen!“ 
 

 
Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit při 
práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“ 
 
 
Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: „Tatíí, dal jsem dva góly!“ 

„A jak to dopadlo?“ „1:1.“ 

 (L. Šašma, Š. Pospíchal 9.A) 

 

 

 

 

 



 

            

            

            

            

            

 

 

Co dělá němý pes? (ne)………………… 

 

1) Mládě od psa? 

2) Co má strom a rostou na tom listy? 

3) 5. měsíc v roce je…. 

4) Manželka krále je…. 

5) Kam chodíme vykonávat potřebu?                   
 (B. Broučková, K. Smržová 9.A) 

 

OSMISMĚRKA 
 

 
(T. Dubová 9.A) 



 

 

 


