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Zápis do první třídy
Ve dnech 6. a 7. dubna 2018 probíhal na naší škole zápis do prvních tříd. Zápisem děti na
jednotlivých stanovištích provázely postavy z Krkonošských pohádek. Během zápisu si
budoucí prvňáčkové zkusili pracovat s čísly, orientaci v prostoru a další aktivity. Do dvou
prvních tříd nastoupí celkem 36 žáků. Už dnes se na ně těší jejich třídní učitelky Jana Hálová
a Adéla Černá.
Zuzana Šmejcová 9.B, Eliška Živnůstková 9.B
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Jaro a popleta

Sluníčko

Jaro je tu,

Sluníčko už pěkně hřálo,

máme tu i Popletu,

rozehřálo led a sníh.

míchá barvy všelijaké,

Sněženka nám z trávy mává,

přitom neví ani jaké.

ptáci zpívají ve větvích.

Plazí se jak kočka doma,

Vyjdeme si na procházku,

přitom nic moc nenadělá,

na hřišti si budem hrát,

barvy všude po domově,

z písku hrady postavíme,

mamka už mu hubuje.

ahoj jaro, pojď si hrát.

Filip Zumr 6.B

Ondřej Bíža 6.B
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Noc s Andersenem
Společně se 4.B jsme se sešli ve škole, abychom prožili noc s Andersenem. Paní učitelka nám
nejprve vyprávěla o panu spisovateli samé zajímavé věci. Dále jsme se rozdělili do skupin.
Každá skupina dostala knížku Lichožrouti, čtvrtku a okopírovaný obrázek a šla do jiné třídy.
Tam jsme vypisovali z knížky zajímavosti o Lichožroutech. Okopírované obrázky jsme
vybarvili, vystřihli a nalepili na čtvrtku. Paní učitelky práci zhodnotily a vítězové dostali jako
odměnu ponožky. Následovala večeře. Já jsem si vybrala šunkovou pizzu. Po večeři jsme
vyráběli každý z ponožky Lichožrouty a moc se nám povedli! Společně se 4.B jsme se chytli
za ruce a šli hledat poklad. Byly to knížky, které nám rodiče koupili. Na závěr večera jsme se
dívali na film Lichožrouti. Spát jsme šli později, protože jsme byli plni dojmů. Ráno nás
čekala bohatá snídaně, kterou připravila paní učitelka a maminky. Po ní jsme šli spokojeně
domů. Noc s Andersenem se mi moc líbila.

Vyrábění Lichožroutů
Pak jsme dělali z ponožky Lichožrouty tak, že jsme si vzali ponožku, nacpali jsme ji vatou,
otvor na nohy jsme zašili jako pusu. Přišili jsme knoflíky jako oči. Nakonec jsme rozstříhali
druhou ponožku na 4 proužky jako ruce a nohy.
Daniela Nguyen a Ondřej Přichystal ze 4.A a ze 4.B
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou
v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a
Skandinávii. Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných
staročeských pramenech a podle Čeňka Zíbrta vznikl pod německým vlivem. Už v polovině
19. století však byl tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika, stejně tak nemohl probíhat
během 2. světové války a byl potlačován komunistickým režimem. Na mnoha místech Česka
tak pálení čarodějnic zaniklo. Dalším typickým zvykem bylo metání zapálených košťat do
vzduchu a nošení jejich ohořelých částí domů pro ochranu. Kromě toho se v souvislosti s
nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo hospodářství, chlévy a umísťovaly se
větvičky do oken za účelem ochrany.
Matěj Brožek 9.B

Okrskové kolo halového fotbalu 8. - 9. ročník
Dne 21. 3. 2018 se uskutečnilo okrskové kolo halového fotbalu. Zúčastnilo se dohromady 5
týmů. Z pěti zápasů jsme 4 vyhráli. Povedlo se nám úspěšně vyhrát a tím jsme postoupili na
okresní kolo v Kolíně, kde se účastnilo 8 týmu. Tam jsme obsadili 3. místo.
Alex Nguyen 9.B
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VTIPY
Pepíček říká mamince: „Mami, dáš mi 2 koruny na lízátko?“
A maminka říká: „Pepíčku, vždyť už jsi velký kluk!“ a Pepíček říká: „Tak mi dej 20 korun na
pivo.“

Proč vždycky v hororech říkají: „Je tu někdo?!“ To si jako myslí, že jim vrah odpoví: „Jo,
jsem v kuchyni, chceš namazat chleba?“

Byl jednou jeden papoušek a ten mluvil velmi sprostě. Jeho pán už nevěděl, co s ním, tak ho
dal na chvíli do mrazáku. Po chvíli ho šel zkontrolovat.
A papoušek říká:,,Omlouvám se za svoje nevhodné chování. Mám jen jednu otázku: Co
udělalo to kuře?“

Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“
„Hodný a zbožný, tati.“
„Zbožný???“
„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane Bože, pane Bože.“

Porota v pěvecké soutěži:
„Skvělé by bylo, kdybyste zpívala o oktávu výš a o kilometr dál!“

Povídají si Němec, Rus a Čech.
Němec říká: „My, když začneme ráno stavět nádraží, tak už večer po něm jezdí vlaky!“
Rus říká: „My, když začneme ráno stavět letiště, tak už večer na něm mohou přistávat
letadla!“
A Čech říká: „My když začneme ráno stavět hospodu, tak už v poledne jsou všichni opilí!“

Otec sleduje losování Sportky. V ruce drží tiket a po chvíli volá:
„No toto! Neuhádl jsem ani jedno číslo!“
„Nic si z toho nedělej, tati,“ uklidňuje ho malá Danuška, „já na tom byla včera při písemce z
matiky stejně!“
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Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.

Typická jarní rostlina.
Významný jarní svátek.
Čtvrtý měsíc v roce.
Opak dne.

6. To, co snáší slepice.
7. Kdo je Mikeš?
8. První roční období.
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Moje rodina
Přesmyčky
1. K T A N E T Í –

_______________________

2. I T Ě D –

_______________________

3. K A B A Č I B –

_______________________

4. R A S E S T –

_______________________

Rozděl na slova
1. MAMINKAATATÍNEKJSOURODIČE.
2. TATÍNKŮVBRATRJEMŮJSTRÝC.
3. MAMINKAMÉHOTATÍNKAJEMOJEBABIČKA.
4. TATÍNKOVAMANŽELKAJEMOJEMAMINKA.

Doplňovačka s tajenkou
1. druhý den v týdnu
2. roční období po jaru
3. první měsíc v roce
4. opačné slovo ke slovu slabá
5. maminka kotěte
6. mládě krávy

(zdroj: Google)
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Děkujeme všem třídám, které přispěly svými články do našeho časopisu.
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