
 

Rybářská škola 

Vodňany  

Tato dvouhodinová přednáška byla celkem 

nudná a dostali jsme jídlo a pití, ale jediná 

„pozitivní“ věc byla, že jsme se ulili ze 

dvou hodin. Vykládaly nám o typech vody, 

jak je znečištěná a jak ji můžeme chránit. 

Učitelé z Vodňan nám přivezli pár ryb, aby 

nám ukázali jak dokážou ryby dýchat pod 

vodou v otevřeném i uzavřeném prostoru. 

Pár žáků z nás dostalo různě barevné 

balónky. Perličkou dne byla rybička která 

vyskočila z vody a učitelé ji museli 

nahánět po třídě.  

4. prosinec  

Na svatou Barboru saně do dvoru.  

Po svaté Baruši střež nosu a uší.]  

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o 

Vánocích vůz.  

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.  

6. prosinec  

Na Mikuláše po ledě, na Štěpána po blátě.  

Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, 

nenapije se kůň tři měsíce z řeky.  

O sv. Mikuláši snížek často práší.  

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude 

příští rok hodně hrachu.  

Svatý Mikuláš splachuje břehy.  

13. prosinec  

Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího 

narození, takové jsou též měsíce příštího 

roku. (12 dní – 12 měsíců)  

Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.  

Svatá Lucie noci upije – ale dne nepřidá.  

24. prosinec  

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se 

chmel těží.  

Na Adama a Evu čekejte oblevu.  

25. prosinec  

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.  

Mráz na Boží narození – zima se udrží bez 

proměny.  

Na Boží narození o bleší převalení.  

26. prosinec  

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se 

všecko špatně urodí.  

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude 

pěkné jaro nato.  

Na svatého Štěpána každý se má za pána.  

28. prosinec  

O Mláďátkách den se omlazuje.  

Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.  
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31. prosinec  

Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra 

nenapadne zlato.  

Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, 

nelze nám dobrého vína se nadíti.  

O Silvestru papeži snížek si už poleží.  

Zeptali jsme se 6 

náhodně vybraných lidí 

ve škole na 6 otázek:  

1.otázka: Víš, proč se slaví Vánoce?  

Ne : III  

Ano: III  

2.otázka: Těšíš se na ně?  

Ano :IIIIII  

Ne:  

3.otázka: Už jsi psal/a ježíškovi?  

Ano: III  

Ne: III  

4.otázka: Co si přeješ?  

Notebook , Sluchátka, Oblečení, Více času 

a pohodu ( p. uč. Štěpánková)  

Drobnosti  

5.otázka: Myslíš si že jsi byl hodný?  

KYBERŠIKANA 

Dne 29.11.2013 nás navštívil 

pan Petr Šmíd s přednáškou o 

kyberšikaně a nebezpečích na 

internetové síti. Povídání 

začalo tím, že jsme se všichni 

představili a řekli kolik času 

strávíme přibližně na počítači 

nebo na internetu, a jaké 

stránky navštěvujeme 

nejčastěji. Přednáška trvala 4 

vyučovací hodiny. Povídali 

jsme si o nebezpečích, které 

nám hrozí například ze strany 

facebooku a jiných 

internetových sociálních sítí. 

Přednáška byla celkem 

zajímavá a myslím, že nás i 

poměrně bavila. 

Rozhovor s paní 

učitelkou  Šárkou 

Nedvědovou  

Paní učitelce Nedvědové jsme položili 

několik otázek týkajících se její praxe na 

naší škole, volného času a blížících se 

Vánoc.  

1) Líbilo se Vám u nás na škole?  

2) Šla byste po dokončení VŠ na naši školu 

učit ?  

3) Berete měsíc na naší škole jako dobrou 

zkušenost?  

4) Jak se Vám pracovalo ve třídách?  

5) Víme o Vás ,že ráda cestujete. V jaké 

zemi se vám nejvíce líbilo?  



6)Jakou zemi byste chtěla navštívit ?  

7) Co ráda děláte ve volném čase?  

8)Těšíte se na Vánoce?  

9)Co byste ráda našla pod stromečkem?  

10) Berete Vánoce jako odpočinek,nebo 

spíše jako stres kolem dárků,návštev u 

rodiny atd. ?  

Vzdělání a řemeslo 

České Budějovice 

V 7:45 jsme odjeli z Husince na veletrh 

škol v Českých Budějovicích, když jsme 

tam dorazily tak jsme dostali rozchod a 

každý se šel kouknout, jaké jsou tam 

Školy. Byly tam školy z celého 

Jihočeského kraje.  

V 11:00 jsme se měli sejít u autobusu a jeli 

jsme domů.!  

Modní policie 

Účes  100% 

Triko 100% 

Kalhoty 90% 

Boty 40% 

Celkový 
dojem 

82,5% 

Lucie Kolafová:  Lucii bychom zhodnotili 

82,5% . Její outfit byl velmi povedený,jedině co 

bychom vytknuli jsou boty.Kombinace crosek 

s kožichem je nepovedená.   

 

Účes 45% 

Triko 95% 

Kalhoty 90% 

Boty 100% 

Celkový 
dojem 

82,5% 

 

 

Tereza Kolářová: Terezu bychom ohodnotili   

.Její styl oblečení byl klasický, hodící se do 

školy, pěkný. Celkový dojem pokazil černobílý 

šátek na hlavě, který se k outfitu naprosto 

nehodil. 

Účes 45% 

Triko 95% 

Kalhoty 90% 

Boty 100% 

Celkový 
dojem 

82,5% 

 

 

Jaroslav Dařina: 

Kino – Petr Kosmata 

Hobit: Šmakova dračí poušť 

 (anglicky The Hobbit: The Desolation of 

Smaug) je druhý díl filmové 

trilogie Hobit režiséra Petera Jacksona. Film 

bude mít premiéru v prosinci 2013. Navazuje 

na film Hobit: Neočekávaná cesta a další 

pokračování bude tvořit film Hobit: Tam a zase 

zpátky v roce 2014. 

Můj nejlepší den  

Jana Koldová 

Svůj nejlepší den bych strávila s lidmi, 

který mám ráda a oni mě. Den bychom 

strávili na Hawaii u krásného, průhledně, 

modrého moře v Hawajských chatkách, 

které tomu to místo dodávají kouzlo. Šli 

bychom se projít na krásnou, písečnou pláž 

kde bychom se opalovali a stavěli hrad s 

písku. Večer bychom šli na večerní 

Hawajskou tancovačku, kde bychom se 

naučily hula hula tanec, a pak bychom si 

zahráli s Hawajskými obyvateli hru 

podlézání pod tyčí. A pak bychom šli na 

pláž, sledovat západ slunce. A potom to 

nádherném dni následuje zase normální a 

nudný  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Jackson
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013_ve_filmu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobit:_Neočekávaná_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobit:_Tam_a_zase_zpátky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobit:_Tam_a_zase_zpátky


Test z matematiky 

Na základě zadání ředitelky naší školy byl 

vypracován pilotní test pro žáky 6. 

Ročníků ZŠ. Testu se zúčastní 7. Třída, na 

jejímž základě a na základě poznatků, 

získaných z testování bude tento test využit 

v příštím roce. Tento test obsahuje všechna 

témata , stanovená ŠVP pro ž. ročník. 

Cílem je zmapovat úroveň matematických 

zanalostí 5. – 9. ročníku základních škol. 

V příštím školním roce bude v měsíci 

květnu zadán test i na jiných školách 

okresu Prachatice.  Na základě této 

statistiky můžeme potom stanovit úroveň 

mat. znalostí na naší škole a zlepšit svůj 

přístup. 

Hallowen 2013 

 V pátek 1. Listopadu jsme si my, žáci 9. 

Ročníku připravili halowennský karneval 

pro spolužáky z prvního stupně. Jelikož 

jsme v tom nechtěli mít zmatek, třídy jsme 

si rozdělili. Nachystali jsme jim bohatý 

program, plný her, soutěží a hudby, na 

kterou jsme si i zatančili.Jednou ze soutěží 

bylo, že děti musaly obmotat svého 

staršího spolužáka toaletním papírem, aby 

vypadal jako mumie. Vybírali jsme 

nejhezčí masky a nejhezčí tanečníky. 

Dětem jsme rozdali sladkosti a ocenění . 

Všem se nám to moc líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


