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Rybářské závody 

Jiří Beck – 9. třída 

Rybářské závody.Dělí se na 2 kola. 

Každé kolo musí minimálně trvat 1 

hodinu. 

Jsou pro děti a dospělé 

Dětské skupiny se většinou dělí na 

mladší žáky, starší žáky, a juniory 

Ryby buď váží nebo měří na cm 

Závody se dělí na hlavní sektory 

A,B,C,D 

Každý hlavní sektor má 4 malé sektory 

Člověk,  který má více např:A 

má pořadové číslo 1. 

Pokud by ho přechytal nějaký člověk v 

B ,tak mu to může být jedno, protože 

záleží na pořadí v sektoru A Smí se 

chytat pouze na jeden prut. 

Smí se chytat na jeden jednoháček. 

Nikdo jiný než vy vám nesmí podebrat 

rybu. 

Každý má svůj sektor o rozloze 10 m a 

smí do něj vstoupit pouze trenér. 

Závod se dělí na 6signálů. 

1.signál: vstup do sektoru 

2.  signál: začíná příprava (90minut) 

3. signál: začíná se vnadit 

4. signál: začíná se chytat 

5. signál: 5 minut do konce 

6. signál: konec závodu 

Přednáška – Perlorodka 

Dne 3.3. nás přijel navštívit pán, který nám 

přednášel o perlorodce říční. Nejdříve byla 

přednáška pro šestou a sedmou třída, poté 

osmou a devátou třídu. Přednáška trvala 

dvě hodiny. První polovina se týkala 

informací o ochraně  perlorodky a při 

druhé jsme se rozdělili do skupin a 

pracovali samostatně. Byli jsme rozděleni 

do čtyř skupin. Každá skupina dostala svůj 

pracovní list, který společně vypracovala. 

Pracovní list prověřil, jakou jsme věnovali 

pozornost v první části. Poté jsme 

odpovědi četli nahlas a zhodnotili práci 

každé skupiny. Přednáška byla zajímavá a 

lišila se od většiny ostatních přednášek. 

 

 

 

 



 

Přesmyčky ovoce 

LABOKJ  

ŠUKARH  

VOKRBES  

ŘEETŠŇ 

SKATVEŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra Kovář :  

Rybaření mě baví od 2. třídy, kdy 

jsem poprvé chytil mého prvního 

kapra. Bylo to v Netolicích na Mnichu 

u zahrádek. Nejraději jezdím chytat na 

Lipno na Jenišov, protože tam 

jezdíme každoročně na týdenní 

dovolenou , a tak už to máme 

obhlédlé a zachytáme si tam nejlépe. 

Můj největší úlovek byl kapr, který 

měřil 72 cm. Další místa , kde jsem 

také byl rybařit: Černětice, ve 

Vodňanech na Vltavě, v Radhosticích 

na soukromém rybníku, ve Vlachově 

Březí a samozřejmě na Husinecké 

přehradě. 

Vtip : Nová paní učitelka říká své 

třídě: 

Teď se mi představíte. 

Třeba ty chlapečku ,jak se jmenuješ? 

Prokop Buben 

To mě nezajímá ,pověz mi , jak se 

jmenuješ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzikál 

Dne 15. dubna byl v Českých 

Budějovicích muzikál Cyráno, kde 

vystupovala naše paní učitelka 

Bartošková. Na muzikál jeli žáci od 3. 

do 9. třídy. Muzikál byl o nešťastné 

lásce Cyrána k nádherné princezně 

Roxaně, která milovala Kristiána. 

Pravidelně od Kristiána dostávala 

básně a myslela si, že je psal on, ale 

básně psal Cyráno. Poté šel Kristián 

do války, kde byl později zabit. 

Cyráno každou neděli chodil za 

Roxanou a vyprávěl jí , co se děje ve 

městě. Poslední neděli šel za 

Roxanou, kde ho při cestě napadli. U 

princezny Roxany, po ráně do hlavy 

zemřel a přiznal se, že dopisy psal on. 

 

 

 

 

Žáci malovali Karla IV. 

 

Práce žáků 2.třídy 

 

 

 

 

 

 

 



Den Země 

Dne 29. dubna se celá škola 

vydala na Husineckou stezku a 

sbírala odpadky. Součástí dne 

byl ranní požární poplach. 

Potom se celá škola seřadila na 

hřišti, aby se všichni ujistili, že 

jsou živí. Dostali jsme 2 

dotazníky, první  se týkal 

obrany státu a druhý naučné 

stezky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda o Egyptě 

25. dubna  navštívil naši školu 

egypťan   Hani. Vyprávěl nám o 

tom, jak to chodí u nich v 

Egyptě. Jak běžný život tak i 

několik informací o různých 

památkách. Poté jsme se bavili 

o anglických slovech, které 

vnikly do českého jazyka a 

používáme je v běžné mluvě 

nebo třeba při komunikaci přes 

internet. Celá beseda se nesla v 

moc příjemném duchu a 

dozvěděli jsme se spoustu 

nových a hlavně zajímavých                         

informací. 

 

 

 


