
  
 

Návštěva 
v Techmánii 

 
Evelína Hettnerová   

Dne 15.04 devátý, osmý a sedmý ročník se 
vydaly na cestu do Plzně. V Plzni jsme se 
nešli koukat na výrobu piva, ale navštívili 
jsme techmánii a podívali  jsme se do zoo. 
Nikdo z nás se nemohl dočkat, až si vyfotí 
tygra, podívá se na splašeného páva, nebo 
se zasměje drzým opicím. Ale nakonec nás 
více než zoologická zahrada, fascinovala 
právě ta techmánie, na kterou jsme se těšili 
nejméně. V pavilonu, kam jsme za 
techmánií přijeli, svítili různými barvy 
lasery, elektrické jevy, zvukový balon a 
nejvíce nás dostaly optické klamy, 
z kterých se nám často motala hlava. Celý 
vysmátí z technománie jsme dorazili do 
zoologické,  kde byla spousta zvířat a 
zvířátek. 

 
 
 

 
 
Markéta Friedbergerová  
 
 Naše třída, tedy sedmá,  zkoumala,  proč 
spadne pírko pomaleji než míček nebo proč je 
jedno kolečko rychlejší než ostatní. Dále jsme 
se mohli podívat na Pythagorovu větu v praxi, 
motorové lokomotivy, chaotické kyvadlo…..a 
mnoho dalších.  
Nejvíce se nám líbila expozice Top secret, kde 
jsme si mohli zahrát na agenty. Chodili jsme 
například v temné místnosti, kde byly lasery, 
nebo jsme mohli otevřít trezor.Pak jsme jeli do 
ZOO, kde to bylo moc hezké.Viděli jsme různá 
zvířata, vlky, lvy, tygry, hady, myši, krysy…… 

DUBEN 2010 



 
 

 
 

Talentové zkoušky 2010 
Pavla Ledrerová 
 22. 4. – 23. 4. 2010 se děvčata deváté 
třídy vydala plnit talentové zkoušky na své 
budoucí střední školy. Již měsíc dopředu se 
pilně připravovala, dlouho se učila kreslit, 
zpívat,  recitovat a cvičit. Nakonec se jejich 
očekávání vyplnilo, a proto jsme se zeptali 
Radky Kahudové,  jaký ze svého výkonu má 
pocit. 
Otázka č. 1: Jak ses připravovala na 
talentovky a kdo ti pomáhal? 
Připravovala jsem se především z tělesné a 
hudební výchovy. Pomáhaly mi paní 
učitelky Filipová a Zemanová. 
Otázka č. 2: Mělas nervy? 
Jistěěěěě. 
Otázka č. 3: Kolikátá ses umístila? 
Si domyslete… 
    

Naši prvňáčci pěkně malují 
 

 
 

1.třída 
 

 
Jan – 1.třída 

 

 
 

DUBEN- Anička Hejnová – 8. třída 
V dubnu jaro začíná 

Velikonoce jsou tady, 
chodíme se radovat, 

zelené jsou naše sady. 
Vytáhneme zase míč, 

protože sníh už je pryč. 
Sluníčko už zase svítí, 

na loukách už voní kvítí. 



SPORT 
Basketbal ve Strakonicích 

 
Ve Strakonicích byl basketbal velmi náročný. 

Dva zápasy jsme prohrály a zápas o 5. a 6. 
místo jsme vyhrály. Byly jsme na 5. místě ze 

sedmi. Byly jsme velmi spokojeni 
s výsledkem a jsme rádi, že jsme se dostaly až 

do krajského kola. 
Basketbalistky: Pavla Ledrerová, Ráďa 
Kahudová, Barča Podlešáková, Žaneta 
Mrázová,Lenka Hodinová a Markéta 

Zelená. 
 
 

DEN ZEMĚ  
22.4. 

2. třída psala přání Zemi,  a pak se vypravila 
na vycházku . 

ukázka přání: 
Milá Země, moc bych si přála, abys byla 
pořád úrodná. 

Přeji si, aby tě lidé nerozkopávali……….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci 3. třídy  se na Den země vypravili také 
do přírody a plnili zde různé úkoly.  

Například hledali nadřazená slova, dotvářeli 
obrázky přírody, tvořili rýmy. Také měli za 
úkol napsat co nejvíce rostlin a živočichů, 

které cestou viděli. 
Kdo správně splnil , našel kartičky s tím, jak 

se má chovat k přírodě: 
 

- neodhazovat odpadky 
- - nezabíjet zvířata 

- - netrhat stromky 
- - nekopat do hub 

- šetřit papírem……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bára Fiedlerová – 5. třída 

 



Naše střední škola 
Radka Kahudová a Žaneta Mrázová 
 
Nástup na střední školu SPgŠ Prachatice .  
 Do nové školy se velice těšíme. Jsme moc 
rády, že jsme měli tu možnost dostat se na 
tuto výběrovou školu. Doufáme, že budeme 
spolu ve třídě, nejlépe v lavici. Bude legrace. 
Moc se těším na práci s ostatními spolužáky a 
učiteli. Také se nemůžeme dočkat praxí, 
které strávíme s malými dětmi v mateřské 
školce či družině.  Na této škole je spousta 
děvčat, ale skoro žádní kluci �  
 Víme,  že se Vám tu bude moc stýskat , ale 
to nám určitě  také. Občas se na Vás přijdeme 
podívat. 

Exkurze na rašeliníčka 
Společně několik tříd se vydalo do přírody, 
kde plnily různé úkoly 
 

 

 

 
 

 

 
Eva Schwarzová – 4.třída 

 
 

Přesmyčky 
Robin Dočkal 
Hledej zvířata 

EOCIP               AAFŽIR 
AZERB           ŇOŽMIP 

 
Martina Zíková 
Hledej školní věci 

lápen          řsipírdoo 
tauebl     kčauietl 

                    mpya          porjketro 
 

Exkurze do Kašperských Hor 
 

Také 1. 2. a 3. třída si vyzkoušely ruční 
výrobu papíru. 

 


