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Beseda s panem Světlíkem  

Žáci z prvního stupně měli besedu o pěvcích se známým 

přírodovědcem panem Světlíkem. Přinesl velké množství 

rekvizit: různé druhy krmení pro ptáky, vycpané modely 

ptáků a ptáky plyšové, kteří vydávaly zvuky. Děti zahrály  

i různé hry, kdy poznávaly zvuky a chování ptáků.  

  

 

 

 

 



Výlet do Prahy a na hrad Zvíkov  
Odjížděli jsme brzy, už v půl šesté. Vystoupili jsme na Václavském náměstí a dostali jsme 

hodinový rozchod. My jsme si prohlédli sochu Sv. Václava a šli jsme obhlédnout obchody, 

ale byly bohužel ještě zavřené. 

Muzeum jsme měli jako samostatnou 

prohlídku. V prvním patře byly sochy 

významných osobností např.: Božena 

Němcová, Jan Amos Komenský, Jan 

Žižka, Eliška Přemyslovna a mnoho 

dalších…Také nás zaujalo oblečení, 

které se nosilo v minulých letech 

např.: kožich z gorily.  

Celá historická část byla zajímavá. 

Poté jsme měli opět hodinový 

rozchod. Cestou zpět jsme navštívili 

ještě hrad Zvíkov. Mohli jsme si projít 

celé okolí hradu.  

Marcel: My jsme potkali bezdomovce, 

kterému jsme dali všechny své 

drobné. Také jsme si byli prohlédnout 

Prašnou bránu. V muzeu nás zaujala 

vysušená lidská hlava válečníka.  

 

 

 

  

  



  

 

Planetárium  

Po 1. vyučovací hodině jsme vyrazili do Českých Budějovic. Když jsme došli k planetáriu, 

chvíli jsme čekali a svačili, a poté jsme se rozdělili na 2 skupiny . První skupina šla do 

kinosálu na přednášku o sluneční soustavě, která trvala asi hodinu. Druhá skupina byla v 

kopuli na promítání 

 hvězd. Zde jsme si vyslechli přednášku o souhvězdích zvěrokruhu. Každému se líbilo něco 

jiného, někomu kinosál a někomu zase kopule. Nakonec si někteří z nás koupili nějaké 

suvenýry.  

 

 

 

 

Básničky od žáků 7. třídy základní školy  
Víla Elka  

Od pondělka do pondělka malá víla Elka  

Na hlavičce pomněnka modrá jako voděnka,  

křišťálově průhledná.  

Je ta naše studánka, která tiše teče v okolí  

je to naše panenka modrooká holčička,  

krásná jako kytička  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pejsek  

Napadlo mě během dneška,  

že si koupím asi pejska,  

bude to můj kamarád,  

který mě bude mít pořád rád.  

Vezmu ho hned na procházku,  

moje štěstí visí na provázku.  

To je ale prima,  

mít takového kamaráda.  

Jenže to byl jenom sen,  

nemůžu ho vzít ani ven.  

Mám moc práce,  

nemám čas ani na kámoše.  

Navždy budu žít sám,  

jenom papíry dávat sem a tam.  

 

Velikonoční dopoledne  

Žáci prvního stupně strávili středeční dopoledne ve škole tvořivě. Barvili vajíčka voskovou technikou, 

kreslili obří vejce,  další skupina vybarvovala omalovánky a poslední tvořila slepici. Také si 

připomenuli velikonoční zvyky a tradice.  

Jihočeský zvonek  

Jeden žák z naší školy postoupil do krajského kola.  

 

 

 

Dopravní výchova  

Žáci čtvrté třídy vyrazili do Prachatic na dopravní 

hřiště. Zde si mohli vyzkoušet své dovednosti v jízdě 

na kole a svou znalost v dopravních značkách.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalový turnaj  

Dne 7.2. 2019 vyrazil náš tým složený z chlapců 9. třídy na volejbalový turnaj do Vimperka. Když 

jsme přišli na místo utkání, začali jsme hledat šatnu na převlečení. Na místě jsme hráli 4 zápasy, díky 

kterým jsme skončili na pátém místě. Tento den jsme si velmi užili a jsme rádi, že jsme se zde mohli 

účastnit.  

 

  

 


