
 

 
 
 

Opět je tu další vydání podzimního čísla našeho 
školního časopisu. Počasí stále přeje a vůbec to 
nevypadá , že by přišla zima, na kterou se již moc 
těšíme. 
 

Exkurze do Vimperka 
Filip Koritar – 8.t řída 
 
Ve čtvrtek jsme jeli se spolužáky z 8. třídy do Vimperka 
na exkurzi.Byly tam různé učeliště, prošli jsme učebny,  
kde se žáci učí hrát na různé hudební nástroje.Byla tam 
také místnost s občerstvením . Po prohlídce jednotlivých 
učeben  byly pro návštěvníky v přízemí školy připraveny  
soutěže z různých oborů.Nejvíce se nám líbilo pečení 
chleba nad ohňem. 
 

 

 
 
Také jsme si připomněli svátek dušiček a 
Hallowenských strašidel z dýní. Halloween je 
svátek, který se slaví 31. října, většinou dětmi, které 
se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od 
domu k domu s tradičním pořekadlem(Koledu nebo 
Vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek 
se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, 
převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 
Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku se Halloween 
ještě moc neslaví.  Hallowen vychází původně z 
pohanského (keltského) svátku Samhain - 
pohanského nového roku (konce pohanského léta). 
Uživá se také název předvečer svátku Všech 
svatých. Pravděpodobně má i návaznost na 
křesťanský svátek Všech svatých. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně 
vyřezané se svíčkou uvnitř , dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, 
kostlivci atd. Barvy černá a oranžová. 

 

 
Tomáš -4.třída 

 
 

 
Lucka – 2.třída 



 
                Hádanky 
            Připravili žáci 5.třídy 
 
 Co je to ?  Leze to po stropě a klape to? 
 
Chodí to v člověčím prádle, ale člověk to 
není.Co je to? 
 
Kdy je kůň nejtěžší? 
 
Kdo umí všechny jazyky na světě? 
 
Znáš – li pak toho ptáka, co má na ocase 
raka? 
 
Dvě hlavičky bez úst spolu hovoří – na kůži 
se oboří. 
 
Co neshnije na dřevěné střeše? 
 
Správné odpovědi : 
Blecha, pavouk s dřevěnou nohou , ozvěna, straka, 
díra, paličky na buben, když ti šlápne na nohu 
 
 
 
 

 
3.třída - Milan 
 

 
Moje cestování s malým            
princem 
Anežka Horáková – 7.třída 

 
Jednoho krásného dne jsem šla na 
každodenní procházku po okolí. Po cestě 
jsem potkala chlapce. Byl tam úplně sám. 
Třeba na někoho čeká, pomyslela jsem si a 
šla dál. Když jsem se vracela tou stejnou 
cestou domů,  stál tam stále. Přišlo mi to 
divné,  a tak jsem k němu přišla a řekla:,, 
Ahoj, jak se jmenuješ ?? A co tady  sám 
děláš???‘‘ Chlapec odpověděl : ,,Já jsem 
Malý princ a  čekám na někoho,  s kým by 
jsem mohl cestovat po vaší planetě. Moc se 
tady ještě nevyznám . Moc by jsem chtěl 
vaší planetu poznat….‘‘ Na nic jsem 
nečekala a řekla:,, Tak cestuj se mnou!! 
Bude to príma!!‘‘ ,,Jo,  to bude, tak pojď‘‘ 
řekl princ.,, A kam se vydáme jako první??‘‘ 
zeptal se.,, Třeba do zahrádky !!‘‘vypadlo ze 
mě.,, A co to vlastně je ta zahrádka???‘‘ 
S údivem na mě vyvalil oči.,, Pojď se mnou 
a uvidíš ‘‘. Když jsme tam došli, malý princ 
zajásal , vyskočil a řekl : ,,Ta zahrádka je ale 
hezká!!‘‘,, Jo,  to je.Tamhle roste mrkev, 
vpravo jahody a tamhle rostou 
rajčátka!!Všechny ty plody jsou moc dobré!! 
Chceš ochutnat??‘‘ zeptala jsem se .,,Jo to 
bych rád.‘‘ A už natahoval ruku k jahodám.,, 
Mňam mňam, ty jsou ale dobré a kam 
půjdeme teď?‘‘ ,, Půjdeme do aquaparku , to 
je moje oblíbené místo.‘‘ ,,Dobře , tak 
jdeme.‘‘Aquapark je velmi zábavné místo, 
kde člověk zažije spoustu legrace.Malému 
princi se tam náramně  líbilo. Jezdili jsme na 
vodních tobogánech pro děti i dospělé. 
Sjížděli jsme divokou řeku na nafukovacích 
kruzích a překonávali velké vlny v bazénu. 
Pomalu se stmívalo,  a tak jsem se rozhodla 
prince vzít na večeři do restaurace.Můj 
návrh se mu velice zamlouval,  i když 
netušil, co vlastně restaurace je.,,Posaď se 
princi, za chvíli přijde pan číšník a vybereme 
si něco dobrého k jídlu jako tečku dnešního 
dne.‘‘Objednali jsme si místní specialitu ‘‘ 



KNEDLO, VEPŘO-ZELO‘‘. Když jsme 
měli oba plný žaludek, zavedla jsem malého 
prince k nám domů a uložila jej do 
postele.,,Zítra ti ukážu spoustu dalších 
zajímavých věcí,  ale teď už spi.‘‘ 
,,DOBROU NOC MALÝ PRINCI!!‘‘ 
 
 

 
Adéla Malcová – 2.třída 
 

Přesmyčky 
Václav Zušťák – 7.třída 
Hledejte zeměpisné názvy 
 

bluaitsm 
ořpíbže ivnoslyon 
jerlšknat 
amvsko 
nerlbi 
ímnzedořest ořme 
 
 
VTIP 
Potká šnek šneka a ptá se:,,Proč jsi celý od 
sádry?“ a on říká:,, Běžím si tak rychle z kopce , 
až mi vlají tykadla a najednou hřib….“ 
 

 
SPORT 
Malá kopaná   
Žáci 8. a 9. třídy vyhráli turnaj, který po řádalo 
stavební učiliště ve Vimperku. Všem gratulujeme. 
 
Florbal 
Kategorie 8. a 9.tříd – 5.místo 

 
 
Vycházka do podzimní přírody – 7.třída 
společně s panem učitelem Jarošem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Kája – 3.třída 
 



 

 
Tomáš Kováč – 4.třída 
 

ANKETA 
 
Blíží se Vánoce , a tak jsme se zeptali: 
 Lenka Hodinová a Monika Mikešová 
Co si přeješ k Vánocům? 
Ondra Novák – rukavice do brány , 
                                        počítač 
Mirek Miklas –  nový mobil 
Vojta Smola – traktor 
Dominik Founě – traktor 
Anča Hejnová – knížku  Na větrné hůrce 
Mirek Kolář – součásti na motorku 
 

Projektový den ve 4.třídě 
 
Děti si vyprávěly o stromech a plnily úkoly 
 
 
 
 
 
 
je zároveň i prv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lípa 

      Tomáš Kováč a Martin Váňa 
 

Lípa žila na kraji lesa, 
vedla kolem ní cesta. 

Jeden den tam přišel dřevorubec 
a lípy byl konec. 

 

 
Rosťa Kadlec – 5.třída 
 
A protože letošní poslední listopadová neděle 
je zároveň i první adventní, nezapomněli 
jsme ani na přípravu adventních věnců. 
                            6.třída 

 
 
 
                          7.třída 
 
 
 
 
  7.třída 
 
 


