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Rozhovor Bára a Nikola  

Niky- Co nejradši děláš ve volném čase?  

Barča- Ráda hraji na počítači, maluji, čtu..  

Niky- Jaký je tvůj nejoblíbenější film?..   

Barča- Tron (2010)  

Barča- Jaká je tvoje nejoblíbenější 

písnička?  

Niky- Asi Hall of fame, má dobrý text..   

Barča- Co ráda nosíš?  

Niky- Oblečení..?  Né, tak normálka džíny, 

tričko..   

Proč se slaví Valentýn?  

Svátek sv. Valentýna dělí Čechy na dvě 

skupiny. Na ty, kteří ho s radostí slaví a na 

ty, co ho ze srdce nenávidí. Často je to z 

důvodu mylného přesvědčení, že jeho 

původ je v USA. Tento svátek však nebyl 

vymyšlen Američany, jeho kořeny 

nacházíme v Římě, u historicky doložené 

postavy sv. Valentýna  

Život a postava svatého Valentýna je 

opředena mnoha mýty a legendami. Byl to 

italský kněz, který žil ve 3. století za vlády 

císaře Claudia II. Datum jeho narození 

není známé, zato jeho smrti se přiřazují tři 

různé roky: 269, 270 a 273. Nejčastěji je 

ale uváděn rok 269. S Valentýnem jsou 

spojeny především dvě legendy, pohanská 

a křesťanská, podle kterých se vysvětluje 

možný vznik svátku všech zamilovaných, 

jenž připadá na 14. únor. 

Pranostiky - Únor bílý - pole 

sílí. Únorová voda - pro pole škoda. Když 

záhy taje, dlouho neroztaje. V únoru,  když 

skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen 

sněhuláky. Jestli únor vodu pustí, tak ji 

březen na led zhustí. Únor teplý - březen 

chladný, únor studený - srpen horký. Co si 

únor zazelená, březen si to hájí; co si 

duben zazelená, květen mu to spálí. Anna 

Tkachenko  

 

 

 

 

 

 

 



Zasedal školní parlament  -Řešila se teplá voda na toaletách a klíče 

na WC  

 

-Někteří chtěli ve škole automaty na pití  

Žáci z 5. třídy malovali duhu 

 

-Školní výlety do zahraničí ( Anglie )  

 

 

 

 

 

 

 

Anketa  

Šárka Geierová  

Těšíš se ,  až odejdeš ze školy a proč ?  

-Těším! Poznám nové lidi , přátele.  

Jana Linzmajerová  

Jaké učitele máš tady nejraději ?  

-p. Čechová , p. Jungwirt  

Bára Šulanová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsi spokojená s naší jídelnou a 

jídelníčkem ? Jaké  jídlo máš nejraději? 

-Nejraději mám  svíčkovou . Jsem 

spokojena .  

 

Niki Žáková  

Co nejraději děláš v zimě ?  

-Bruslím.  

Patrik Ťápal  

Jaké jsou tvoje oblíbené předměty ?  

-zeměpis, informatika, tělesná výchova, 

chemie, přírodopis.  

Jirka Kolář  

Co by si chtěl dělat nejraději při tělesné 

výchově ?  

-Něco s kruhy. Klidně se jen houpat .  

Anča Tkachenko  



Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře ?  

-Opice, koala , puma, panda, slon, krysa s 

dlouhým ocasem, mořské prase,    

p.učitelka Pojslová 

Co se vám na téhle škole líbí?  

-Malý počet dětí a  kolektiv učitelů .  

Básnička  

V zimě sněží ,  

děti na kopec běží.  

Chystají se bojovat,  

u toho se radovat .  

Někdy jedou závody,  

Pozor! Ať nezajedeš do vody!  

Přesmyčky – hledej 

zvířata 

Onsl=slon  

Vel=lev  

Tinapalo=antilopa  

Bkoar=kobra  

Parse=prase  

Nduakla=andulka  

Ranougtan=orangutan  

Rekoal=korela  

Pioec=opice  

Apdan=panda  

Patrik Ťápal  

Křížovka  

Král zvířat? – poslední písmeno 

Zvíře , které poráží stromy u vody?  

2. písmeno 

Zvíře s velkým chobotem? – první 

písmeno 

Ptáček , který nosí fráček? – první 

písmeno 

Velké zvíře s kožichem které žije hodně 

na Slovensku? – páté písmeno 

Ptáček , který klove do stromu? – první 

písmeno 

Rasa psa , který má ve jméně pozdrav? 

–první písmeno 

Samička od kohouta? – třetí písmeno 

Druh papouška , který má žlutozelenou 

barvu? – druhé písmeno 

Zvláštní zvíře , které se živí mravenci-

předposlední písmeno 

Tajenka : . . . . . . . . . . 

Žáci 2. třídy 

 



Anglická Olympiáda 

Nikola Žáková – 9. třída 

Byly jsme 3 Niky, Jana  a  Eva. Ráno v 8:10 

hodin jsme jely do Prachatic. Do DDM jsme 

přišly v půl deváté. Tam jsme se přihlásily, 

rozdělily do skupin podle věku.. a vyplatili 

nám jízdenky. Potom jsme  šly do šatny, 

sundaly jsme si boty a bundu a vzaly jsme si 

přezůvky.Pak jsme si sedly do tělocvičny a 

čekaly jsme na zahájení. Když jsme tam byly 

všichni, popřáli nám hodně štěstí a vše nám  

vysvětlili. Potom jsme potkaly naše 

kamarádky. No a pak už nás čekala různá 

stanoviště:  konverzace, poslech a rozhovor. 

Všechno to bylo zdlouhavé, ale byla to zase 

dobrá zkušenost do budoucnosti..  

Jana Schwarzová 

Bylo to celkem dobré. Měli jsme poslech, a 

pak jsme odpovídali na otázky z poslechu.V 

druhé části byl rozhovor ve dvojici: ,, Já 

pořádám party“. Skončila jsem ve své 

kategorii na 7. místě. Poznala jsem nové 

kamarádky ze Základní školy Netolice. 

Vyprávěly mi o své škole. 

Při pracovních činnostech jsme vyráběli růže 

z papíru 

 

 

 


