
                

 
  
Přátelé,kamarádi,pedagogové. Je tu 
nový školní rok, a tím pádem i ,,maličké 
změny“ ve školním časopise ,,Pírko“  
např. rubriky žák ů.To jsou články,ve 
kterých Vám žáci přinesou zprávy 
z různých odvětví.Doufám,že jste všichni 
prožili prázdniny,na které budete 
dlouho vzpomínat. 
      Tímto vydáním Vám přeje redakce 
,,Pírka“ hodně štěstí a mnoho školních 
úspěchů. 
 
Složení redakčního týmu pro nový školní 
rok: 
Šéfredaktoři: 
Babka Ondřej 
Svoboda Zdeněk 
Redaktorka: 
Hejhalová Klára 
Autoři rubrik a článků : 
(budou podepsáni pod texty) 
 

ZÁŽITEK Z PRÁZDNIN  
 
O prázdninách jsem byl většinu času doma. 
Byl jsem také u babičky a na táboře 
v Přebudově, což je letní tábor nedaleko 
Nepomuka. Na táboře se mi velice líbilo, 
mám tam spoustu skvělých kamarádů a 
hráli jsme hodně her. Můj nejlepší zážitek 
na táboře je naše noční hra. Vedoucí nás 
vzbudili ve 3:00h. ráno a šli jsme pod les 
na velkou louku. Na louce už byly 
rozmístěny na dvou místech malé špalky. 
Jedny byly naše a ty druhé byly vedoucích. 
Úkolem bylo zmocnit se všech špalků na 
louce a donést je k těm svým. Každý měl 
ze začátku 3 životy , a když jste dostali 
někoho na zem, tak vám musel jeden život 
dát. Ten ,  kdo už neměl ani jeden život, 
odešel zpátky do tábora a mohl jít spát. Hra 
skončila vítězstvím vedoucích, kteří nám 
sebrali všechny špalky.  
(Mráz Roman,9.třída) 
 

-Rubrika Lídy Hejnové a Táňi 
Volodinové 
 Školní anketa pro 1.stupeň:  
Anketa: 
Co se Ti nejvíce líbí na naší škole? 
Lucka Vacíková,  1.třída : “že hodně 
čteme“ 

 
 
Jitka Maunová, 1.třída : “tělocvik, 
matematika a čeština“ 
 

 
Kristýna Štěpánková, 2.třída :“že hodně 
čteme“ 
Tereza Kolářová, Jirka Founě, 3.třída 
:“t ělocvik“ 
Ondra Zíka, 4.třída :“t ělocvik, vybíjená“ 

 
Ondra Novák, 4.třída :“že můžeme hrát 
fotbal o velké přestávce, tělocvik“. 
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Ondra Novák – 4.třída 

 
 
DDaallššíí  rruubbrriikkoouu  jjee  MMTTVV..AAuuttoořřii   ttééttoo  rruubbrriikkyy  
vváámm  bbuuddoouu    kkaažžddýý  mměěssíícc  ppřřiinnááššeett  
ppooddrroobbnnoossttii   oo  aakkttuuáállnníícchh  ff ii llmmeecchh  jjssoouu  ttoo  
MM ííššaa  PPooddlleeššáákkoovváá  aa  VVeerr oonniikkaa  
KK aaššttáánnkkoovváá  

RRuubbrriikkaa  MMTTVV  

BBaatthhoorryy--OO  FFiillmmuu  
Film je příběhem o Alžbětě a její 
nenaplněné lásce k slavnému italskému 
malíři Caravaggiovi, o manželském poutu 
nejmocnějších uherských rodů Báthory a 
Nádasdy a o intrikách Palatína Juraje 
Thurza.   

 

Herečka : Anna Friel-Věk : 32,Datum 
narození : 12.7.1976,Místo narození : 
Rochdale , Velká Británie,Znamení : 
Rak,Zajímavosti :  Dostala národní 
televizní cenu 1997 

Ze školy:Ve slově slimák píšeme tvrdé y, 
protože hlemýžď je vyjmenované slovo. 

Když přijde učitel do třídy, hodina začne 
povstáním. 

Dává pozor, jestli dávám pozor, když 
myslí,že nedávám pozor, tak nedává pozor. 

Matěj Korbačka – 2.třída  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WoW NEWS 

O naší š,kole je hodně známo ,že 
nejméně polovina žáků hraje nebo aspoň 

Top 10 filmů :  
1.Mamma Mia! 
2.Hellboy 2 –zlatá armáda 
3.Bathory 
4.Vall-I 
5.Máj 
6.Zohan: Krycí jméno kadeřník 
7.Temný rytíř 
8.Cesta do středu Země 
9.Mumie-Hrob Dračího císaře 
10.Kung Fu Panda 
 



zná hru World of Warcraft, proto teď 
vychází nová rubrika wow 

news.Doufáme ,že seVám tato rubrika 
bude libit. Přip.ravuje ji pro Vás Slava 

Brichten a Zdenda Svoboda. 
 
Novinky ze světa wow: 13.11 2008 
vychazi datadisk Wotlk 
Každý dil vam poskytneme jednoho borce 
ze serveru Drakthul: Tento měsíc to je 
Upiroman. Více v příštím čísle. 
A teď rozhovor s Ondřejem Oulickým 
1.)Kdy si začal hrát wow a co tě k tomu 
přimělo?  
O.O ,, Hraju to, protože to hrají kamarádi 
2.)Na jakém serveru hraješ ? A proč?O.O 
czechfun., protože tam mám kamarády 
 

Exkurze do Hoslovic 
26.září se 1.2. a 3. třída vydala do 
Hoslovic. O zážitky se s Vámi podělí 
Jarka Binderová ze 3.třídy. 
Když jsme přišli do starého vodního 
mlýna, uvítal nás průvodce a vypravoval 
nám o životě mlynářů. Potom jsme se šli 
podívat do stáje pro zvířata a do obytného 
stavení. Tam byla stará kachlová kamna, 
máselnice, obrázky malované na skle a 
staré nádobí. Po schodech jsme vyšli do 
malé světničky,kde byl starý šicí 
stroj,kolovrátek, truhly a šaty z minulého 
století.Ve stodole jsme viděli 
mlátičku,kosy, hrábě a jiné věci, které se 
používaly při práci na poli.Ve mlýně mají 
živá zvířata, králíky, ovce a kozu, která 
nám jedla svačinu. Největším překvapením 
byla figurína pána, který seděl 
v kadibudce. Každý, kdo otevřel dveře, se 
pěkně polekal.Moc se mi tam líbilo a 
chtěla bych se tam ještě vrátit. 
Projektový den 
První stupeň měl v pondělí 29.9. 
projektový den. Hlavním tématem dne se 
staly dvě roční období léto a podzim. Žáci 
plnili různé úkoly a soutěžili. 
 
 
Pracovní vyučování 
 

Žáci 7. třídy vyráběli masky 
z obvazové sádry. 

 
 
 
Dívky z deváté třídy si hrály na kadeřnice. 
 

 
 

 
 
 

Veletrh zaměstnání 
Jako každý rok se naše škola opět 
zúčastnila výstavy Vzdělávání a řemeslo 
na Česko- budějovickém výstavišti. Letos 
ji navštívili  i žáci 7. třídy a moc se jim zde 
líbilo. 
 
 



 
 
 
 

Anketa Kláry Hejhalové a 
Kamily T ůmové 
Zjišťovaly znalosti z dějepisu 
 
1. Jakou barvu m ěli antické sochy? 
2. Kdo to byl Ares? 
3. Co to znamená v p řekladu medu agan? 
4. Héra je bohyn ě... 
5. Kdo odkojil Romula a Réma? 
6. Co vymysleli Etruskové? 
7. Bůh pastvin je... 
8. Vládkyn ě Egypta je... 
9. Největší vládce Říma je... 
10. Které m ěsto našel Haindrich 
Schlieman?

 
6.třída                                         7.třída                                     8.třída 
38,4 procent správn ě                     39 procent správn ě                  57,6 procent správn ě 
 

Ruda Binder – 4.třída 

 
Takhle mě vidí kamarád 
 

 
Proč mají hlodavci stále ostré zuby? 
Mají zuby pokryté sklovinou jen vpředu, 
proto se kousáním samy ostří, a během 
života stále dorůstají. 
Co je to kapybara? 
Je to největší hlodavec, příbuzný 
morčatům a dosahuje váhy až 50 kg. 
Proč sova mžourá? 
Tzv. mžurka je třetí víčko ve vnitřním 
očním koutku.Vyskytuje se u 
obojživelníků,plazů a ptáků . 
Proč datel ťuká? 
Má to dva významy. Jednak tvrdým 
zobákem roztlouká kůru ,aby se zmocnil 
potravy, a jednak vábí partnera v období 
námluv.  
 

a b c a b c a b c 
6. 13 lidí  7. 13 lidí  8. 19 lidí  

11 1 1 2 0 11 17 2 0 
3 1 8 1 0 12 1 2 16 
1 3 9 1 10 2 1 6 12 
1 8 3 0 7 6 13 0 6 
0 2 11 0 0 13 4 2 13 
2 0 11 6 0 7 2 15 2 
0 12 1 1 10 2 5 10 4 
0 0 13 0 0 13 0 0 19 
1 0 12 0 0 13 2 1 16 
1 2 10 10 1 2 1 0 18 


