
 
Je tu opět nový školní rok. Prázdniny se 
přehouply jako voda a zase nás čeká 
deset měsíců pilné práce. Je tu opět náš 
školní časopis, který Vám přináší 
spoustu nového, co se v naší malé škole 
děje.Přejeme všem, ať se  jim po celý 
rok daří. 

 
Naše redaktorka v minulém roce 

Klára Hejhalová 
Můj strach 

  
 Strach-z čeho ho mám. 

Loučení je bolestivý proces, při kterém mohou téct i 
slzy,ale nemusí. 

   Jediné,  co doopravdy bolí je srdce. To moje roní  
krvavé slzy celou dobu do opětovného setkání! 

Nejde o to , na jak dlouho odcházíte ,  jak daleko 
nebo ke komu. Cítíte ale bolest, která hned tak 

nepovolí, nezmizí,  nezbavíte se jí. 
Přesně tohle se teď odehrává v mém smutném 

srdci, které ,,pláče“. Odpoledne odjedu do Písku a 
už zítra nastoupím do auta, které mě následující 4 
roky bude vozit po vytyčené dráze. Už zítra totiž 

budu na gymnáziu v Písku, jako organda. Nikdo mi 
nevěří, když říkám, že z toho mám strach. Ale já ho 

mám. 
   Jistě, těším se, ale jako se někdo bojí zkoušení, já 
se bojím té změny. Je jasné, že to bude změna , že 
mě nikdo ze třídy nezná, ale to nestačí. Mám strach, 

protože ve třidě nebude nikdo,  o koho se budu 
moci opřít. Pokud to zkazím 1. den, už nedostanu 2. 

šanci udělat dobrý 1. dojem.  
    Z toho mám největší STRACH.  

    Napsáno poslední den letošních prázdnin. 
Všechny vás moc zdravím a přeji hodně zdaru v 
novém školním roce 2009-10 Klára Hejhalová 

31.8.2009-Budkov 
 
 

Žáci prvního stupně měli 
projektový den „Loučení 
s létem.“  

 

Celé dopoledne soutěžili a plnili různé 
zajímavé úkoly. Také skládali básničky.  

    Itálie Amálie,  

letadlo nám nespadlo.  

Exotika romantika  

to všechno mě napadlo!!  

 

 

Kuře moře      aby kolem 

teplo světlo    všechno kvetlo.   

    

    Lehátko a lízátko  

festivaly karnevaly,  

to všechno mám zadarmo,  

protože jsme v Itálii.  

    Bazén aren , 

to je divná kombinace , 

sporty dorty,  

budeš tlustá, jak matrace!  

Autoři:Ondřej Zíka,Mirek Miklas, Kačka 
Majerová,Petr Kosmata,Klára Mikulová  

 Září 2009 



 

 

   

 

 

ANKETA 

Co jste dělali o letních 
prázdninách???  

Veronika Bohmová (třetí třída) : Byla jsem u 
babičky,  U tety v Moravských Budějovicích.  

                                                      Lukáš 
Daněk (pátá třída): Pařil jsem na kompu  

 

  Bára Fiedlerová (pátá třída): Byla jsem 
doma a pak jsem  jela do Protivína do ZOO.  

  Jakub Bílý (třetí třída): Byl jsem na Lipně a 
na zámku  V Dražicích.  

    Připravily: Radumělka  Kahudová, 
Markétka Zelená  a Žanetka Mrázová (9. 
třída)  

Sv.Václav 28. září  
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 
935) byl český kníže a světec, 
který je považován za hlavního 
patrona české země. Ve starší 
literatuře se často udává jako rok 
jeho smrti 929, většina 
soudobých vědců se ale již kloní 
k roku 935. O životě svatého 
Václava nejsou téměř žádné 
spolehlivé doklady. Není jisté 
jeho datum narození ani datum 
úmrtí. Zpochybňují se důvody 
jeho zavraždění, rozdílný politický 
názor jeho bratra Boleslava a 
objevily se i domněnky, že Václav 
žádného bratra vůbec neměl, 
protože jména Václav a Boleslav 
znamenají totéž – „více slav“ 
(bole = více). Český kníže Václav 
I. byl synem knížete Vratislava a 
zřejmě jeho (jediné?) manželky 
Drahomíry, která byla dcerou 
knížete Havolanů (polabští 
Slované). Jeho prarodiči byli 
první historicky doložený 



přemyslovský kníže Bořivoj I. a 
jeho žena svatá Ludmila. Sv. 
Václav byl zavražděn ve Staré 
Boleslavi bratrem Boleslavem.  

Perličky z našich školních lavic 
9.třída   

  Paní učitelka zabavila žákovi vlaštovku. 
Žák:,, No, ste mi ji zmačkala, teď nebude lítat. „ 

  Pan učitel Jaroš: ,,Takže teďka rozcvička, po 
rozcvičce písnička, po písničce písemčička. „ 

 Pan učitel Filip:,, Takže, kterou trasou chcete 
běžet, tou horší nebo tou horší? „ 

 P. u. Jaroš:,, Tohle to je "cochcárna". Neboli 
děláte si, co chcete! „ 

 P. u. Jaroš: ,,Tůro, nehoupej se, ať si 
nevymlátíš zbytek zubů! „ 

 P. u. Jungvirt:,, Co řveš? Jsi tupýýý nebo co?  

 P. u. Zemanová: ,,Járo, ještě jednou a napíšu ti 
to do žákovský.“ 
Jára: Jo, tak to já si ji radši připravim.   

 P. u. Jaroš: Nezapomeňte, v šest  před školou. 
X: To nejde  pane učiteli... 
P. u. Jaroš: To dospíš v hrobě, ehm teda doma. 

 P. u. Jaroš: ... nebo to řeknu mamince. X: 
Je v nemocnici. P. u. Jaroš: No tak jí 
zavolám. X: Je v narkóze.  

 

Mé prázdniny 
Vysvědčení už mám, a tak jej běžím domů ukázat. 
Začínají prázdniny a já se nejvíce těším na tábor. 
Moc se mi tam líbilo. 
Napsala: Julie Vorlíčková 
 

 
 
Moje prázdniny 
Milada Červová – 6.třída 
O prázdninách jsem prožila velké dobrodružství. 
Chodili jsme na koupaliště a jezdili na výlety. Byli 
jsme v Českých Budějovicích v  Globusu.Chodila 
jsem ven s kamarády a poznala pár nových 
kamarádů, kteří jsou bohužel z dětského domova a 
nepovedlo se jim dostat se  domů. Moc mě to 
mrzelo,  ale  co se dalo dělat. Stýskalo se mi po 
nich,  ale myslela jsem si,  snad se vrátí 16.září. 
Měli přijít domů,  ale nepřišli,  nepustili je 
domů.Snad je alespoň pustí na víkend domů,  

doufám,  že jo!!Mám je moc ráda,  ale je to škoda, 
že jedna z nich pořád utíká. 
 

Kája Turek – 3.třída 

 

 Matěj Korbačka – 3.třída 

 

Bára Šulanová – 6.třída 



 
Praha 
Ve čtvrtek 17.9. 2009  Byla 9.8.7. třída na 
výletě v našem hlavním městě v Praze.Odjezd 
byl v 7 hodin ráno autobusem. Nejdříve jsem 
jeli do  Spalovny Malešice, kde nám ukazovali, 
co se tam děje s odpadky. Poté jsem jeli na 
rozhlednu Petřín, kde jsme vyšli 299 schodů a 
podívali se na okolí Prahy. Když jsem si 
prohlédli okolí Prahy, tak jsme se šli podívat do 
zrcadlového bludiště, kde byla strašná legrace. 
Po zrcadlovém bludišti jsme měli mít rozchod, 
ale jelikož jsem zlobili, tak jsem jeli domů. 
Kolem 18:00 hodiny jsme byli doma.Praha je 
krásné město. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


