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1. třída
Hádanky

Pohádková postava - hádanka
Je malý, černý, má dlouhé nohy a ruce. Je vždy vesele
naladěný, nebojácný, vynalézavý, praktický. Vždy si ví rady
a rád všem pomůže. Nosí červenou puntíkatou mašli kolem
krku.
FERDA MRAVENEC
J. Valenta, 3. třída

Má oranžový šátek, červené triko, modré kalhoty a hnědé
boty. Nosí brýle a hnědý pásek. Má modré oči, červenou
pusu a malý nos. Chodí do 3. B. Má kamarádku s velkou
mašlí, modrými šaty a taky psa se jménem začínajícím na J.
MACH
R. Burian, 3. třída

Jsou dva. Jeden žlutý, druhý červený. Vždy něco popletou,
jsou vtipní. Mají čepičky a červené autíčko bez střechy.
V pohádce nemluví. Jednou lepili na zeď tapetu, která se
pokaždé srolovala. Podruhé hledali víčko od pití. Našli ho až
pod kobercem. A to není vše.
PAT A MAT
M. Hugr, 3. třída

Domeček na stromě
Byl jeden chlapeček,
měl na stromě domeček.
A v něm hezký nábytek,
připomínal příbytek.
Chodily tam veverky,
on jim říkal Čiperky.
M. Hugr, 3. třída

M. Kvapil, 1. třída

Zvířátko, které s námi bydlí doma
Doma s námi bydlí kočka jménem Besinka. Je celá černá,
ráda skáče po stromech. Je malá a hubená i přesto, že chytá
myši a papá granule i kočičí konzervy. Ráda se s ní mazlím.
E. Vejšická, 2. třída

Doma s námi bydlí morče Kája. Je
bílohnědá a má růžový čumáček. Má
rozcuchanou srst. Je tlustá, protože
ráda jí. Rád se s ní mazlím.
T. Bubela, 2. třída

Najdete ukrytá zvířata?
Ahoj, my šikulové vás zdravíme.
Noha dupe a skáče.
Jablko zapadlo do trávy.
Kubo, Brno je město.
Slovo SAVO píšeme s malým s.
(Řešení: myš, had, koza, bobr, vosa)
E. Vejšická , P. Ludvík
2. třída

My šli do parku.
Sype se zrní.
Vzory babička umí.
(Řešení: myš, pes, ryba)
E. Ládrová, N. Langerová
4. třída

Mele vlk pořád pusou.
Pes má rád kost.
Od třetího roku řeka
teče.
(Řešení: lev, kos, kuře)
M. Kočovská, T. Bubela
2. třída

A. Swyshch, 7. třída

Máme dvě dvojice.
Ta pírka létají.
Marika Necková běhala.
Je Lenka velká?
(Řešení: medvěd, tapír, kanec, jelen)
K. Kočovská, A. Čtveráková
4. třída

Že lva trápí hlad.
Maso vaří na pekáči.
(Řešení: želva, sova)
J. Hlaváček., T. Bubela, P. Ludvík
2. třída

Mravenec posměváček
Byl jeden krtek, který potkal
mravence. Mravenec se začal
krtkovi posmívat: „Hahaha, jsi slepý
a nic nevidíš.” Krtkovi to bylo líto.
Najednou uslyšeli, jak běží nějaký
člověk. Krtek se díky svým
dovednostem rychle zahrabal, ale
mravenec nestihl utéct, protože měl
malé nožičky, a člověk ho zašlápl.
Ponaučení: Nikomu se nemáme
posmívat.
V. Viktorová, 7. třída

J. Augustýnová, M. Černá, 5. třída

O myši a kočce
Jednou, když odešel páníček kočky
Micky do práce, kočka doma
uviděla myš. Protože myši
nesnášela, udělala na ni past. Před
její skulinku, která vedla do
myšího
domečku,
natáhla
provázek. Před provázek dala sýr a
na provázek pověsila krabici, která
měla myšku uvěznit. Až myš ucítí
sýr, zakopne o provázek a krabice
ji zaklapne. Kočka šla spát,
mezitím myška vylezla jinou
V. Hudeček, 7. třída
skulinkou a sýr vyměnila za maso.
Když se kočka probudila, ucítila maso. Šla po vůni a
najednou zakopla o provázek a krabice ji uvěznila.
Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
D. Burian, 5. třída

O zlé kočce
Bylo hezké podzimní dopoledne a kočku napadlo, že si
udělá ze psa legraci. Běžela k nejbližšímu mostu. Most byl
ztrouchnivělý. Kočka udělala do mostu díru a zasypala ji
listím. Utíkala se schovat do nejbližšího keře a vyčkávala na
příchod psa. „To se ale zasměju, “ pomyslela si. Netrvalo
dlouho a pes přiběhl. Chtěl přejít přes most, ale v tu chvíli
zahlédl svého pána a vrátil se zpátky. Kočka vyběhla ze
křoví a rozzlobila se. Začala vztekle dupat a šla přes most
zpátky, ale ve vzteku zapomněla, že je tam ta díra. A
propadla se do té samé díry, kterou nachystala psovi.
Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
A. Kmetíková, V. Puškárová, 5. třída

Co bych dělala, kdybych mohla být neviditelná
Šla bych na letiště a cestovala
bych po světě. Zastavila bych se
v Paříži,
vylezla
bych
na
Eiffelovu věž, dala bych si
francouzské jídlo a šla bych do
muzea. Pak bych letěla na
Antarktidu podívat se na tučňáky.
Také by mě zajímalo, jak to
vypadá v Jordánsku,
v Rusku, v Istanbulu. Chtěla bych
se plavit v Karibiku. Taky bych
vyrazila do sekáče na oblečení.
A. Kmetíková, 5. třída

M. Kumpa, 7. třída

Moje maminka Hanička je milá. Hodně se směje, peče,
vyrábí. Miluje čtení! Svoji maminku mám moc ráda.
Maminka vás vždy rozesměje.
K. Kočovská, 4. třída

Milá mamko, mám Tě rád,
vše bych pro Tebe dělal rád.
Ať se ti líbí Den matek,
s láskou Tvůj Ondra Janoušek.
O. Janoušek, 3. třída
N. Havlíčková, 1.třída

Čarodějnice
Čarodějnice Míša je malá s krátkými
vlasy. Nejraději nosí černý hábit a
černý klobouk s růžovými pavučinkami. Její největší pomocník je
černý pejsek Bárt. Čarodějnice Míša
nejlépe umí vylévací kouzlo.
K. Kočovská, 4. třída

M. Hugr, 7. třída

Moje čarodějnice se jmenuje Elvíra. Má
rozcuchané vlasy, kulatou hlavu a
zelené oči. Nosí hnědé šaty s modrými
záplatami a hnědý klobouk. Za zvířecí
pomocníky má sovu Julču, pavouka
Káju, hada Lojzu a myšku Elišku. Umí
dělat lektvary a čarovat. Bydlí v jeskyni
a na lektvary má kotlíky. Když chce
vzlétnout, tak letí na koštěti.
E. Ládrová, 4. třída

Můj čaroděj se jmenuje Hurikán. Má
rozcuchané vlasy, malý nos a roztrhané
oblečení. Má kamaráda pavouka a
pomocníka netopýra. Umí kouzlit.
T. Bubela, 2. třída
D. Mašek, 6. třída

Můj koníček
Fotbal
Fotbal máme pořád rádi,
jsme s ním velcí kamarádi.
Za míčem se honíme,
do branky góly střílíme.
D. Havlíček, D. Mašek, Š. Čížek
6. třída

Plavání
Plavání já ráda mám,
do bazénu pospíchám.
Brýle rychle nasadím
a potom se potopím.
M. Havlíčková, 8. třída

Traktory
Traktory mě baví moc,
zdá se mi o nich celou noc.
Zetor – ten je nejlepší,
ale John Deere rychlejší.
E. Grünberg, 6. třída

Gymnastika
Hvězda, stojka, kotrmelec
a je ze mě velký borec.
S obručemi cvičíme,
do sokolovny chodíme.
K. Zádrapová, 6. třída

Florbal
Florbal – ten mě vážně baví,
ani mě moc neunaví.
Hokejku a míček mám,
do branky si střílím sám.
V. Janoušek, 6. třída

Mažoretky
Hůlkou v ruce točíme,
vzhůru ji vyhodíme.
Pak ji rychle chytíme
a přitom i tančíme.
K. Šamuláková, A. Kubíková,
6. třída

A. Puškárová, 9. třída

Jídlo
Párky, toasty, bagety,
to jsou ale dobroty.
Svačinu velkou v tašce mám
a každý den si pochutnám.

O. Duong, 6. třída

Požár školy
Jmenuji se Filip. Je mi 13 let a bydlím v Růžovicích. Právě
nám začaly prázdniny a já ukončil sedmou třídu.
Byl krásný letní den, sluníčko svítilo, na obloze ani mráček a
teploměr ukazoval 29 stupňů ve stínu. Nejraději bych se šel
vykoupat, ale nikdo z kamarádů právě nemohl. Lehl jsem si
tedy do houpací sítě pověšené ve stínu staré jabloně a pustil
si TikTok. Dodíval jsem sotva jedno video, když jsem si
všiml rozzlobeného tatínka. „Chceš strávit celé prázdniny u
telefonu? Nemáš nic jiného na práci? Vezmi alespoň Alíka
proběhnout!“ Znechuceně jsem vstal. Radši jsem mlčel, aby
mi tatínek za odměnu nevymyslel ještě další práci. Cestou
pro vodítko jsem ještě stihl vypít skleničku studené
limonády a na cestu jsem si vzal nanuka. Na školní skupinu
jsem si postěžoval, jaký jsem chudák, a vyrazil jsem
s Alíkem na procházku kolem Růžovic. Šli jsme po prašné
cestě, vpravo od nás leželo město, na druhé straně se otevíral
nádherný výhled do kraje. Pustil jsem Alíka z vodítka a sedl
si do uschlé trávy. Najednou Alík zpozorněl a začal štěkat. I
já jsem zaslechl nějaké zvuky. Oba dva jsme vyrazili tím
směrem, odkud zvuky přicházely. U hlavní silnice jsem je
uviděl. Přede mnou se prohnala houkající hasičská auta.
Prudce jsem za nimi vyrazil. Mířila k parku, na jehož konci
stála škola. Spatřil jsem davy lidí uhýbající přijíždějícím
autům. Plameny olizovaly stěny budovy, některé dosahovaly
až ke střeše. Hasiči vyskákali z aut. Během chvíle už z hadic
tryskaly proudy vody. Lidé vše fotili a natáčeli. Plamenů
začalo ubývat, až i ten poslední zmizel pod proudem vody.
Nastalo ticho. Nikdo ani nehlesl, jen slunce pálilo dál. Lidé
najednou začali tleskat a jásat. Škola byla zachráněna. Děti
se hrnuly k hasičským autům a obdivovaly je, stejně tak i
hasiče. Nakonec jsem byl rád, že mě tatínek poslal ven
s Alíkem. Takový zážitek bych u telefonu neprožil!
V. Burian, 7. třída

Místo, kde žiji
Bělčice
Projíždíte dlouhou cestou,
kde masna vlevo stojí.
Tam pán s červenou vestou
krávy v družstvu dojí.
Památek je tady dost,
jsou všem lidem pro radost.
To ale ještě není vše,
pořádají se tu i mše.
Kostelík jako malovaný
zde Bělčice také mají.
Pan starosta Pavel
je lepší než sám Havel.
Bělčice jsou město měst,
dovede vás sem každá z cest.
T. Fiřtová, 7. třída

K. Šamuláková, 6. třída

Bělčice, Bělčice,
žiji tu rád velice.
Zemědělské družstvo máme,
v masně si zas pochutnáme.
Náměstí je s kostelem,
kravín krásně vystelen.
Škola je zde postavena,
chytrými dětmi naplněna.
V. Bartoš, 7. třída

Š. Čížek, 6. třída

Mezi námi – Bělčice
jsou nejkrásnější velice.
Proto vám teď pomohu,
určit jejich polohu.
Když jedete ze severu,
leží první v tomto směru.
Ceduli Dudák nám vzal čas,
bělčickou sklárnu drahý Gas.
Ale stále máme školu,
kde jsme všichni rádi spolu.
M. Kumpa, 7. třída

Závišín
Pod kopečkem kaplička,
stojí u ní lavička.
Závišín je vesnice,
líbí se mi velice.
Máme se tam všichni rádi,
bavíme se s kamarády.
V. Hudeček, 7. třída

Řiště
Řiště – to je malá ves,
neštěkne tam ani pes.
Doprava jdeš k rybníčku,
na kopec zas ke kravám,
na kopečku tři balvany,
tam se taky podívám.
V Řištích – tam je kaplička,
povídala babička.
Obchody tam nemají,
autobus tu nestaví.
E. Krejčí, 7.třída

T. Fiřtová, 7. třída

Záhrobí
Já bydlím ve vesničce Záhrobí,
je tam krásně, to kdekdo ví.
Lišky nám dávají dobrou noc,
západ slunce je tu krásný moc.
Málo lidí tuto obec obývá,
zlou krev tu nikdo nemívá.
Žije se mi zde zkrátka krásně,
proto snadno skládám básně.
D. Černá, 7. třída

Hudčice
Moje milé Hudčice,
jsem tu ráda velice.
V lomu se tu koupeme
a na návsi hrajeme.
Také tu je kaplička
a lenivá hrdlička.
Kamenictví máme tady,
přijeďte sem s kamarády.
V obchodě si nakoupíme,
pak to jídlo všechno sníme.
E. Krejčí, 7. třída

V. Viktorová, 7. třída

Záhadná jeskyně
Dnes po škole se mně a mému kamarádovi Vojtovi něco
přihodilo. Domluvili jsme se, že si odpoledne zahrajeme
hokej. Šli jsme zkratkou kousek po louce a uviděli jsme díru
do země. Vojta zvolal: „Nepůjdeme se tam podívat?” „Taky
by mě zajímalo, co tam je,” řekl jsem. Stáhl jsem si batoh a
vytáhl dvě baterky. Jednu jsem podal Vojtovi a druhou si
nechal. Z kapsy jsem vyndal kapesní nožík. „Pro jistotu,”
vysvětlil jsem Vojtovi. Rozsvítili jsme si baterky a vešli do
díry. Na stěně jsem nahmatal nějakou věc, posvítil jsem na
ni a uviděl papírek s kódem 9527. Ukázal jsem ho Vojtovi a
ten mi řekl, ať ho vezmu s sebou. Po zdlouhavém procházení
jsem uslyšel hlasy. „Zhasni světlo!” zašeptal jsem. Hlasy se
přibližovaly, a tak jsme se schovali do prohlubně vedle nás.
Uviděli jsme je. Byli to zloději. Zloději dárků. Ježíškových
dárků! Pro nás! „Hej!” zakřičel jsem svým nejhlubším
hlasem. Zloději se lekli, upustili dárky a utekli. „Dobrá
práce,” ozval se vedle nás hlas. Byl to Ježíšek! Poděkoval
mně a Vojtovi a řekl nám, že nám dá pod stromeček
překvapení: „Ten kód, který jste našli, je k tomu, co vám
dám pod stromeček.”
D. Burian, 5. třída

M. Černá, 5. třída

T. Kopecký, 7. třída

Anděl strážný
Často se sama sebe ptám, jestli
existují strážní andělé. Když mi
onemocněl tatínek, přála jsem si,
aby se brzy uzdravil a vše bylo jako
dřív. Tatínek musel jít na operaci,
která dopadla dobře. V tu chvíli
jsem si myslela, že při nás stál anděl
strážný. Tatínek však po pár
měsících zemřel a já tehdy byla
přesvědčená, že žádní andělé
nejsou. V tom samém roce těžce
onemocněl Lukáš, přítel mojí sestry.
Byl převezen do nemocnice
M. Havlíčková, 8. třída s podezřením na špatnou činnost
srdce. Toto podezření se zanedlouho potvrdilo. Lukáše
čekala transplantace srdce a musel zůstat v nemocnici. O
Velikonocích přišla z nemocnice dobrá zpráva, že se našel
dárce. A tak Lukáše po
několika dnech operovali.
Operace byla sice těžká, ale
povedla se. Lukáš se rychle
zotavoval.
Nechci
to
zakřiknout, ale zatím je vše
v pořádku. Takže teď při nás
určitě stál anděl strážný.
Někdy tedy máme pocit, že
andělé strážní existují, jindy
si zase myslíme, že ne.
Pravdu se ale asi nikdy
nedozvíme.
M. Formánková, 8. třída

R. Kubíková, 9. třída

Naše povolání (9. třída)
Hasič
Chci být hasič z povolání,
v tom mi nikdo nezabrání.
Budu hasit požáry,
zachytávat výpary.
A u těžké nehody
vyprošťovat osoby.
J. Šlehubr

Zdravotní sestra
Sestřička má v ordinaci
často s lidmi pernou práci.
Když jim píchá injekci,
dítě křičí: „Já nechci.“
Slyšeli jste toho kluka,
jak tam vedle zase fňuká?
V. Šamuláková

IT programátor
Jedničky a nuly,
hlava mě už bolí.
Kompilátor stěžuje si,
že nerozumí mojí řeči.
Syntax error, řádka devět,
radši bych spal jako medvěd.
F. Jelínek

Hasič
Najednou siréna houká,
každý hasič na to kouká.
Všichni rychle vyběhnou
a do auta nasednou.
K požáru už kvapem míří,
dým se ale rychle šíří.
Když na místo dorazí,
hasit rychle vyrazí.
O. Kreuz

D. Černá, 7. třída

Opravář zemědělských strojů
Každý má své povolání,
práci nebo zaměstnání.
Opravář má svoje triky
na traktory, na vozíky.
Opravy jsou moje vášeň,
proto o nich skládám báseň.
J. Hudeček

IT programátor
Když jsem byl malý kluk,
nosil jsem šíp a luk.
Teď už mám notebook,
občas ale nejde zvuk.
Samý kabel, stovky hesel,
avšak já jsem stále vesel.
J. Švejda

Učitelka
Učitelkou bych chtěla býti
a vaše děti vše naučiti.
Počítat, číst a psát,
potom si budeme hrát.
Ve škole je mnoho zábavy,
máme vždy skvělé nápady.

Opravář kolejových vozidel
Jede, jede vlak,
jede jako drak.
Zastaví se v Kladně,
tam je dětí hodně.
Když vjede do Rakovníka,
celý vlak radostí hýká.
R. Kubíková Tam ty děti vystupují,
jiní lidé nastupují.
Kadeřnice
Pepík z okna zamává
Nůžky, hřeben, fén,
a strojvedoucí nadává,
pojďte lidé sem.
že tam pes štěká
Stříhám, češu, kulmuji,
a jeho to leká.
z práce se pak raduji.
Děti venku mávají,
Účesy jsou výstavní
pak do vláčku sedají.
a zákazníci zábavní.
J. Hejl
Kadeřnictví je můj svět,
všichni přijďte k nám teď hned.
K. Šilhová Ilustrátorka knih
Papír, plátno, obrazovka,
štětec, tužka a pastelka.
Všechno, na co pomyslím,
na papír si nakreslím.
Stránky v knize mihotají,
postavičky ožívají.
Tužkou hravě maluji,
tohle prostě miluji.
Lidé, víly, zvířátka,
to je krásná pohádka.
Mezi řádky pobíhají,
písmenkům se uhýbají.
A. Puškárová

Obrázky ve stylu MATH ART:
E. Grünberg, 6. třída, T. Skala, 7. třída

IT programátor
Oči mě bolí z obrazovky
a celé tělo z mé pohovky.
Ani židle mě nemá ráda,
protahuji si bolavá záda.
Za chvíli spustím: „To je škoda,
jak mě chybí ta bělčická škola!“
S. Lišková

Učitelka a psycholožka
Jednou učitelkou býti chci
a ostatním vždy pomoci.
Být psycholožkou je můj sen,
všem pomáhat chci každý den.
Pedagog a psycholog - dobrá kombinace,
snad zažiji v práci i mnoho legrace.
L. Koželuhová

Hromadná nehoda

R. Langer, 1. třída

Všichni mi vždy říkali, že musíme hasiče
respektovat, protože nasazují svůj vlastní život, aby
zachránili ten náš. Nikdy jsem to moc nechápala, až do této
příhody.
Jela jsem se svou maminkou v autě a pozorovala
kapky dešťové vody, jak mezi sebou závodí na mém
okýnku. Už týden vydatně pršelo, ale mně to nevadilo. Já,
sedmiletá, déšť milovala. Během vyhlížení z okna jsem si s
mojí maminkou povídala o všem, co jsme zaslechly z rádia,
které nám hrálo v autě. Slyšely jsme o nějaké nehodě
nedaleko od nás. Společně s maminkou jsem se modlila, aby
ti lidé byli v pořádku. „Mokrá silnice klouže,“ vysvětlila mi
maminka. Taková informace mě znepokojila. Se
starostlivým obličejem jsem na to odpověděla, ať raději dává

velký pozor na cestu. Maminka se otočila, usmála se
a klidným hlasem odpověděla: „Čeho se bát.“ Na pár sekund
se mě zmocnila úleva, dokud mé oči nesjely z obličeje mé
maminky na cestu před námi. Proti nám se řítil kamion,
který vezl velké dřevěné klády. Okamžitě jsem pochopila, co
tím maminka myslela, když mi říkala, že mokrá silnice
klouže. Kamion se o naše a další auta zastavil. Všichni
mohli vyváznout bez vážnějších zranění, ale k našemu
neštěstí byl kamion přeplněný. Maminka otevřela dveře
auta, aby mi pomohla se dostat ze sedačky. Kvůli nárazu se
však klády uvolnily a spadly na auta vedle kamionu. Většina
lidí se stihla z předních sedaček dostat včas ven. Několik z
nich ale nemělo štěstí a já vlastně nevím, jak to s nimi
dopadlo. Já však stále seděla v autě. Maminka se mě snažila
vytáhnout ven, ale mě to bolelo. Uvízly mi totiž nohy za
přední sedačkou. Všude okolo našeho auta stála ostatní
nabouraná vozidla. Některá auta byla na střeše, některá
dokonce i v plamenech a jiná zase vymrštěná ze silnice. Z
auta jsem viděla několik zraněných lidí. Kousek od nás jsem
dokonce zahlédla auto, které hořelo, a uvnitř seděl člověk.
Nebyl to moc hezký pohled. Začal se mě zmocňovat strach,
ale mojí statečnou maminku ne. Stále se mě snažila dostat
z auta ven. Svědci této veliké nehody volali na všechna
možná čísla záchranných služeb a sami se snažili pomoci. Po
pár minutách jsem slyšela houkačky sanitek, hasičů i
policejních vozů. Ve vedení však byli hasiči, zároveň jich
bylo i nejvíce. Zastavili poblíž nehody a urychleně vyskákali
z aut. Hned si připravovali hadice, aby mohli uhasit všechny
plameny, co se tam za tu dobu stihly objevit. Několik jich
také běhalo od člověka k člověku a snažili se pomoci.
Jakmile pomohli jedné osobě a dostali ji do bezpečí, běželi
na pomoc další. Ke mně také přišel jeden hasič. Ihned
rozhodl, že bude potřeba více silných paží než jen dvě.
Zavolal na pomoc dva další kamarády a snažili se vymyslet,

jak mě dostat ven. Bylo třeba odstranit kládu, která tlačila na
sedačku. Propíchli všechny gumy u našeho auta. Tím se auto
dostalo níže. Kláda byla opřená o vedlejší auta, sedačka tak
měla dostatek místa, aby se mohla trochu zvednout, takže ji
dva hasiči přidržovali a třetí mě tahal z auta ven. Povedlo se.
Odnesli mě do sanitky, zde mě ošetřili. Hořící auta byla
nakonec uhašena. Zranění lidé byli převezeni do nemocnice.
Stateční hasiči už jen čistili silnici od střepů a dalších
nebezpečných nástrah, které tam nehoda zanechala.
Maminka i já jsme byly šťastné, že jsme obě vyvázly
živé a bez vážného zranění.
S. Lišková, 9. třída

Výsledky našich žáků
v okresních kolech olympiád a soutěží
Fyzikální olympiáda, kategorie F
Martin Schořovský, 8. třída – 1. místo
Vítek Mach, 8. třída – 6. místo
Fyzikální olympiáda, kategorie E
Rozálie Kubíková, 9. třída – 3. místo, úspěšný řešitel
krajského kola
Filip Jelínek, 9. třída – 8. místo
Fyzikální olympiáda, kategorie G - Archimediáda
Eliška Krejčí, 7. třída – 1. místo
Valérie Viktorová, 7. třída – 3. místo
Alexandr Svyshch, 7. třída – 4.-5. místo
Tereza Fiřtová, 7. třída – 4.-5. místo

Chemická olympiáda
Filip Jelínek, 9. třída – 7. místo
Konverzační soutěž v německém jazyce
Anna Puškárová, 9. třída – 5. místo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Simona Lišková, 9. třída – 9.- 10. místo
Alexandr Svyshch, 7. třída – 11. místo
Zeměpisná olympiáda
Eliška Krejčí, 7. třída – 6. místo
Alexandr Svyshch, 7. třída – 10. místo
Vít Burian, 7. třída – 16. místo
Branné závody Blatná
družstvo 9. třídy
O. Kreuz, R. Kubíková, J. Šlehubr, J. Švejda, J. Hudeček
5. místo
Požární ochrana očima dětí – literární soutěž
Linda Koželuhová, 9. třída
1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole
Simona Lišková, 9. třída
2. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole
Vít Burian, 7. třída
1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole
Požární ochrana očima dětí –výtvarná soutěž
J. Valenta, 3. třída – 1. místo v okresním kole

Sesterská láska
Od mala mi maminka
říká, abych byla na
všechny hodná, ke
všem
přistupovala
stejně a byla vděčná za
vše, co mám. Jako
hodná dcera jsem to
vždy respektovala. Ale
E. Krejčí, 7. třída
od té doby, co se
narodila moje sestra,
se vše změnilo. Pozornost rodičů měla především ona a já to
nechápala. Rodiče se mně také snažili věnovat, ale to mi
však nestačilo a velmi jsem trpěla. Začala jsem sestru
nesnášet. Připadala jsem si nechtěná a osamocená. Žárlila
jsem. Toužila jsem po době, kdy jsem měla rodiče jen pro
sebe. Jednoho dne přišla událost, která všechno změnila.
Rodiče museli vyřídit neodkladné záležitosti a hlídání sestry
zůstalo na mně. Nejdřív jsem se ji snažila ignorovat,
přestože usilovala o moji pozornost. Když už mi začala lézt
na nervy, tak jsem po ni vyjela: „Můžeš mě chvíli nechat na
pokoji!“ Náhle jsem viděla, že se jí ty její krásné modré oči
zaplavují slzami. V tu chvíli jsem necítila žádnou vinu. Bylo
mi to tak nějak jedno. Když za mnou přišla po hodině s tím,
že má hlad, tak jsem ji poslala pryč, ať si udělá jídlo sama.
Mělo mi hned dojít, že to byl špatný nápad. Vzala jsem si
sluchátka a naprosto přestala vnímat skutečný svět. Divné
mi to přišlo až ve chvíli, když mě nikdo dlouho neotravoval.
Bylo to zvláštní. Sundala jsem si sluchátka a vyšla z pokoje
ven. To, co jsem uviděla, ve mně vyvolalo paniku. Kouř byl
všude, plameny pomalu pojídaly naše záclony. Sestra ležela
na zemi a sousedé bušili na dveře. Netušila jsem co dělat
dřív. Rychle jsem běžela ke dveřím. Za nimi stála vyděšená

sousedka, která mě ihned objala. Vedle ní byl její manžel,
který se snažil dovolat na tísňovou linku. „Zlatíčko, jsi
v pořádku?“ zeptala se mě sousedka. Zoufale jsem přikývla
a došlo mi, že uvnitř domu zůstala sestřička. V tom jsem si
uvědomila, jak silně ji miluji. Zasáhla mne hrůza. Co se
s Ellie stalo? To už jsem jen křičela, že tam zůstala moje
sestra. Tak moc jsem ji chtěla zachránit! Náhle jsem uslyšela
sirény. U našeho domu zastavily tři hasičské vozy, vzápětí
policejní vozidlo a sanitka. Já to vnímala jen jako kulisu.
Připadala jsem si jako v napínavém filmu. V hlavě mi běžela
jen jedna myšlenka: „Musím zachránit svoji sestru!“ Do
domu vběhli dva hasiči. „Jsou tu,“ zakřičel jeden z nich do
vysílačky. Vzal mě a druhý moji sestru. Vyběhli s námi ven
a donesli nás k sanitce. Sestru vzali ihned do sanitky. Mě
prohlédli, dali mi vodu a deku. Hasiči se snažili zkrotit rudé
plameny, zápasili s nimi jako s divokými býky. Najednou se
tu objevilo maminčino auto. Vystoupila z něj společně
s tátou. Ihned vyrazili naším směrem. Chtěli se dostat do
sanitky za Ellie, avšak doktorka je nechtěla pustit. Tak
zůstali venku se mnou a snažili se dozvědět, co se stalo.
Hasičům se úspěšně povedlo zmírnit oheň. Teď už zbývalo
zdolat poslední hořící části domu. Mezi tím jsem rodičům
řekla, co se stalo. Když už se chystali odpovědět, zavolala na
ně doktorka, že je možné Ellie vidět. Rodiče se protáhli
okolo doktorky, která se následně podívala na mě: „Ty ji
vidět nechceš?“ zeptala se. Zavrtěla jsem hlavou. Cítila jsem
tíhu viny. Když mě Ellie zahlédla, ztěžka se posadila a
roztáhla ruce jako náznak objetí. Ihned jsem ji padla do
náruče. Přidali se i rodiče. Hasičům se po chvíli podařilo
uhasit oheň. Jeden z nich zaklepal na dveře sanitky a vyzval
rodiče, aby šli ven. „Moc se ti omlouvám, Ellie.“řekla jsem
se slzami v očích. Nic mi na to neřekla a zase mě objala. „To
nic, mám tě ráda,“ řekla chraptivým hlasem. Byla jsem
šťastná, že žije.
L. Koželuhová, 9. třída

Kam se rozejdou deváťáci
Jan Hejl
SOU Blatná, Opravář zemědělských strojů
Josef Hudeček
SOU Blatná, Opravář zemědělských strojů
Filip Jelínek
SPŠ a VOŠ Písek, Informační technologie
Linda Koželuhová
VOŠS a SPgŠ Prachatice, Pedagogické lyceum
Ondřej Kreuz
SŠ polytechnická, České Budějovice, Technická zařízení
budov
Rozálie Kubíková
VOŠS a SPgŠ Beroun, Pedagogické lyceum
Simona Lišková
SOŠ Blatná, Moderní informační technologie
Anna Puškárová
SUPŠ Bechyně, Grafický design
Veronika Šamuláková
SZŠ a VOŠ Příbram, Praktická sestra
Kateřina Šilhová
VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Kadeřnice

Jan Šlehubr
SOU a SOŠ Dubno, Požární ochrana
Jaroslav Švejda
SPŠ a VOŠ Příbram, Informační technologie
Tomáš Skala
SOU Blatná, Automechanik
Viktorie Trnková
SOŠ a SOU Písek, Kuchařka, servírka

Škola v přírodě
V neděli 12. 6. 2022 žáci druhé, třetí a čtvrté třídy vyrazili
na týdenní školu v přírodě do penzionu Na Losenici u
Kašperských Hor. Téma letošní školy v přírodě znělo –
ŽIVLY. Každý den jsme se seznámili s jedním přírodním
živlem. K živlu voda nám prozradil mnoho nových
informací pan Lukáš Linhart ze Správy Národního parku
Šumava. Cílem vycházky byly mokřady, které se v hojném
množství v okolí vyskytují. Během našeho pobytu jsme
navštívili tato zajímavá místa: rozhlednu Sedlo, Obří hrad,
Churáňov, Kašperské Hory a velký zážitek v nás zanechalo
okolí říčky Losenice. Program jsme si zpestřili výrobou
větrníků,
hliněných
mističek,
batikováním
triček, střelbou,
slaňováním,
morseovkou a
naučili jsme se,
jak postupovat
při různých
nebezpečích a
katastrofách.
Žáci přijeli
domů plni
zážitků a
nadšení. Už se
těšíme na další
téma školy
v přírodě.

Rok v mateřské škole
Letošní školní rok v naší mateřské školce proběhl ve
znamení postupného ukončení koronavirové pandemie. Díky
tomu bylo možné obnovit obvyklý „školkový režim“ a
uspořádat mnoho tradičních a oblíbených akcí - například
pečení brambor, zpívání u vánočního stromečku,
mikulášskou nadílku, velikonoční dílničku pro rodiče
s dětmi, letní olympijské hry nebo společný výlet Žabiček a
Myšek na Čepro.
Nejmenší děti se za pomoci nové paní učitelky a paní
asistentky velmi dobře začlenily do nového kolektivu a našly
si mnoho dalších kamarádů.
Předškolní děti se opět účastnily plaveckého výcviku,
přednášely na zlatých a stříbrných svatbách a nacvičovaly na
školní akademii. Během nocování v mateřské školce
společně hledaly studánku Na Vyhlídce, pochutnaly si na
párcích v rohlíku a zatančily si na diskotéce. Odloučení od
rodičů v noci zvládly na výbornou a odnesly si spoustu
zajímavých zážitků.
Teď už se všechny děti ze školky velmi těší na letní
prázdniny, které se již rychle blíží.

Ze školní družiny
Mezi oblíbené akce školní družiny patří Drakiáda, kterou již
tradičně pořádáme ve spolupráci s místní lidovou
knihovnou. Nad hřištěm se letos vznášelo 28 draků a
všechny děti se těšily na odměnu - perníkového draka. S
paní knihovnicí spolupracujeme celoročně, připravuje pro
děti kromě besed i soutěže a hry. Společně jsme oslavili i
Den Země úklidem okolí školní družiny a hřiště. Letos ve
školní družině nechyběla ani pexesiáda a výroba
obličejových masek na karneval. Také jsme nacvičili pro
bělčické ženy pásmo písní a básní k oslavě MDŽ, které
proběhlo ve školní jídelně.

V letošním školním roce odchází do
důchodu paní učitelka Drahomíra
Heverová, která se starala o děti ve
školní družině 41 let. Ty se ve školní
družině nikdy nenudily a každý rok
se těšily na řadu akcí, které jim s
nadšením připravovala. Přejeme paní
učitelce krásné prázdniny a do
dalších let hodně zdraví! Děkujeme!
D. Pham, 1. třída

Jak si představuji svoje ideální prázdniny
Každý den budu chodit ven. Budu se koupat v bazénu a
skákat na trampolíně. Někdy budu chodit ven s Míšou a
Johou. S babičkou pojedeme do kempu na Šumavu jako
každý rok. Každý rok chodíme na Kašperk. Našli jsme si
tam i pěkné místo na koupání v řece. O prázdninách bych
také chtěla jet do bazénu do Horažďovic a do Sušice. Chtěla
bych hodně chodit ven a jezdit na výlety. Chtěla bych, aby
pořád svítilo sluníčko.
A. Haštavová, 5. třída

S. Mikolášková, 3. třída

Tajenka

E. Haštavová, 3. třída

1
2
3
4

Jak se říká tátovi od štěněte?
Jak se jmenuje král zvířat?
Do čeho se dávají kytky?
Čím se dýchá?

5
6

Jak se nazývá jinak muž?
Jak se nazývá ta, která se o nás stará?
UŽ MÁŠ

PRÁZDNINY?
B. Kreuzová, 3. třída

