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1. třída
Kdy bude mít svátek svatý Dyndy?

Hádanky – ovoce a zelenina
V lese nebo na zahrádce,
rostou malá srdíčka
červená jak jablíčka.
Slaďoučká jsou jako med,
snědl by je každý hned.
Tak teď už znáš odpověď.
A. Čtveráková, 2. třída

E. Krejčí, 5. třída

V malém keři červená
malá zrnka v sobě má.
Támhle vidím maminku,
utrhnu jí malinku.
K. Šamuláková, 4. třída
K. Švecová, 6. třída

Je to koule zelená
uvnitř někdy červená.
Pecičky má nebo ne,
kdopak tohle uhodne?
V. Čtverák, 2. třída

M. Chvátalová, 6. třída

Na houbách
Procházím se v lese,
košík se mi lehce nese.
Houby tady nasbírám,
k domovu se ubírám.
Hřiby, klouzky, kováře,
příště je povezu na káře.
V. Šplíchal, 3. třída
A. Svyshch, 5. třída

V lese
V lese se mi líbí nejvíc,
vpravo houba, vlevo zajíc.
S rodinou tam chodíme,
doma houby sušíme.
V lese je mi vždycky krásně,
ráda o něm skládám básně.
M. Kubová, 3. třída
M. Formánková, 6. třída

V lese
V lese rostou houbičky
jako krásné mašličky.
Proto sbírám houbičky,
protože jsou maličký.
Babku, klouzka, modráka,
občas najdu praváka.
Smaženici si uvařím
a pak celou pěkně sním.
A. Haštavová, 3. třída

B. Kreuzová, 1. třída

O psovi a kočce
Byl jeden starý pes, který
žil na statku mezi mnoha
zvířaty. Pobývala tam i
lstivá kočka, která neměla
psa ráda. Usilovala o přízeň
jeho pána, chtěla mít větší
pozornost
než
pes.
Vymýšlela proto různé lži o
psovi, aby ho tím pošpinila.
Zvířata se psovi vyhýbala.
Protože byl však pes
moudrý, věřil, že kočka na
to jednou doplatí. Jednoho
K. Šilhová, 7. třída
dne se statkáři rozutekly
ovce. Kočka hned začala pomlouvat psa, že je starý,
nemožný a nedokáže už ani ohlídat ovce. Tato zpráva se
rychle šířila mezi zvířaty. Nakonec se ale ukázalo, že pes
byl se svým pánem v lese a ovcím otevřela vrátka od
ohrady kočka. Když to ostatní zvířata zjistila, už jí nikdy
nevěřila.
Ponaučení: Na každého jednou dojde.
O. Kreuz, 7. třída

A. Puškárová,
7. třída

Včelka a květina
Jednoho krásného letního
dne se pilná včelka chtěla
proletět po rozkvetlé louce
nedaleko lesa. Na louce
kvetlo plno voňavých a
barevných květin. Včelka si
s nimi
začala
povídat.
Nejvíce
si
rozuměla
s pampeliškou. Usedla na
její žlutý květ a sosáčkem
vybírala pyl. Měla ho tolik,
že se musela několikrát
S. Lišková, 7. třída
vrátit. Nakonec včelka své
kamarádce poděkovala, rozloučila se a vracela se domů.
Po týdnu se opět rozhodla navštívit pampelišku. Když
k ní dorazila, našla ji velmi smutnou. Protože bylo veliké
sucho, její přítelkyně pomalu usychala. Včelka se tedy
vydala k blízkému potůčku,
kde do sosáčku nabrala vodu,
a letěla pampelišku zachránit.
Pro vodu se musela včelka
vypravit několikrát, než se
kamarádce opět rozzářil její
zvadlý květ. Pampeliška byla
šťastná, že si na ni včelka
vzpomněla a zachránila ji
před uschnutím.
Ponaučení: V nouzi poznáš
přítele.
J. Švejda, 7. třída
F. Jelínek, 7. třída

Čarodějnice Elvíra
Čarodějnice má malou shrbenou
postavu s podlouhlým obličejem.
Na
obličeji
nepřehlédneme
dlouhý špičatý nos a velké tmavé
oči. Na hlavě jí rostou dlouhé
černé vlasy, které má pořád
rozcuchané. Brouci, pavouci a
hadi v nich vypadají jako
neobyčejné ozdoby. Je velice
K. Šamuláková, 4. třída
nešikovná, protože jí při
čarování vadí 5 cm dlouhé nehty. Nosí potrhané oblečení.
Nikdy se neobejde bez koštěte a svého černého
vypelíchaného kocoura.
D. Burian, 3. třída

Jídlo
Jídlo já mám velmi rád,
jídlo je můj kamarád.
Myslím na něj ve dne v noci,
vůbec mi není pomoci.

D. Černá, 5. třída

¨

Rád jím maso, uzeninu,
ovoce i zeleninu.
Chléb se sýrem na svačinu,
malou sladkost za hodinu.
Že jím zdravě – to se pozná,
sním všechno a moc mi chutná.
Ve zdravém těle zdravý duch,
tak Vám přeji dobrou chuť!
V. Viktorová
5. třída

M. Vrbský, 8. třída

Svíčková
Svíčková je pokrm chutný,
nikdo u ní není smutný.
Troška jídla českého
ohromí snad každého.
Nesmí chybět příloha,
knedlíková obloha.
Knedlíky jsou vždycky z housek,
dobrý je pak každý kousek.

M. Schořovský, 6. třída

Ještě plátek citrónu,
hlavně také smetanu.
Přidáme i brusinky,
to však nejsou novinky.
U svíčkové s knedlíkem
stávám se vždy jedlíkem.
Sním jí klidně půlku hrnce,
láska k ní nebere konce.
Š. Čížek, 4. třída

K. Kumpová, 8. třída

Bramboračka
Co dnes máme k obědu?
To vám říci dovedu.
Bramboračku uvaříme,
pořádně ji osolíme.

Když mi maminka talíř nese,
s úsměvem na tváři pronese:
„Doufám, že ti chutnat bude
a v talíři nic nezbude.“

Udělat ji – to je hračka,
vždy je o ni velká rvačka.
Všichni na ni čekají,
mně se sliny sbíhají.

S polévkou vůbec nešetříme,
vždy si bříška naplníme.
Talíř prázdný vracíme,
spokojeně se culíme.
A. Tintěrová, 8. třída

Svíčková
V poledne zvon vyzvání,
to k obědu je pozvání.
V kuchyni to pěkně voní,
chuťové se buňky honí.
Chutná mi náramně
svíčková na smetaně.
Karlovarský knedlík k tomu,
neodvalím se od stolu.
Když skončí čas oběda,
každý kolem posedá.
V noci se mi o ní zdá,
pokouší mě svíčková.
P. Hroník, 8. třída

H. Hlaváčová, 7. třída

Lívance
Lívaneček, lívanec,
to je ale prima věc.
Kulatý a nadýchaný,
cukrem pěkně posypaný.
Kdo lívance nemá rád,
to není můj kamarád.
S lívanci je život sladší
ani vdolek není lepší.

T. Fiřtová, 5. třída

Dobrou náladu mám,
když si lívanec dám.
K lívanci kafe přidám,
velice si pochutnám.
A. Vejšický, 8. třída

Prasátko, zajíc a křeček
Tři kamarádi – prasátko, zajíc a
křeček – se domluvili, že
pojedou na výlet. Prasátko
mělo staré kolo po dědečkovi.
Zajíc a křeček zase kola nová,
která jela rychle. Prasátko
šlapalo, jak jen mohlo, ale kolo
V. Šamuláková, 7. třída
jelo pomalu a z kopce ani
nemuselo brzdit. Kamarádi se
zastavili u rybníka a šli se vykoupat. Zajíc s křečkem
vylezli z vody dříve a dostali nápad, že prasátku na kole
vytočí ventilek a ono pak bude muset kolo tlačit. Na
zpáteční cestě prasátko kolo vedlo, protože mělo
prázdnou duši. Křeček se zajícem jeli před ním a nevšimli
si, že na cestě jsou vysypané hřebíky. Oba dva na ně
najeli a kola se jim vypustila. Počkali tedy na prasátko a
společně vedli kola domů.
Poučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
J. Šlehubr, 7. třída

Když zavřu oči, tak přemýšlím. Když
zavřu oči, tak si představuji krásná,
barevná místa. Když zavřu oči, tak se
mi chce spát. Když zavřu oči,
vymýšlím různé příběhy o místě, kde
právě jsem.
V. Puškárová, 3. třída

Když zavřu oči, představuji si, že jsem
v mém městě. Je tam fotbalové hřiště.
A v centru města je obchod. Je tam
také stadion a hrají se tam závody.
A. Kmetíková, 3. třída
E. Krejčí, 5. třída

Vánoční čas
Vánoční čas už je tu zas,
hodiny běží a venku sněží.
Cukroví voní tak jako vloni,
těšte se na dárky, písně a pohádky.

J. Kočka,
3. třída

D. Černá, 5. třída
K. Šamuláková, 4. třída

V. Kolodrub,
3. třída

Veverka

Veverka to nezapírá,
sladká jádra v létě sbírá,
kolik jich má, nepoví.
V zimě, až sníh začne vát,
může si jich trochu dát
na vánoční cukroví.
V. Puškárová, 3. třída

V. Hudeček, 5. třída

M. Formánková, 6. třída, J. Šlehubr, 7. třída

Pohádková anketa
1) Co by řekli Jeníček s Mařenkou, kdyby uprostřed lesa
narazili místo na perníkovou chaloupku na velké
obchodní centrum?
Karolína: „Hurá, jde se nakupovat.“
Eliška: „Doufám, že budou mít hambáče.“
Klára: „Ježiši, Jeníčku, kam jsme to zas došli?“
Amálka: „Mařenko, půjdeme si koupit něco dobrého.
A myslíš, že budou mít perníčky?“
2) Co by si pomyslel vlk, kdyby babička Červené karkulky
bydlela uprostřed velkoměsta ve 35. patře mrakodrapu?
Monika: „Počkám, až vyleze ven.“
Kačka: „To bych se uchodil k smrti.“
Jindřiška: „Hm, tam nepůjdu. Sežeru Karkulku“
Karolínka: „Uf, doufám, že jede výtah.“
3) Co by dělala kočka z pohádky O veliké řepě, kdyby
zjistila, že myška odletěla na dovolenou k moři?
Karolína: „A zase to je na mně.“
Eliška: „Koupila by si zavařenou řepu.“
David: „Koupila by si bagr.“
Odpovídaly děti ze 2. a 4. třídy.

M. Hugr, 1. třída

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Chemická olympiáda
Tomáš Ježek, 9. třída – 3. místo
Vojtěch Urban, 9. třída – 6. místo
Olympiáda v anglickém jazyce
Filip Sadílek, 9. třída – 3. místo
Simona Lišková, 7. třída – 6. místo
Olympiáda v německém jazyce
Tomáš Ježek, 9. třída – 4.- 8. místo
Zeměpisná olympiáda
Filip Jelínek, 7. třída – 5. místo
Fyzikální olympiáda
Tomáš Ježek, 9. třída – 1. místo
Vojtěch Urban, 9. třída – 2. místo
Adam Španihel, 9. třída – 5. – 6. místo
Kristýna Kumpová, 8. třída – 3. místo
Adriana Tintěrová, 8. třída – 5. místo

Příroda Blatenska (výtvarná soutěž)
MŠ Bělčice - 2. místo
v kategorii mateřské školy – kolektivy
Atletické závody v Blatné
Rozálie Kubíková, 7. třída - 3. místo ve skoku do výšky

B. Hudák, 6. třída

Kam se rozejdou deváťáci
Anežka Bartošová
VOŠ, SOŠ Březnice, sociální činnost
Filip Hudák
VOŠ, SPŠ, SOŠ řemesel a služeb Strakonice, strojírenství
Tomáš Ježek
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
České Budějovice, mechanizace a služby
Tomáš Julínek
SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram, praktická sestra
Lucie Mašková
SZŠ Písek, praktická sestra
Filip Sadílek
Gymnázium Strakonice
Vojtěch Šátava
VOŠ, SPŠ, SOŠ řemesel a služeb Strakonice, strojírenství
Jana Šlehubrová
SOŠ a Jazyková škola Volyně, sociální činnost
Adam Španihel
VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí, elektrotechnika
Vojtěch Urban
VOŠ a SŠ zdravotnická Plzeň, zdravotnické lyceum

Tereza Taterová
SOŠ a SOU Písek, kuchařka
Jan Liška
SOU Blatná, automechanik
Pavel Orság
SOU Blatná, automechanik

E. Krejčí, 5. třída

Křížovky – hudební nástroje
1
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T. Fiřtová, 5. třída

1) Vyjmenované slovo po b
2) Myjeme si ruce v …
3) Léčivá rostlina jinak
4) Když se nám rozbije světlo, přijde …
5) Na konci prstů máme …
S. Asim, V. Puškárová, 3. třída

1) Mládě od krávy
2) Králíci mají rádi …
3) Nádobí se utírá …
4) Vyjmenované slovo po m
5) Kočička a ….
6) Maková panenka a ….
7) Sestra mého otce
8) Rumcajs a …
M. Kubová, A. Haštavová, 3. třída

1
2
3
4
5
6

1) Mládě od kozy
2) Babka kořenářka používá …
3) Maminka mojí maminky
4) Svetr je z ….
5) Fotbalisté používají ….
6) Největší sova je….
A. Kmetíková, 3. třída

V. Burian, 5. třída

1
2
3
4
1) Co se vytvoří, když prší a svítí sluníčko?
2) 4. měsíc v roce
3) Na podzim pouštíme …
4) Čidlo chuti
J. Augustýnová, M. Černá, 3. třída

V. Viktorová, 5. třída

Včelka a květina

1
2
3
4
5
6
S. Asim, V. Puškárová, 3. třída

E. Krejčí, 5. třída

Koronavir
Zavřeli nám školu naší,
lidstvo je teď v pěkné kaši.
Nějaký virus k nám teď letí,
ukryté jsou všechny děti.
V rouškách vypadáme skvěle,
online máme učitele.
Nemoc prý teď prohrává,
všem se lepší nálada.
Doma s mamkou se mi líbí,
ale škola už mi chybí.
M. Kubová, 3. třída

Dopisy z domova

M. Chvátalová, 6. třída

Naše milá paní učitelko,
už se na Vás moc těším. Učení mi jde. Násobilku
zvládám. Hraji si na flétnu a klávesy. Čtu knihy, chodím
na procházky a jezdím na kole. Roušku nosím venku za
vraty. Mám se dobře.
A. Čtveráková, 2. třída

Ahoj babi,
jak se máš? Babi, udělala jsem kotoul na tyči. Doma mě
to samotnou nebavilo. Na návštěvu přijela Petra se
strejdou. S Petrou jsme si hrály. Taťka opravoval
strejdovi auto. S Petrou jsme si daly nanuk a tatínek nám
ohřál párky. Byl to báječný den.
Ahoj babi, Eliška.
E. Ládrová, 2. třída

Ahoj babi,
jak se máš? Moc se mi stýská. Stýská se mi i po
kamarádech, které jsem dlouho neviděla. Stýská se mi po
cvičení a tanečkách. Ale měla jsem mnohem více času na
hraní si s Míšou, Kubou a Kulíškem. S mamkou jsme
zkrášlovaly zahrádku. Celá rodina jezdila na kole, chodila
na procházky, hráli jsme různé hry. Těším se, až se zase
uvidíme.
Tvoje Káťa
K. Kočovská, 2. třída

M. Phamová, 2. třída

Ahoj babi,
nemůžu se s tebou vídat, tak ti alespoň píšu dopis. Je to
hrozné, nemůžu chodit ven, nemůžu chodit na tréninky
mažoretek, a co jsem si nikdy nemyslela, že řeknu,
nemohu chodit do školy. Učím se doma a moc mě to
nebaví. Mamka mě nutí uklízet pokoj častěji než obvykle.
Ale zase na druhou stranu musím říct, že jsme doma víc
spolu.
Zdraví tě a už se na tebe moc těší tvoje Klára.
K. Šamuláková, 4. třída

Milá babičko,
když nám paní učitelka v březnu řekla, abychom už další
den nechodili do školy, měl jsem radost. Ale netušil jsem,
že to bude trvat až do května a že se budeme učit úplně
jinak. Nemohl jsem chodit ani na fotbal a neviděl jsem
kamarády. Dva měsíce jsem neviděl ani obě babičky a
oba dědy. Do obchodu chodila jen mamka. Rodiče s námi
byli více doma. Moc se mi líbila online výuka s paní
učitelkou. Když jsem chtěl jít ven, musel jsem si pokaždé
vzít roušku. Roušky
nám ušily babičky.
Těším se na tebe.
Tvůj Davídek
D. Mašek, 4. třída
D. Černá,
5. třída

V době karantény jsem dostávala hodně úkolů.
Matematika mi šla, ale čeština mi moc nešla. Maminka
mi musela pomáhat. Věřím, že to bylo namáhavé. Moc se
mi do toho nechtělo. Proto se mamince omlouvám, že se
mi to nechtělo dělat a musela mi pomáhat.
V. Puškárová, 3. třída

Děkuji mamce i babičce. Babička, když mamka nebyla
doma, mi pomáhala. Když nevěděla ani babička, tak mi
pomohla Dany. I táta mi pomáhal. Na začátku jsem dělala
úkoly sama. Mamka mi ukazovala všechny zprávy a
známky od paní učitelky.
M. Černá, 3. třída

Chtěl bych poděkovat mamince a tatínkovi. Většinu
úkolů dělali se mnou. Doufám, že jim nekřuply nervy.
Bavila mě online výuka, zábavné úkoly a včelka.
D. Burian, 3. třída

E. Krejčí, 7. třída

J. Švejda, 7. třída, V. Kuba, 6. třída

Prázdniny
Prázdniny se k nám už blíží,
panika se s nimi šíří.
Jak my si je užijeme,
když jet k moři nemůžeme?
Užijeme si slasti
v naší krásné vlasti.
Vodu – tu já miluji,
potápění zbožňuji.
M. Schořovský, 6. třída

R. Kubíková, 7. třída, K. Kočková, 6. třída
D. Burian, 3. tříd

K. Švecová, 6. třída, A. Bartošová, 9. třída,
J. Hudeček, 7. třída

