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Jakub Vejšický, Anna Vaňáčová, Pavlína Švejdová, Martin Vácha, 6. třída

1. třída

Slepička
Kropenatá slepička
ráda snáší vajíčka.
Kohoutek se na to dívá,
přesto ji však napomíná.
Kropenatá slepičko,
snes mi hezké vajíčko.
Vítek Schořovský, 3. třída

Jana Šlehubrová, 4. třída
Vojta Pekárek, 7. třída

Jaro
Začalo vonět jaro,
venku běhal pes
a rozkvétal celý les.
Děda kypřil půdu rýčem
a my jsme si hráli s míčem.
Chtěli jsme jít na houby,
dědu ale bolely klouby.
Tak jsme si zase hráli s míčem
a děda pořád kypřil půdu rýčem.
Kristýna Kumpová, 3. třída

Kristýna Kumpová, 3. třída

V zoologické zahradě
S tatínkem, maminkou a se sestrami jsme navštívili ZOO
v Plzni. Cestovali jsme autem. Viděli jsme slony, hady,
zebry, opice, hrochy a další zvířata. Líbilo se nám tam
všechno. Vrátili jsme se domů až večer. Byl to hezký
výlet.
Rozálka Kubíková, 2. třída

Willyeho příběh

Anna Puškárová, 2. třída

Konečně mám hotové úkoly a teď si mohu pustit příběh.
„Ahoj, já jsem Willye Trombone.“ Divím se, co se to
děje. Willye vystoupil z obrazovky a ocitl se u mě
v pokoji. „Poslouchej, budu ti vyprávět zajímavý příběh,“
nabídl mi.
Můj příběh je o Hoborgovi, který stvořil krásný svět
Neverhood. Protože mu ale bylo smutno, vytvořil si
kamaráda. Pojmenoval ho Klogg. Oba společně začali
poznávat tento neznámý svět. Klogg však Hoborga
podvedl a sebral mu královskou korunu. Ale nebyl
vyvolený, a tak se změnil ve zlého Klogga. Hoborg ale
měl schované ještě jedno kouzelné semínko, ze kterého
vyrostl Klayman. Ten byl tím, který měl zachránit svět
Neverhood.
Filip Sadílek, 4. třída

Jaro
Na jaře svítí slunce,
kluci chytají sumce.
Zvířata mají spoustu potravy,
ulehnou také ráda do trávy.
Rychle běžte ven,
kdepak – to není sen.
Jděte všichni fotbal hrát,
jaro je váš kamarád.
Karel Chaloupka, 5. třída

Tereza Švejdová, 6 třída

Co je pro mě štěstí?
Štěstí je pro mě mít domov a
hodné rodiče. Také mít koníčky,
nějaké to zvířátko a kamarády.
Já to své štěstí mám, a tak ho
přeji i jiným.
Karel Chaloupka, 5. třída

Jaromír Mazal, 9. třída

Moucha
Bzzz! V kravíně se mi žije tak dobře. Mám tu jídlo, pití a
domov, i když si občas zaletím jinam. Třeba včera jsem
letěla okolo domu, který krásně voněl. Tak jsem tam hned
vletěla. Na stole ležela buchta. Moc jsem si pochutnala.
Najednou se u stolu objevila nějaká veliká paní
s plácačkou v ruce. Chtěla jsem letět rychle pryč, ale
všechna okna byla zavřená. Tak jsem pláchla komínem.
To byl zase den!
Jakub Vejšický, 6. třída

Kůň
Dnes je ale krásné ráno! Kde mám seno a kde je můj
páníček? Že by se opozdil? Ááá, právě přijíždí. Už se
těším, až spolu půjdeme na pastvu. Včera pršelo, a tak
bude tráva opravdu lahodná. Ale ne! Už se zase vracíme
do stáje. Určitě budeme jezdit v jízdárně. Neutahuj mi to
sedlo tak pevně, vždyť mě to bolí! Ach jo, kdo to na mě
zase leze? Škube mi otěžemi v hubě a ještě sedí jako
pytel brambor. Pak se diví, že nechci poslouchat!
Konečně jsem opět ve stáji, to je úleva! Doufám, že nás
večer pustí do výběhu. Velice rád bych se ještě proběhl.
Tereza Švejdová, 6. třída

Monika Lišková, 5. třída

Barvy
Červená je barva růže,
béžová je naše kůže.
Černé mají zebry pruhy,
řekni všechny barvy duhy.
Růžová, modrá, zelená,
krčím nad tím ramena.
Žlutý je zase žluťásek,
sedl si mi na pásek.
Šedou mají barvu mraky,
usmívej se na mě taky.
Bílá - barva ledničky,
dochází mi barvičky.
Erika Maradová, 7. třída

Barvy
Modrá barva nebe je,
než ji černá zakryje.
Stín se k šedé barvě vkrádá,
slunce poté trochu strádá.
Noc se černým pláštěm halí,
není vidět stébla trávy.
Zelené jsou oči mé,
jež jsou slzami zalité.
Fialové levandule,
ty mi voní neskonale.
Sníh v bílé barvě padá,
obalí nám celá záda.
Kateřina Bobková, 7. třída
Karel Vaňáč, 8. třída
Josef Dunko, 8. třída
Iveta Mazalová, 8. třída

Obříkov
Nastal pozdní večer a já se vydala se svým psem
Lupíkem ven. Prošli jsme město a zamířili do parku. Bylo
léto a příjemně teplo. Nechala jsem se unášet tajemným
tichem a najednou jsem se ocitla v úzké čtvrti, kam se
lidé báli chodit. Říkalo se, že tu sídlí čarodějky. Ta čtvrť
však nevypadala tak strašidelně. Slyšela jsem rachot a
ohlédla jsem se. Tolik jsem se lekla veliké krysy. Náhle
jsem zahlédla světlo vycházející z jednoho obchodu.
Sáhla jsem po klice, ale dveře se otevřely samy od sebe.
Chtěla jsem vstoupit dovnitř, ale Lupík stál jako skála.
Uvázala jsem ho tedy k trubkám a šla prozkoumat
obchod. Po levé straně jsem objevila knihy a po pravé
bylinky a lektvary. Jedna kniha mě ale zaujala. Byla
velká, tlustá a zaprášená. Sfoukla jsem prach jako
narozeninovou svíčku a spatřila jsem nápis. Nerozuměla
jsem tomu, ale i tak jsem knihu otevřela. Stránky byly
úplně prázdné. Najednou se se mnou začal točit svět.
Viděla jsem všechno rozmazaně. Cítila jsem studený vítr.
Když jsem otevřela oči, nepoznávala jsem tento svět.
Všechno bylo obří. Nade mnou se tyčily obrovské
slunečnice a kolem šustila vysoká tráva. Zahlédla jsem
ceduli s nápisem “Obříkov“. Když jsem popošla dál,
ocitla jsem se na louce. Všechno bylo obrovské. Nevěděla
jsem, kam jít, a tak jsem se jen toulala krajinou. Najednou
jsem cítila silné otřesy. Schovala jsem se za kámen.
Z dálky se vynořila veliká housenka, černá s modrými
pruhy a také velmi chlupatá. Zastavila se přímo u mě.
Podívala se na mě a naznačila mi, že si na ni mám
sednout. Nejprve jsem váhala. Bylo to velmi nebezpečné,
ale přemohla mě zvědavost. Nasedla jsem na ni a vyrazily
jsme na výlet krajinou. Byla to zábava. Po chvíli se

housenka zastavila, podívala se na mě a zmizela. Na zemi
ležela kniha z obchodu. Otevřela jsem ji a nalezla mapu.
Ta mi ukázala cestu k domovu. Nevím, jak dlouho jsem
bloudila, ale byla jsem už velice unavená. Pomyslela
jsem si: „Kdybych tak měla křídla!“ Najednou mě začalo
něco svědit na zádech. Ohlédla jsem se a spatřila veliká
křídla. Ta mě přenesla ke kouzelným dveřím. Otevřela
jsem je a začal se se mnou točit svět. Pomalu jsem se
probudila a rozhlédla se kolem sebe. Ležela jsem v
nemocnici a nade mnou stáli rodiče. „Když jsi byla venku
s Lupíkem, upadla jsi a praštila se do hlavy. Viděla tě
nějaká paní a zavolala ti záchranku,“ řekla maminka.
Nerozumím tomu, ten sen byl tak živý. Mám žízeň, a tak
hledám sklenici čaje. Místo čaje držím knížku. Tu, kterou
jsem našla v tajemném obchodě.
Laura Straková, 8. třída

Žaneta Opavová, 8. třída

Erika Maradová, 7. třída

Výlet 9. třídy – řeka Berounka

Podle vodáků 9. třídy zdravíme ostatní vodáky pokřikem:
„Ahóój!“, pouze v případě, že jedou proti nám !

Výstup na hrad Krašov – jen pro silné
povahy!! Konečně odpočinek sedací
části těla – ovšem nohy dostaly zabrat.

Naše premiéra v beach volejbalu –
žáci byli „měkoty“ a míč zase
„tvrdota“.
Bez zranění se to neobešlo.

Kam se rozejdou deváťáci
Jan Jelínek
Gymnázium Strakonice
Jan Konopík
SOŠ a SOU Písek, instalatér
Jaromír Mazal
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice,
elektrikář - silnoproud
Lukáš Polerecký
SŠ Horažďovice, gastronomie
Hana Spálenská
SOŠ Blatná, obchodní akademie
Josef Švec
SOU Blatná, automechanik
Lucie Hybrantová
SOŠ a SOU Písek, květinářské práce
Šimon Zamrazil
SŠ Horažďovice, cukrář

Lukáš Polerecký, 9. třída

Dějepis v 7. třídě
Děti si vyzkoušely napsat
své jméno hlaholicí,
písmem, které se používalo
ve středověku.

Kateřina Kočí

Kateřina Bobková

Eliška Stahlová

Erika Maradová

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Jan Jelínek, 9. třída
3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
7. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v německém jazyce
8. místo v okresním kole Chemické olympiády
8. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Kateřina Bobková, 7. třída
2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
3. místo v okresním kole Archimediády
8. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
9. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády
Tereza Švejdová, 6. třída
4. – 5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Kristýna Kumpová, 3. třída Vojta Urban, 4. třída,
Karel Chaloupka, 5. třída
4. místo v krajském kole soutěže Eurorebus

Hana Spálenská, 9. třída

Podzimní atletika v Blatné
Dominik Průcha, 7. třída
3. místo ve skoku do dálky
Jakub Vejšický, 6. třída
2. místo ve skoku do výšky
Pavlína Švejdová, 6. třída
5. místo v běhu na 600m
Karel Vaňáč, 8. třída
5. místo ve vrhu koulí
6. a 7. třída
3. místo v turnaji Hokejbal proti drogám
4. a 5. třída
4. místo v turnaji Hokejbal proti drogám

Výtvarná soutěž Příroda Blatenska
kategorie 1. a 2. tříd (jednotlivci)
2. místo Josef Hudeček
kategorie 6. a 7. tříd (jednotlivci)
čestné uznání Jakub Vejšický
Kateřina Kočí, 7. třída

kategorie MŠ (kolektivy)
čestné uznání
kategorie 1. a 2. tříd (kolektivy)
2. místo 2. třída
čestné uznání 1. třída
kategorie 4. a 5. tříd (kolektivy)
2. místo
kategorie 6. a 7. tříd (kolektivy)
2. místo
kategorie 8. a 9. tříd (kolektivy)
1. místo

Kateřina Bobková, 7. třída
Erika Maradová, 7. třída

Eliška Stahlová, 7. třída

Perličky ze školních lavic
Působení sil je vzájemné. Každá akce vyvolá reakci.
Uveď příklad.
Tak akce jsou například v Lidlu!

Rozumíte slovu patolízal?
Já ano! To je ten, co si líže paty!

Co znamená zkratka „l“?
Označuje lenochoda.

Jmenuj české demokraty.
T. G. Masaryk a Hitler

Co dělá průvodčí?
Dává znamení ke startu!

Staré řecké báje a pověsti:
Co dostal Theseus od Ariadny, aby našel cestu ven
z labyrintu?
Kompas!

Alex Mucha, 6. třída

Školní družina - hrajeme si, sportujeme, vyrábíme,
soutěžíme, jezdíme na výlety …….

PEXESIÁDA

Mateřská škola - loučení s předškoláky
Přiblížil se konec školního roku a naši předškoláci
si užívají poslední dny v mateřské školce. Rozhodli jsme
se, že jim na rozloučenou připravíme zkoušku odvahy nocování ve školce, samozřejmě bez maminky. Děti se
na spaní ve školce těšily dlouho dopředu. Věděly, že je
čeká spousta legrace a dobrodružství.
Ve školce jsme nocovali 10. června. Po obědě
jsme se vydali společně s našimi kamarády ze školní
družiny do Podruhlí. Tam jsme viděli stáje koní, jejich
trénování, a dokonce jsme se mohli i povozit. Po návratu
do školky na nás čekalo sladké občerstvení. Kousky
ovoce jsme si namáčeli do čokolády. Moc jsme si
pochutnali! Posilněni jsme si s chutí zatančili a pohráli na
zahradě. Později jsme se s kamarády ze školní družiny
vydali hledat poklad, který jsme si navzájem schovali.
Večer nechybělo opékání vuřtů, povídání a zpívání písní
u ohně. Vyčerpaní a plni dojmů jsme ulehli do postýlek.
Někteří z nás usnuli dříve, než paní učitelka stačila
přečíst pohádku.

Druhý den jsme hned po snídani společně vyrazili
do Blatné. Prohlédli jsme si zvířátka u chovatelů a prošli
jsme se po zámeckém parku. Výlet jsme zakončili
sladkou tečkou, výbornou točenou zmrzlinou.
Podle úsměvů, které měly děti na tváři, bylo jasné,
že se jim loučení se školkou velice líbilo. Nás zase
potěšilo, že všichni předškoláci zvládli zkoušku odvahy a
samostatnosti na jedničku. Doufáme, že budou na naši
mateřskou školu vzpomínat rádi a že se jim v příštím
školním roce bude ve škole dařit.
kolektiv učitelek MŠ Bělčice

Martin Schořovský,
1. třída

Jan Liška, Filip Sadílek,
4. třída

Jan Liška, 4. třída

