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1. třída
Třetí červnovou neděli slaví svátek všichni tatínkové. My jsme se
zeptali našich prvňáčků: „Jaký je tvůj tatínek?“

Můj tatínek :

Perníková chaloupka
Perníková chaloupka se perníková jmenuje proto,
že je od základů až po komín z perníku.
Když otevřete vrátka ze zbytků těsta, ocitnete se
v lízátko-marcipánové zahradě. Cestička je z bílků
s cukrem, tráva z potravinářského barviva a květiny
z lízátek a marcipánu. Perníky na chaloupce i na plotu
jsou ozdobené různými srdíčky, čtverečky, obdélníčky a
barvami. Klika je z tatranek, dveře ze sušenek. Klíč ke
dveřím tvoří ovocné pendreky. Z komína vychází
cukrová vata.
Chaloupku
obývá ježibaba.
Ta chová slepice,
které snáší kinder
vajíčka.
Filip Sadílek, 5. třída

práce dětí ze školní družiny

Halloween

Jednou venku při setmění
děti v strašidla se mění.
V okně dýně, uvnitř svíčka,
halloweenská mají trička.
Filip Jelínek, 3. třída

Martin Schořovský, 2. třída

Klaun
Macocha
Ve vesnici žil sedlák, kterému zemřela žena. Zůstal sám
se svým synem Martinem. Po čase se sedlák znovu
oženil. Na statku bylo opět veselo. Do roka se jim narodil
syn. Macecha již neměla dost lásky pro Martina. Musel
chodit pást krávy, štípat dříví a jídla dostával málo.
Jednoho dne vzal otec mladšího syna do města. Macecha
i Martin zůstali doma, aby obstarali práci. Macecha
přikázala Martinovi, že půjdou do lesa na jahody. Šli
hluboko do lesa, až najednou stáli u propasti. Macecha
nalákala Martina na okraj propasti a strčila do něj. Chtěla
se vrátit domů, ale cesta ji zavedla zpátky k propasti.
Svědomí ji tížilo a do propasti sama skočila. Když se
sedlák vrátil večer domů, našel statek opuštěný. Hledal
ženu i syna, po vesnici se vyptával. Slabý pláč ho přivedl
až k propasti. Martina zachránil, ale po maceše našel jen
červený šátek.
Jaroslav Švejda, 3. třída

Michaela Formánková, 2. třída

Když jsem byl na pouti,
běhali tam kohouti.
Byl tu i veselý klaun
a taky kouzelný Tau.
Klaun měl v ruce balónky
a po kapsách bonbónky.
Měl velký červený nos
jako neposedný kos.
Na krku měl modrou mašli,
aby ho pak snadno našli.
Dal mi jeden balónek,
k němu sladký bonbónek.
Kristýna Kumpová, 4. třída

Mravenec
Mravence jsem v cukru našel,
když jsem dělal čaj na kašel.
Seděl si tam v klidu sám
a já nevím, kam ho dám.
Dám já si ho na ruku
a udělám – kukuku.
Mravenec se velmi lekl
a v tu ránu mi utekl.
Stýská se mi po něm moc,
hledal jsem ho celou noc.
Ráno kouknu pod hrnec
a tam sedí mravenec.

Karolína Kočková, 2. třída

Radostí jsem vyskočil
a mravence přeskočil.
Budeme spolu kamarádi,
kteří se mají tuze rádi.
Anna Vaňáčová, 7. třída

Jakub Matěj Šátava, 7. třída

Kdo je na obrázku

Orangutáni a opice
Líbí se mi velice
orangutáni a opice.
Skáčou, šplhají a dovádí,
před lidmi se předvádí.
Za uchem se drbají,
banán přitom papají.
Když už bříška plná mají
vesele si spolu hrají
a blechy si vybírají.
Když si blechy vybrali,
ke spánku se chystali.
Pavlína Švejdová, 7. třída

Barbora Opavová, 6. třída

Velryba
Ve studené i teplé vodě
míjím silné, velké lodě.
Plaší mi tu potravu,
kam já jenom poplavu.

Vypadá to se mnou bledě,
chtělo by to malé sledě.
Já mám totiž velkou pusu,
tam se vejde hodně kusů.
Fotí si mě Japonci,
jen ať nejsou lakomci.
Když mi hodí svačinu,
před objektivem spočinu.

Anna Puškárová, 3. třída

Hradba těl, bojovný duch,
sledi lapají poslední vzduch.
Pak se to velrybám dýchá,
když už mají plná břicha.
Alex Mucha, 7. třída

žáci 2. třídy

ÚSMĚV
Ú – úspěch
Z úspěchu mám vždy velkou radost.
S – sukně
Má oblíbená sukně mi pokaždé vykouzlí úsměv na
tváři.
M – muzika
Když poslouchám muziku, uklidním se a je mi fajn.
E – energie
Jsem ráda, když mám hodně energie. Pak mi jde
všechno lépe.
V – vděk
Projeví-li mně někdo vděk, s úsměvem mu ho
oplatím.
Erika Maradová, 8. třída

Kam se rozejdou deváťáci
Josef Dunko
VOŠL a SLŠ Písek, lesnictví
Pavel Chaloupka
SOU Blatná, opravář zemědělských strojů
Veronika Lebedová
SOŠ a SOU Beroun, prodavačka
Eliška Machová
SOŠ Březnice, sociální činnost
Iveta Mazalová
SOŠ Březnice, sociální činnost
Žaneta Opavová
SOU Sedlčany, cukrářka
Laura Straková
Gymnázium Strakonice

Veronika Lebedová, 9. třída

Podzim

Daniel Vala
SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou, elektrikář

Podzimní už přišel čas,
plno listí je tu zas.
Po strništích vítr fouká,
zlátne les a žloutne louka.

Karel Vaňáč
SOŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou, elektrikář

Na obloze září draci,
je to všem jen pro legraci.
K jihu letí tažní ptáci,
sluníčko se nám tu ztrácí.

Tereza Kumherová, 6. třída

Bláto, louže, ranní mlhy,
už mě z toho zebou nohy.
A tak říkám podzimu,
že se těším na zimu.
Tomáš Ježek, 5. třída

Žaneta
Ráda jezdím na kole
přes louky i přes pole.
Hudba v uších hraje mi,
já se vznáším nad zemí.
Karel
Jmenuji se Karel,
rád bych domů dojel.
Žlutý, červený a modrý
pionýr je pro mě dobrý.
Helmu dám si na hlavu
a uháním v dálavu.

Dan
Dobře hraji fotbal
a chodím na ryby.
Nebaví mě škola,
rád dělám koniny.
S kamarády na motorkách
jezdíme po poli.
Soutěžíme mezi sebou,
nohy nás nebolí.

Iveta
Punkem žiji srdcem i duší,
pořád mě však někdo ruší.
Líbí se mi punkáči
i kapela Visáči.
Nemám vůbec žádný stres,
vždyť poslouchám SPS.

Pepa
Jezdím s tátou chytat sumce,
ať je bouřka nebo slunce.
Na motorce brázdím cesty,
nesmím potkat žluté vesty.

Verča
Velmi ráda maluji,
taky si zatancuji.
Hudbu, tu mám nejraději,
s ní se cítím veseleji.

Pavel
Každou chvilku na dvorku,
startuji svou motorku.
Nevadí mi, že je starší,
pořád to s ní dobře frčí.
Mám též velkou zálibu
v renovaci mopedu.

Eliška
Plenky, dudlík, kašičky,
to jsou moje dětičky.
Daníček a Monička,
je to velká honička
uhlídat ta zlatíčka.
Moje malá Monička,
to je krásná holčička.
Motorky a autíčka,
ty jsou zase Daníčka.

Laura
Když jsem byla malé děcko,
bavilo mě vždycky všecko.
Po pár letech na Hůrce,
dostala jsem se k hůlce.
Mažoretky – dobrá banda,
byla s nimi bezva švanda.
Vrtět zadkem umíme,
na soutěži válíme.

ÚSMĚV

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích

Ú – úspěch
Tvář se mi rozzáří vždy, když se mi něco povede.
S – slunce
Východ slunce značí začátek nového dne a přináší mi
nová rozhodnutí, u kterých se již poučím z minulých
chyb, a tak mám šanci na lepší výsledky a větší
úspěchy.
M – malování
Když maluji, ocitám se ve světě fantazie, kam se
žádné starosti ani stres nedostanou.
E – energie
Den je hned lepší, když jsem plná energie.
V – vědomosti
Nabývání nových vědomostí mě neskutečně baví a
přináší mi radost.
Kateřina Bobková, 8. třída

Přání pro 6. třídu
Milá třído, přejeme Ti
zdravé, šťastné, chytré děti.
Málo úkolů a zkoušení,
pro ty u nás místo není.
Ať jsme všichni kamarádi
a máme se stále rádi.
Na výlety jezdit chceme,
to se vždycky radujeme.
Také hodný učitel,
aby u nás nechyběl.
Ať si nervy neničí
a hlasivky necvičí.
To vše Ti přejí šesťáci,
tvoji milí rošťáci.
žáci 6. třídy

Laura Straková, 9. třída
3. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v anglickém jazyce
5. místo v okresním kole Chemické olympiády
7. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v německém jazyce
Kateřina Bobková, 8. třída
1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Martin Vácha, 7, třída
4. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v anglickém jazyce
4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády –
Archimediády
7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Karel Chaloupka, 6. třída
6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Vojtěch Pekárek, 8. třída
4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Kateřina Kočí, 8. třída
5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády

Tereza Švejdová, 7. třída

Jakub Vejšický, 7. třída
6. místo v okresním kole Fyzikální olympiády –
Archimediády

Tereza Švejdová, 7. třída
9. místo v okresním kole Fyzikální olympiády –
Archimediády
Kateřina Bobková, Kateřina Kočí, Vojtěch Pekárek,
8. třída
9. místo v krajské zeměpisné soutěži Eurorebus

Výtvarná soutěž Příroda Blatenska
kategorie MŠ (jednotlivci)
čestné uznání Klára Šamuláková
kategorie 3. a 5. tříd (kolektivy)
3. místo 2. a 3. třída za „Kočky“
kategorie 8. a 9. tříd (jednotlivci)
1. místo Erika Maradová

Podzimní atletika v Blatné
Jakub Vejšický, 7. třída
2. místo ve skoku do výšky

kategorie 8. a 9. tříd (kolektivy)
1. místo za „Autoportréty – pop art“
Žaneta Opavová, Laura Straková, Eliška Machová
3. místo 8. a 9. třída za „Roční období“

Dominik Průcha, 8. třída
3. místo ve skoku do dálky
Dan Vala, 9. třída
2. místo ve skoku do dálky
6. místo ve skoku do výšky
Pavel Chaloupka, 9. třída
4. místo ve skoku do výšky
Pavlína Švejdová, 7. třída
4. místo v běhu na 600m
Karel Vaňáč, 9. třída
7. místo v hodu koulí

Erika Maradová, 8. třída
společná práce 2. a 3. třídy

KAREL IV.
*14. května 1316, Praha – †29. listopadu 1378, Praha

během své vlády se pyšnil tituly:
moravský markrabě
český král
císař Svaté říše římské
římsko-německý král
italský král
burgundský král
lucemburský hrabě
byl to zbožný člověk, rytíř,
politik, panovník i dobrý
hospodář
byl chladný, pragmatický, lstivý, uvážlivý i pohotový
a uměl improvizovat
Erika Maradová, 8. třída

byl prvním českým králem, který uměl číst a psát,
plynně se domluvil pěti jazyky
měl 4 manželky a
12 potomků
sbíral relikvie a často
meditoval
ke své korunovaci českým
králem nechal zhotovit
Svatováclavskou korunu

Jakub Vejšický, 7. třída
Obrázky: K. Chaloupka, 6. třída, K. Kočí, 8. třída, A. Vaňáčová, 7. třída

za jeho vlády se Praha stala
centrem obchodu a
vzdělanosti, byla třikrát
větší než Paříž té doby
přivezl do Čech kvalitní
odrůdy vinné révy a nařídil
v okolí Prahy vysázet
vinice, ukládal městům a
vesnicím stavět rybníky,
zavedl chov vousaté parmy

během své vlády
procestoval všechny
země tehdejší střední
Evropy

nechal postavit Karlovu
univerzitu, Karlův most,
Nové Město pražské,
chrám svatého Víta,
hrad Karlštejn
Obrázky: E. Stahlová, K. Bobková, 8. třída, L. Straková, 9. třída, J. Vejšický, 7. třída
Texty: žáci 7. třídy

Nocování ve školní družině
Kvůli počasí jsme letos Den dětí oslavili ve školní
družině o týden později, a tak se na něj každý těšil
dvojnásobně. Když konečně nastal tolik očekávaný den –
8. června - sešlo se v družině 27 dětí. Proto jsem byla
velmi ráda, že se k nám přidala paní knihovnice Věra
Mašková - Vaňáčová.
Po obědě jsme vyrazili do Podruhlí, kde jsme měli
domluvenou exkurzi v jezdeckém klubu. Cesta přes
Lipovici byla nádherná, počasí nám přálo. Vyprávění o
koních se dětem líbilo. Měly také radost, když si od nich
koně vzali z ruky suché pečivo nebo jablíčko, které pro
ně z domova děti přinesly. Nakonec se všechny děti na
koni i svezly.

Do Bělčic jsme se vraceli po silnici. Zašli jsme na
zmrzlinu, potom do místní knihovny, kde pro děti byla
připravena tombola. Každý los vyhrával, a tak si všechny
děti odnesly dárečky.
Následovalo opékání špekáčků na zahradě školní
družiny a hledání pokladu. Večer jsme hráli hry, pořádali
soutěže a zatančili jsme si na diskotéce. Děti si prošly i
stezku odvahy, ale litovaly, že ještě nebyla pořádná tma.
Po večerní hygieně jsme všichni ulehli ke spánku.
Chlapci nocovali v tělocvičně, děvčata v herně. I když
někomu usínání trvalo déle, ráno před půl sedmou všichni
vyskočili ze spacáků jako rybičky. Každý si uklidil svůj
pelíšek, nasnídali jsme se a před odchodem do školy si
děti ještě stačily pohrát.

Věřím, že se dětem program líbil, protože už teď
se ptají, kdy zase budeme ve školní družině spát.
Celé nocování ve školní družině máme
zdokumentované na mnoha fotografiích, které naleznete
na stránkách základní školy.
D. Heverová, vychovatelka ŠD

Mateřská škola
V tomto školním roce jsme se společně s dětmi
v Mateřské škole Bělčice opravdu nenudili. Ve spolupráci
s rodiči jsme uspořádali řadu zajímavých akcí, při kterých
jsme se skvěle pobavili.
Začátek roku byl pro nás všechny velmi náročný,
jelikož se naše mateřská škola rekonstruovala, a my jsme
se tak museli přesunout do místní hasičské zbrojnice. To
nám však nebránilo v tom, abychom uspořádali například
barevný týden, hudební program, divadlo nebo pečení
brambor v přírodě. Před Vánoci jsme se mohli nastěhovat
zpět do prostor mateřské školy. Velkou pomocí nám byli
v těchto dnech především naši ochotní rodiče a další
zaměstnanci školy.
Jakmile jsme se zabydleli v nové školičce, přišli
nás navštívit čerti a pak
následovala příprava na
Vánoce, která by se
neobešla bez pečení
perníčků. V novém roce,
když jsme se společně
zase všichni sešli, jsme
uspořádali zimní olympijské hry a pohádkový
maškarní rej.
Poté následovaly
Velikonoce, na které
jsme se připravovali
pečením a zdobením
velikonočního cukroví,
Anna Puškárová, 2. třída vyhazováním Moreny a
tvorbou výrobků na

velikonoční jarmark. V měsíci dubnu nás přišla navštívit
paní knihovnice, od které jsme se dozvěděli, jak se máme
starat o naši Zemi. Také za námi do školky přiletěla
čarodějnice Elvíra, která nás naučila čarovat.
V následujících měsících jsme se společně vydali
na celodenní výlet do Mirákula v Milovicích a uspořádali
oslavu Dne dětí. Letošní rok na děti čekala pohádková
cesta k pokladu, kterou by nepřekonaly bez mapy
s pravou pečetí z nedalekého království. Abychom cestu
za pokladem neměli tak jednoduchou, čekaly nás různé
pohádkové úkoly, které jsme museli splnit, a tak přelstít
zlou ježibabu, která nás chtěla obalamutit. V cíli nás
očekával nejen poklad, ale také výborný oběd, který jsme
si sami opekli na ohni.
Před koncem školního roku jsme ještě uskutečnili
společný výlet do Mačkova a poslední rozloučení
s předškoláky, kdy jsme měli možnost přespat ve školce,
a tak si užít poslední společné chvíle. Nyní se už všichni
těšíme na letní prázdniny.

Eliška Krejčí, 1. třída
Monika Lišková, 6. třída

