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1. třída

Proč si krtek dělá kopeček?
- aby se schoval
- protože hledá dveře
- protože šel pro potravu
- aby se opálil
- aby se vykoupal
- aby našel milenku
- aby se ohřál
- aby se podíval, jaké je roční období
- značí si území
- leze ven pro potravu
- aby se nadechl
- aby viděl zvířecí kamarády
- označuje si místo, aby věděl, kde už byl

2. třída

Adam Vejšický, 2. třída

Fantastický šnek
Byl jednou jeden šnek Bill. Už odmalička rád závodil. A
ještě raději vyhrával. Ve dvaceti letech začal Bill jezdit
rallye. Nejprve se mu nedařilo, ale zanedlouho slavil
první úspěchy. Po nějakém čase vyhrál všechny závody,
až se dostal na mistrovství světa. Překvapilo ho, jak dobří
závodníci tam byli – pan Slimák, pan Mravenec a pan
Rosnička. Bill se trochu bál, že bude poslední, ale pak si
začal věřit. Postavil se na start a už uháněl. Ze začátku
byl poslední, ale pomalu začal předjíždět pana Slimáka i
Mravence. O první příčku se sice dělil s panem
Rosničkou, ale v cílové rovině ho předjel a nakonec
vyhrál. Stal se mistrem světa. Od té doby mu všichni
začali říkat Fantastický šnek.
Martin Vácha, 5. třída

Barbora Opavová, 4. třída

Zub
Králík kouše trávu,
Zdeněk nese zprávu,
že ho bolí hlava, zub,
protože ho praštil dub.
A cos dělal, Zdeňku?
Byl jsem jenom venku.
A proč praštil tě ten dub?
Protože mi bolel zub.
Tereza Švejdová, 5. třída

Tereza Kumherová, 4. třída

Kočka
Byla jedna kočka,
spadla na ni vločka.
Kam koukáš, ty vločko,
na tebe, ty kočko.
Michaela Hroníková, 4. třída

Jana Šlehubrová, 3. třída

Mravenec
Šel mravenec kolem plotu,
že si koupí novou botu.
Všichni se mu posmívají,
že tak malé nedělají.
Kristýna Kumpová, 2. třída

Vítek Schořovský, 2. třída

Co si věci myslí
Hodiny: „Nedivte se, každý třetí má přece tiky.“
Knížka: „Asi jsem hezká, každý si mě prohlíží.“
Popelnice: „Kdy mám vlastně narozeniny? Lidé mi nosí
dárky každý den!“
Hřebík: „Už mě bolí hlava, stále mi do ní někdo buší
kladivem.“
Věšák: „Co si mám vzít na sebe?“
Tabule: „Mám asi alergii na křídy.“
Strom: „Už mě nebaví stát na jedné noze.“
Prázdniny: „Každý mě má rád.“
Mýdlo: „To jsem zase špinavé.“
Učebnice matematiky: „Víte, proč mě otevírají? Chtějí
vědět, jak počítám.“
žáci 5. třídy

Laura Straková, 7. třída
Erika Maradová, 6. třída

Skřítek Colorka
U nás doma bydlí skřítek Colorka. Je to skřítek, který má
rád barvy. Colorka nejčastěji pobývá ve skříni, kde leží
moje výtvarné potřeby. Moc užitku mi nepřinese, protože
mi stále bere pastelky. Colorčiny vlasy jsou bílé, svázané
do copu, který jí sahá až k pasu. Z obličeje září velké
duhové oči, nad kterými se rýsuje světlé obočí. Pod
očima vyčnívá malý nosík a usmívají se drobná ústa.
Špičatá ouška zdobí náušnice s drahokamy. Colorka nosí
barevné oblečení a modré vysoké boty.
Kateřina Kočí, 6. třída

Skřítek Fantazie
Jednoho dne se u nás
doma objevil skřítek
Fantazie.
Neustále
vymýšlí různé příběhy.
Všechno zkoumá, je
veselá a zábavná. Má
ráda rozmanitost, proto
s ní není žádný den
stejný. Každý den si na
sebe
vezme
něco
Pavla Burianová, 9. třída
netradičního. Všichni ji
rádi navštěvují, veselí i smutní. Veselí si odnášejí nové
nápady a smutní, ti zase rychle zapomenou na svůj
smutek. Fantazie má dlouhé hnědé vlasy. Její velké hnědé
oči zdůrazňují černé husté řasy. V obličeji také vynikají
plná ústa. Fantazie si ráda obléká pestré šaty. Její štíhlé
postavě však sluší jakékoliv oblečení.
Erika Maradová, 6. třída

Prázdniny
Slunko hřeje, slunko pálí
ani chvilku nezahálí.
Školník dveře zamyká,
asi někam pospíchá.
Začínají prázdniny,
budem sbírat maliny.
Hledat hříbky na mechu,
potom dělat neplechu.
Celý den si budem hrát,
také chodit pozdě spát.

Iveta Mazalová, 7. třída
Eliška Machová, 7.

Prázdniny
Hurá, hurá, hurá,
končí naše škola.
Začínají prázdniny,
budu dělat blbiny.

Slunce svítí, vánek věje,
voda se nám krásně hřeje.
Ještě měsíc pohody
a mohu ležet u vody.

Budu běhat, skákat, plavat
a na sebe pozor dávat.
Prázdniny jsou super věc,
právě začal červenec.

Už nám končí prázdniny
a já jsem smutný z němčiny.
Matika, fyzika, chemie,
ta osmička mě zabije.

Nastane mi krásný čas,
budu vstávat v deset zas.
Potom si dám sváču,
do bazénu skáču.

Jestli všechno přežiju,
léta se snad dožiju.
Prázdniny mám velmi rád
a jsem s nimi kamarád.
Karel Vaňáč, 7. třída

Chemická řeč
Zapsali jsme naše jména chemickou řečí. Zkus je přeložit
do češtiny. Ve jméně nejprve vyhledej značky prvků.
Značkám přiřaď názvy a poskládej za sebe jejich první
písmenka.
Např. KASVIRK – K, As, V, Ir, K – Draslík, Arsen,
Vanad, Iridium, Draslík – jméno je DAVID
ISBNI
OASRAERLI
MOINHGAR
VEURNOSNIINOAT
8. třída
(řešení: JAN, KAREL, MÍRA, VERONIKA)

Josef Švec, 8. třída

Tajenky
1) Co padá z nebe, když prší
2) Pouliční světlo
3) Vánoční ryby
4) Kus horniny
5) Část stromu
6) Jméno psa

Ň

7) Loď
8) Malý kůň
Kristýna Kumpová, 2. třída

Tereza Kumherová, 4. třída

(řešení: PLAMEŇÁK)

1) Psací potřeba
2) Zelená rostlina
3) Domácí zvíře
4) Dívčí jméno
5) Otec rodičů
6) Cesta pro auta
7) Vinetou
8) Část nohy
Anna Vaňáčová, 5. třída

9) Jevy při bouřce

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adriana Tintěrová, 2. třída

(řešení: PRÁZDNINY)

Školní družina
Spaní v družině
Mně se líbilo, jak jsem jel na koni.
Také jsem krmil ovečky a malého
poníka. Ovečku jsem si pohladil.
Filip Jelínek, 1. třída

Indiánské nocování
Nejlepší bylo spaní ve školní družině. Líbilo se mi
zpívání indiánských písniček, opékání buřtů, házení
oštěpem a střílení z luku. Vyráběli jsme i hezké čelenky a
indiánské pantofle. Nejhorší byl ale bobřík odvahy.
Vítek Schořovský, 2. třída

Když jsme spali
v družině, tak se mi
nejvíc líbilo, jak
jsme
vyráběli
čelenku, pantofle a
hráli různé hry.
K večeři
jsme
opékali
buřty.
Jakmile byla venku
tma, vydali jsme se na stezku odvahy. Pak jsme šli spát.
Kristýna Kumpová, 2. třída

Indiánské odpoledne začalo šipkovanou. Pak přišla paní
knihovnice a malovali jsme obličeje. Potom jsme vyrazili
opékat buřty. Večer jsme na zahradě prošli stezkou
odvahy a každý se podepsal svým indiánským jménem.
Adriana Tintěrová, 2. třída

Návštěva Národního divadla
„Paní učitelko, kdy už pojedeme do Národního divadla?“
Tato otázka stále častěji zaznívala v jednotlivých třídách
2. stupně. Opravdu jsme se na návštěvu tohoto divadla
velmi těšili. Ten tolik očekávaný den nastal 24. 3. 2014.
Paní učitelka nám vybrala známou divadelní hru
„Strakonický dudák“ od spisovatele J. K. Tyla.
Dopolední vyučování nám rychle uteklo. Odpoledne jsme
se pak věnovali přípravě na cestu do Prahy. Džíny a
mikiny jsme vyměnili za společenské oblečení a rázem
jsme se změnili k nepoznání.
Z chlapců se stali seriózně vyhlížející mladíci a dívky se
převtělily v půvabné slečny. Tato proměna se nám velmi
líbila a my se cítili příjemně a důležitě.
Jakmile jsme dorazili do Prahy, vydali jsme se k budově
Národního divadla. Když jsme vstoupili dovnitř, byli
jsme ohromeni tou krásou. V tu chvíli jsme zapomněli na
realitu a ocitli se ve zcela jiném světě. Byl to svět
přepychu, nádhery a historie. Procházeli jsme chodbami
po červených kobercích, obklopeni pozlacenými stěnami,
obrovskými zrcadly a zářícími lustry. Jakmile jsme se
usadili do měkkých sedaček v divadelním sále, měli jsme
možnost prohlédnout si překrásně malovanou oponu,
která nám všem vzala dech. Stejný pocit jsme měli i ze
zlatého stropu a balkonů, kterých by se člověk málem bál
dotknout, aby je neponičil.
A pak začalo představení. Všem nám připadalo
neuvěřitelné, že skutečně sedíme v Národním divadle a
sledujeme divadelní představení. Nikdo ani nedutal a
každý si vychutnával ten vzácný okamžik, že tam může
být. Ta úžasná atmosféra, která nás provázela při

návštěvě Národního divadla, zůstala i při zpáteční cestě
domů. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.
Eliška Krámová, 9. třída

Výlet na zámek Orlík
28. května vyrazil celý 1. stupeň na školní výlet. Cílem
naší cesty byl zámek Orlík. První zastávka byla u hradu
Zvíkov. Bohužel pršelo, proto jsme se nemohli zdržet a
pokochat se krásným výhledem na řeku Otavu. Všichni
jsme se ale těšili na parník, který už na nás čekal pod
hradem. Nastoupili jsme a parník pomalu vyplul. Podpluli
jsme Žďákovský most a vydali se k Orlíku. Před zámkem
jsme viděli pávy, kteří byli stejně zmoklí jako my.
Prohlídka zámku byla moc hezká. Ve velkých papučích
jsme se klouzali z jedné místnosti do druhé, obdivovali
jsme různě barevné salony, chodby s puškami a obrovské
obrazy postav, ze kterých se na nás pořád dívaly jejich
oči. Pak jsme se prošli nádhernou zahradou. Výlet se nám
líbil, jenom nás mrzelo to špatné počasí.
žáci 3. třídy

Projektový den „Starověký Egypt“

17. června proběhl v naší třídě projektový den „Starověký
Egypt“. Paní učitelka nás rozdělila do dvou skupin, kde
jsme plnili různé úkoly – zakreslovali do mapy,
vyškrtávali osmisměrku, vypisovali posvátná zvířata ve
starověkém Egyptě, vyhledávali informace o současném
Egyptě, malovali vlajku.

Když jsme zadané úkoly vypracovali, nastala nejočekávanější
část našeho projektu – průvod
v dobových kostýmech, které
jsme si sami doma vyrobili.
Převlékli jsme se za faraona
Achnatona, jeho ženu Nefertiti,
dcery Meritaton, Meketaton,
Anchesenpaaton. Celou výpravu doprovázel také vojenský
velitel. Takto oděni jsme prošli
jednotlivé třídy naší školy. Byla
to opravdu nádherná podívaná.
Završením projektového dne bylo
smažení rýžových
placiček – tradičního egyptského
jídla, které nám
velmi chutnalo.
žáci 6. třídy

9. třída
Anička
Anička, ta každý den
prochází se za domem.
V přírodě, tam je jí hezky,
zažene smutek, pláč i stesky.
Kačka P.
Kdo se o nás postará?
Kačka ihned k nám spěchá.
Pomáhá lidem stařičkým
a sestrám hlídá dětičky.

Eliška Bachratá, 9. třída

Pája
Barvy, štětec, paleta,
Pája rázem rozkvétá.
Malování je můj svět,
obrázek vykouzlím hned.

Kačka L.
Kdopak je dnes nemocen?
Kačka pomoci chce všem.
Zvířata ji volají,
na Kačku s léky čekají.

Vašek
Vašek, ten se raduje,
když svůj traktor startuje.
Věrný pes ho provází,
zaběhnou i do mlází.

Eliška B.
Vezme hřeben, nůžky, fén
a ze školy rychle ven.
Eliška účes vytvoří
a láskou k tanci zahoří.

Eliška K.
Vždy s úsměvem na tváři
chutné jídlo vytváří.
Na bubny si ráda hraje,
Eliška jak sluníčko je.

Adélka
Všechny malé dětičky
spěchejte do školičky.
S Adélkou si budem hrát
a taky se pořád smát.

Adéla Šilhová, 9. třída

Výlet

Posilnit a
jedem směr
Orlík!

Zpátky jedu
parníkem!

To těžko!
Ten jede až
v sobotu!
dom soboty

Už jede
p. učitelka?
Ještě ne. Chudák!
Co jí koupíme,
jestli to přežije?

Prosím 2 dospělí
a 7 dětí.

Tak dáme rodinné
vstupné!

Tady není
signál?
Na Zvíkově řádí
zvíkovský rarášek.
Jestli nemáte signál,
je to jeho práce!
Ta svíčková je
výborná! Copak
mají asi dnes
k obědu v JZD?

Už je ti
teplo,
Vašíku?

Paní učitelko, tudy
už jsme jeli před půl
hodinou!

Děti,
vezmeme to
zkratkou!

Jdeme! Za chvíli
určitě najdeme cestu,
která bude sjízdná!

Jsme dobrýýýý !!!

A zítra tady
velím já!
Nikam už se
na kole
nejede!
Jistě!

Kam se rozejdou deváťáci
Eliška Bachratá
SOŠ a SOU Sušice, kadeřnice
Pavla Burianová
SOŠ Blatná, obchodní akademie
Eliška Krámová
SŠ Horažďovice, gastronomie
Anna Kyliánová
VOŠ a Střední lesnická škola Písek, lesnictví
Kateřina Labudová
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
České Budějovice, veterinářství
Václav Ochotný
SOŠ a VOŠ Březnice, agropodnikání
Kateřina Pavlíčková
OU Příbram, pečovatelské služby
Adéla Šilhová
SPgŠ Beroun, předškolní a mimoškolní pedagogika
Lukáš Santler
SOŠ a SOU Písek, pečovatelské práce

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Lukáš Polerecký, 8. třída
3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
10. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
Jan Jelínek, 8. třída
4. - 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Kateřina Labudová, 9. třída
5. místo v okresním kole Chemické olympiády
Laura Straková, 7. třída
6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Kateřina Bobková, 6. třída
4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
10. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
Podzimní atletika v Blatné
Dan Vala, 7. třída
1. místo ve skoku do výšky
1. místo v běhu na 1000m
Karel Chaloupka, 4. třída
nejlepší brankář hokejbalového turnaje v Blatné

Dan Vala, 7. třída, Eliška Stahlová, Erika Maradová, 6. třída

Výtvarná soutěž Příroda Blatenska
kategorie MŠ (jednotlivci)
2. místo Martin Schořovský
2. místo Tereza Fiřtová
kategorie 1. a 2. tříd (jednotlivci)
čestné uznání Vít Schořovský
kategorie 1. a 2. tříd (kolektivy)
2. místo za „Zavařování“
kategorie 6. a 7. tříd (kolektivy)
1. místo za „Letokruhy“

Obec Bělčice a MLK Bělčice
pořádají 23. 8. 2014
výlet k ukončení letních prázdnin

LIPNO
STEZKA KORUNAMI
STROMŮ

Odjezd z Bělčic od pošty v 8:00.
Autobusová doprava zdarma!
Zájemci se mohou hlásit v MLK Bělčice
u p. Vaňáčové nebo na tel. 605 934 325.

