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1. třída
Můj kamarád

Piráti z 2. a 3. třídy
Celý školní rok nás výukou provázel papoušek Alfréd.
Bedlivě pozoroval naši práci doma i ve škole. Papouškem
byla naše paní učitelka. Po dobu online výuky jsme jí
psali básničky, aby jí nebylo smutno.
Druhé pololetí jsme se stali piráty, kteří ztroskotali na
opuštěném ostrově. Zde žil i papoušek Alfréd.

Pozdrav pro Alfréda
Ahoj!
Papoušku Alfréde,
je mi smutno po Tobě.
Těším se, až se uvidíme,
s kamarády si zazlobíme
a něco nového se naučíme.
Á, bé, cé, čé, dé, ďé, é,
je mi smutno po Tobě.
Ef, gé, há, chá, í, jé, ká,
úkoly mám jedna dva.
El, em, en, eň, ó, pé, kvé,
počítat do sta je jednoduché.
Er, eř, es, eš, té, ťé, ú,
NEPOSÍLEJ písanku!
Vé, dvojité vé,
hezky psát je pro mě moc těžké.
Iks, ypsilon, zet, žet,
úkol z matematiky mám hned.
Zdraví tě Radímek,
jeden z party opiček.
R. Burian, 2. třída

N. Langerová, 3. třída

Alfréd
Jeden malý papoušek,
co Alfréd se jmenoval,
byl fotbalový fanoušek
a na zápasy cestoval.
M. Hugr, 2. třída

Moji milí kamarádi,
s Alfrédem se máme rádi.
Teď nám chybí velice
on i školní lavice.
Píšu mu teď básničku,
ať není smutný chviličku.
V naší online hodině
s úsměvem se učíme.
Naše paní učitelka
posílá nám úkoly,
abychom vše procvičili,
než vrátíme se do školy.
V. Čtverák, 3. třída
K. Zádrapová, 5.třída

Alfrédku náš milý,

E. Ládrová, 3. třída

přejeme ti dobrou noc.
Dali jsme si trochu na čas,
stýská se nám ale moc!
Ve třídě čas lépe běží,
s kamarády sranda je,
papouch bedlivě nás střeží,
když Monika diktuje.
Doma učení nám tolik
nejde,
signál stále zlobí nás,
nadšení nás rychle přejde,
do školy chceme zpátky zas!
K. Kočovská, 3. třída

Piráti
Piráti se plavili po klidném moři. Našli žraloka, který
chytal ryby. Nechytil ani jednu. Tak piráti vzali pruty a
ulovili mu deset ryb. Žralok jim za to prozradil, kde
hledat poklad. Piráti cestou uviděli chobotnici, která
hledala svoje mládě. Piráti jí ho našli a ona jim ukázala,
kde ten poklad je. Jejich papoušek se rozletěl, aby poklad
uviděl jako první. Když ho uviděl, doletěl jim to rychle
říct. Poklad našli u Stříbrného jezera. Střežil ho velký
papoušek už celých sto let pod palmou. Piráti poklad
vykopali a odvezli na svůj ostrov i s oběma papoušky,
chobotnicemi a žralokem.
J. Valenta, 2. třída

Modrá

Zelená

Modrá to je barva moře,
rybkám se tam žije dobře.
Racci si tam potají
po večerech zpívají.

Zelená je barva trávy,
krávy se tam pasou rády.
Zaženem je do ohrady,
ať jsou všechny dohromady.

E. Krejčí, 6. třída

V. Bartoš, 6. třída

Modrá
Modrá – to je barva moře,
ví to děti na táboře.
Chytré jsou to hlavičky,
že znají ty barvičky.
Žlutá
Žlutá jako sluníčko,
pousměj se maličko.
Žlutou děti rády mají,
vesele si zazpívají.
V. Viktorová, 6. třída

T. Fiřtová, 6. třída

V. Mach, 7. třída

Pandemie
Pandemie mi hodně vzala
a málo mi toho dala.
Přestal jsem se učit,
teď sám sebe musím mučit.
Z toho plyne poučení,
že koronavir sranda není.
M. Vrbský, 9. třída

M. Pícha, 7. třída

Návrat do školy
Květen nás šokoval informací,
že do škol už se děti vrací.
Pro učitele skvělá představa,
pro ostatní jen děsivá obava.

T. Fiřtová, 6. třída

Dopsat poznámky byla fuška,
učitelům se chvěla červená tužka.
Přišla záplava písemek a zkoušení,
pro naše prázdné hlavy velké zděšení.
Zvyknout si na školu chvíli trvalo,
ale co jiného nám přece zbývalo.
Odpočítáváme poslední hodiny,
po kterých přijdou vytoužené prázdniny.
K. Kumpová, 9. třída
A. Kubíková, K. Šamuláková, 5. třída

Dobrý skutek
Uršula se probudila do krásného sobotního rána. Cítila se
odpočinutá po namáhavém pracovním týdnu. Snídani
vzdala, protože její pes Borek žadonil očima o dlouhou
procházku. Vyšli tedy oba spolu ven a zamířili do lesa.
Uršula se těšila na to úžasné ticho, které tolik milovala.
Vkročila do voňavého ráje a spatřila znečištěný potok.
Plavaly v něm plastové láhve, plechovky, sáčky a další
věci, které tam nepatřily. Uršula se rozzlobila. Vždyť
takový nepořádek ničí krásu zeleného lesa! Neztrácela
čas a pustila se do úklidu potoka. Za několik minut byla
taška plná. Rozběhla se i s Borkem k domovu a přinesla
velké odpadkové pytle. Do večera uklidila kus potoka.
Příjemně unavená se společně s Borkem vracela domů.
Rozhodla se, že poprosí kamarády o pomoc a další den
dokončí úklid potoka. Měla dobrý pocit, že alespoň
trochu pomohla přírodě.
L. Koželuhová, 8. třída

M. Kumpa, M. Hugr, 6. třída, M. Havlíčková, 7. třída

Distanční výuka
V září jsme do školy přijít museli,
dlouho jsme se tam však nezdrželi.
Druhá vlna náhle nastala
a distanční výuka opět začala.
Přišla osudová zpráva,
která se neočekává.
Do škol se zase vracíme,
pojem o čase ztrácíme.
Pomalu nastal měsíc květen,
náš mozek je ale stále vymeten.
Distanční výuky byl skoro rok,
pro nás byl návrat pak veliký šok.
A.Tintěrová, 9. třída

A. Puškárová,
8. třída

S. Lišková, 8. třída

Strach
Honza byl normální chlapec ze sedmé třídy, který hrál
fotbal a měl rád počítačové hry. Pak nastalo jedno
odpoledne, které vše změnilo. Honza byl sám doma a
jako obvykle seděl u počítače. Najednou ho vyrušilo
zvonění mobilu. Volal kamarád Petr, aby s ním šel hrát
fotbal. Na hřišti si ale chlapci všimli, že mají prázdný
míč, a tak se vrátili k Honzovi, aby míč nafoukli.
Když vcházeli na dvorek, spatřil Petr pootevřené dveře.
„Honzo, u vás je asi zloděj!“ vykřikl. Honza se zarazil.
Určitě ty dveře zamykal. Oba měli veliký strach. Připlížili
se k oknu a spatřili dva muže v maskách, jak vyhazují
věci ze skříní. „Petře, zavolej policii!“ zašeptal Honza.
Petr vyběhl na ulici a vytočil na mobilu číslo 158. Zloději
ale zaslechli podezřelé zvuky a vrhli se k oknu. Viděli
utíkajícího Petra a vyrazili za ním. Honza na nic nečekal,
vyběhl na zahradu a začal volat o pomoc. To už však
chlapci slyšeli policejní sirény, které se blížily k domu.
Zloději přestali Petra pronásledovat a dali se na útěk.
Policisté zloděje po chvíli dohonili a převezli na
služebnu. Od té doby už Honza nezůstával doma sám a
počítač vyměnil za fotbalový míč a kamarády.
M. Schořovský, 7. třída

E. Ládrová, 3. třída

Kadeřnictví
Všechny vás tam ostříhají
a vytvoří účesy,
ženám vlasy obarvují,
umyjí a vyfénují,
natuží i nagelují.
Kadeřnice často změní
i moc ošklivou paní.
Někdy je z ní po hodince
velmi pěkná krasavice.
A. Čtveráková, 3. třída
A. Procházková, 4. třída

Náš obchod

A. Kmetíková, 4. třída

Pečivo, zelenina, rohlíky,
taky maso a spoustu techniky.
Krmivo pro ptáčky i kočičky,
domluvíte se tu i anglicky.
Bonbóny a lízátka,
máme tu i sluchátka.
Sušenky a kávu,
navštivte nás hned po ránu.
Budeme se na Vás těšit.

Krámek

M. Phamová, 3. třída

Prodají tam:
poklad z konce duhy,
účes plešatého,
třepot motýlích křídel,
soví houkání,
slimáčí domeček.
K. Kočovská, 3. třída
V. Čtverák, 3. třída

Nemocnice
V nemocničním pokoji se nemocní střídají,
doktoři a sestřičky se tu o ně starají.
Ráno měří teplotu,
dají léky na stolek,
převlečou jim postele
a jsou pořád veselí.
Doktoři jim poradí,
jak se lépe uzdraví.
V. Čtverák, 3. třída

K. Šamuláková
5. třída

E. Krejčí, 6. třída

Čím bych chtěl být, až budu velký
Chtěl bych být programátor. Chtěl bych vytvářet nové
hry, aby se lidé pobavili. Rád bych v lidech vyvolával
veselé emoce a zároveň adrenalin.
Za tuhle práci bych chtěl slušné peníze, abych mohl
vyvíjet, opravovat a vylepšovat další hry.
V. Šplíchal, 4. třída

Dobrý skutek
Jednou šel malý chlapec sám po ulici a vypadal velmi
nešťastně. Všimla si ho neznámá paní. Zeptala se, proč je
tak smutný. Chlapec tiše odpověděl, že mu zemřela
maminka a že by jí rád koupil růži na hrob, ale nemá dost
peněz. Paní se rozhodla, že udělá dobrý skutek a růži mu
koupí. Hoch byl štěstím bez sebe. Poděkoval a slíbil, že
jednou jí určitě tento dobrý skutek oplatí. Žena se
pousmála a pohladila chlapce po vlasech. Léta utíkala a
z malého dítěte se stal dospělý muž. Jednoho dne
procházel ulicemi města a zahlédl starou ženu, které
prosila o peníze na jídlo. Ihned poznal, že je to paní,
která mu kdysi koupila růži pro maminku. Konečně jí
mohl ten dobrý skutek oplatit. Rozběhl se k ní, pomohl
ženě vstát ze země a odváděl si ji k sobě domů se slovy,
že se o ni rád postará. Cestou jí vyprávěl svůj příběh.
V. Šamuláková, 8. třída

M. Formánková, 7. třída

Záhadné stopy ve sněhu
Často chodím s babičkou a dědou do lesa. Pokaždé nás
les uchvátí svou krásou. Les jako by žil svým vlastním
životem. V zimě les odkrývá tajemství svým
návštěvníkům.
S nadšením
pozorujeme
cestičky
vyšlapané ve sněhu a zkoumáme, komu patří. Dnes jsem
objevil velmi zvláštní stopy. Stopy byly velké a rozpláclé.
Do stopy jsem mohl dát obě své nohy. Rozhlížel jsem se
okolo sebe, ale nic jsem neviděl. Přemýšlel jsem, co to
může být za zvíře. Stopu jsem si vyfotil a šel domů.
Doma jsem stopu ukázal tátovi a ten mi řekl, že to budou
stopy medvěda. Docela jsem se lekl, protože kdybych ho
potkal, nestačil bych utíkat.
D. Mašek, 5. třída

Kdybych
byla
zvířetem,
chtěla bych být koněm,
protože se o mě budou starat a
také budu nejrychleji běhat.
Když mě někdo rozzlobí, tak
ho můžu shodit. A také bych
K. Kumpová, 9.třída
mohla jezdit na závody.
K. Zádrapová, 5. třída

Chtěl bych být lvem, protože je král zvířat. Všichni
z něho mají strach. Jenom slon se ho nebojí.
J. Homolka, 5. třída

Roční období
Léto to mám nejvíc rád,
v bazénu si užívám.
Podzim také krásný je,
barvami se zbarvuje.
Zima, zima, zimička,
utíkám do teplíčka.
Na jaro se těšíme,
bundy a čepice odložíme.
D. Havlíček, 5. třída

J. Baumová, 3. třída

M. Černá
4. třída

Myš a páv
Nechlub se cizím peřím
Myška šla lesem a viděla prstýnek. Vykřikla radostí a v tu
ránu přiletěl páv. Vyptával se, co našla. Když páv zahlédl
prstýnek, popadl ho a utíkal s ním do parku. Chlubil se
před ostatními zvířátky, že ho našel, a zvířátka ho
obdivovala. Tak to šlo pár dnů, až to myška nevydržela a
vykřikla: „To já jsem ho našla!“ Ale zvířátka jí to
nechtěla věřit. Mezi nimi byl i ptáček, který to celé viděl
a převyprávěl. Zvířátka se myšce omluvila a na páva už
v životě nepromluvila.
K. Šamuláková, 5. třída

O kouzelném prstenu
Byl jednou jeden chudý sedlák a měl tři syny. Nejmladší
syn se jmenoval Jakub, prostřední Honza a nejstarší byl
Ondra. Jednou sedlák řekl: „Kluci, nevím, kde mi hlava
stojí, musíte se vydat do světa.“ Za vesnicí se kluci
rozdělili na tři cesty. Každý syn byl v něčem dobrý.
Jakub byl chytrý, Honza silný a Ondra šikovný na různé
práce. Všem bratrům se vedlo dobře, ale nejlépe
Jakubovi. Jakub došel až ke králi do Říše pokladů. Cestou
potkal starou babičku, které pomohl donést chrastí do
domečku, a ta mu dala kouzelný kamínek. Řekla mu, ať
ho donese nahoru k pokladu. Když donesl kamínek na
vrchol, přišla bouře. Blesklo do kamínku a stal se z něho
kouzelný prsten. Pak se Jakub dozvěděl, že v hoře
pokladů žije drak, který unesl princeznu. Rozhodl se, že ji
osvobodí. Když spatřil draka, vzal prsten a řekl: „Prstene,
prstene, dej mi meč, ať můžu jet na zteč!“ Jakubovi se
v ruce objevil meč a vyrazil do
boje. Hodil za draka kámen a drak
se otočil. Jakub skočil a usekl mu
hlavu. Potom na draka vylezl a
usekl mu další tři hlavy. Drak
křídly bouchl do stěny a začal padat
strop. Jakub s princeznou utíkali
k východu, ale ten byl zablokovaný
kamenem. Jakub si od prstenu přál:
„Prstene, prstene, odval kámen
nebo se mnou bude ámen!“ Kámen
se odvalil a drak zahynul. Jakub
dostal princeznu a půl království
krále pokladů. Zanedlouho se
konala svatba a Jakub se stal
králem.
D. Burian, 4. třída
D. Černá, 6. třída

Hádanky a křížovky
1
Schořovský, 9. třída
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Je to druh peckového ovoce a roste v páru
Je to osoba, která učí děti ve škole
Je to dopravní prostředek, který se pohybuje po obloze
Který ptáček nosí fráček?
Je to exotické ovoce, které se dává na pizzu Hawai
Je to žlutý ptáček
Je to školní předmět, ve kterém se počítá
M. Phamová, 3. třída

S. Mikolášková, J. Valenta, 2. třída

Tento hmyz je malý. Když se vylíhne, je to housenka. Pak se
zakuklí a změní se v krásný létající hmyz, který má nádherná křídla.
Tento hmyz je malý, černý a pracovitý. Má velký zadeček. Žije
v lese a staví si domečky z větviček a hlíny. V domečku mají
královnu, která chrání vajíčka.
Š. Čížek, D. Mašek, 5. třída
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Jací ptáci umějí mluvit?
Jak se nazývá tento tvar?Δ
Jaké zvíře loví myši?
Na co se ve škole píše křídou?
S. Asim
V jakém předmětu počítáme?
4. třída
Jak se jmenuje náš stát?
Kdo chytá zloděje?
Jak se nazývá okřídlená myš?
Jak se jmenuje pták, který dělá hnízdo na komíně?
Jak se jmenuje strom s bílou kůrou?
D. Burian, V. Kuklík, 4. třída

Řešení: Vietnam, motýl, mravenec, škola končí

J. Kočka, 4. třída

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rok v mateřské škole
Letošní školní rok v
naší mateřské škole
bohužel
ovlivnila
pandemie. Ani to nás
ale neodradilo od
dodržování
tradic.
Na podzim jsme si
užili pečení brambor,
na posvícení upekli a
ozdobili hnětinky a
perníčky. Vánoce jsme také neošidili a s radostí se na ně
připravili. Po vydařené mikulášské nadílce jsme se pustili
do zdobení perníčků a cukroví, ozdobili stromeček pro
zvířátka v lese. Sami jsme si tak vytvořili nejkrásnější
atmosféru. Vánoce jsme pojali ve staročeském duchu, s
dětmi jsme vyráběli z přírodnin (ozdoby, řetěz, betlémky,
vrkoč). Nezapomněli jsme ani na karnevalové veselí,
čarodějnický rej, focení dětí, Den dětí, pěší výlet po okolí
Bělčic a Letní olympiádu. S předškoláky jsme si užili
spaní ve školce, které všechny nadchlo. Děti si vyrobily
památeční trička, opekly buřty s rodiči. Na jaře se opět
obnovila spolupráce s Městským úřadem Bělčice a děti
vystupovaly na vítání občánků a zlatých svatbách.

Pythagorův strom

V. Viktora, 9. třída

Pythagorův strom je
rovinný fraktál složený
ze čtverců.
A. Tintěrová, 9. třída

Fraktály jsou složité
geometrické obrazce
založené na jednoduché
matematické struktuře.

V. Schořovský, 9. třída

P. Hroník, 9. třída
Obrázky byly vytvořeny v programu MS Word.

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Fyzikální olympiáda
Kristýna Kumpová, 9. třída – 2. místo v okresním kole,
12. místo v krajském kole soutěže
Adriana Tintěrová, 9. třída – 3. místo v okresním kole,
11. místo v krajském kole soutěže
Školní fotografické soutěže
Zimní radovánky
- s domácími mazlíčky
1. místo V. Kuba, 7.třída
2. místo M. Schořovský, 7. třída
3. místo V. Schořovský, 9. třída
- stavíme sněhuláka
1. místo H. Hlaváčová, 8.třída
2. místo M. Hugr, 6. třída
3. místo S. Lišková, 8. třída

V. Kuba, 6. třída

- radost z pohybu
1. místo R. Kubíková, 8.třída
2. místo D. Černá, 6. třída
3. místo V. Hudeček, 6. třída

H. Hlaváčová, 8. třída
R. Kubíková, 8. třída

Jak přišlo jaro (fotokoláž)
1. místo - R. Kubíková, 8. třída
2. místo - V. Schořovský, 9. třída
3. místo - M. Formánková, 7. třída

M. Formánková, 7. třída

V. Schořovský, 9. třída

O nejkrásnější a nejvtipnější fotku se svým mazlíčkem
2. třída
1. místo B. Kreuzová, 2. místo E. Haštavová, 3. místo O. Janoušek
3. třída
1. místo J. Baumová, 2. místo K. Kočovská, 3. místo M. Phamová

B. Kreuzová, 2. třída

J. Baumová
3.třída

Školní výtvarné soutěže
Kreslíme ve čtvercové síti
1. místo
E. Krejčí, 6. třída
2. místo
T. Fiřtová, 6. třída
3. místo
K. Kumpová, 9. třída

E. Krejčí, 6. třída (1. místo)

Portrét
koláž inspirovaná portrétem
Rudolfa II.
malíře Guiseppa Arcimbolda

B. Hudák, 7. třída (1. místo)

1. místo
B. Hudák, 7. třída
2. místo
A. Puškárová, 8. třída
3. místo
M. Hugr, 6. třída

Kam se rozejdou deváťáci
Lukáš Hlaváček
SOU Blatná, Mechanik, opravář motorových vozidel
Petr Hroník
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola České Budějovice, Mechanizace a služby
Tomáš Kuklík
SOU Blatná, Mechanik, opravář motorových vozidel
Kristýna Kumpová
Gymnázium Příbram
Vít Schořovský
SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy, Agropodnikání
Adriana Tintěrová
SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Ekonomika
a podnikání, Cestovní ruch
Adam Vejšický
SZŠ a VOŠZ Plzeň – Zdravotnické lyceum
Vilém Viktora
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a
kamenická Hořice, Geotechnika
Matěj Vrbský
VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Strojírenství

Děkujeme!
V letošním školním roce odchází do důchodu současný
ředitel bělčické školy Antonín Holub. Do Bělčic přišel
v roce 1989. Velmi brzy se tu zabydlel a stal se
oblíbeným učitelem i kolegou. V roce 1999 nastoupil do
funkce ředitele školy. Jen nejbližší spolupracovníci ví,
jaký je to skvělý šéf a moudrý člověk. Z celé řady jeho
kladných vlastností bych chtěla vyzdvihnout především
lidskost a ochotu každému vždy se vším pomoci, také
klid a rozvahu při řešení různých problémů. V době
svého ředitelování musel překonat mnoho překážek,
počínaje převodem školy do právní subjektivity a konče
rozsáhlou renovací a modernizací základní i mateřské
školy. Nebýt Antonína Holuba, těžko by také většina dětí,
možná i učitelek, poznala, jak si správně užít sjíždění
řeky nebo zasněžených kopců. Za všechny kolegyně bych
mu ráda poděkovala za jeho velkou trpělivost, vstřícnost,
neutuchající humor a příkladné vedení školy.
Moc děkujeme a přejeme pohodový důchod dle vlastních
představ a plánů.
Za celý tým ZŠ a MŠ Bělčice Jana Španihelová

Výstava růží v Blatné
3. 7. 9–18 h
Historické centrum jihočeské Blatné ozdobí v sobotu
3. července obnovená výstava věnovaná královně květin.
Najdete tam i růže, které vyrobily naše děti ze 4. – 9. třídy.

