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1. třída – Výlet do Prahy

Výlet do Prahy
Z výletu do Prahy se
mi nejvíce líbila
pověst o chudé ženě a
prstenu. Tato pověst
vypráví o ženě, která
dobře vařila. Jednou
si z trhu přinesla
slepičku.
Slepičku
J. Homolka, 3. třída
vykuchala a uvnitř našla
zrníčko zlata. Druhý den si koupila další slepičku,
vykuchala ji a uvnitř našla zase zrníčko zlata. Takto
pokračovala, až si mohla koupit dům. Jednou šla po
Karlově mostě a potkala žebráka. Žena povídá:“ Co tady
žebráš, běž pryč.“ Žebrák odvětí: „Dříve jsem byl také
bohatý jako ty. Pak jsem onemocněl a musel jsem vše
prodat. To se stane jednou i tobě.“ Žena se jen uchychtne
a povídá: „To se mi dříve vrátí tento prsten.“ Sundá si
prsten a hodí ho do Vltavy. Druhý den si jde žena koupit
rybu. Přijde domů, vykuchá rybu a najde tam svůj prsten.
O pár dní později žena onemocní, musí prodat dům a
nakonec skončí jako žebrák. Pak už ji nikdo nikdy
neviděl. Na dům, kde bydlela, byl umístěn její prsten ve
větší podobě.
M. Chvátalová, 5. třída

J. Orságová, 4. třída

Hasič
Hasič to je prima chlap,
nebojí se riskovat.
Hasí oheň, vodu stříká,
při tom volá na Pepíka.
Pepík běží pro pomoc,
ohně je tam moc a moc.

Siréna už v dáli houká,
srnka na ně z lesa kouká.
Plameny jsou uhašeny,
hasiči jsou unaveni.
Jsou to chlapi, jak má být,
v práci musí zápasit.
V. Viktorová, 4. třída

V. Janoušek, 3. třída

Co rádi děláme
Tatínkovou největší zálibou je chov včel. Každý den ke
včelám chodí a kontroluje je. Maminčinou největší
zálibou je vaření. Každý den vaří něco dobrého. Moje
babička má nejraději zahradničení, a to sázení nových
kytek. Děda má nejradši myslivost, protože má rád
zvířata. A já jsem nejradši venku, protože rád chodím na
čerstvý vzduch.
V. Kuba, 5. třída

Astronaut
Astronaut zkoumá vesmír, planety a komety. Létá do
vesmíru raketou. Astronaut musí být chytrý a musí mít
výcvik. Chci být astronautem, protože mě zajímá vesmír.
J. Homolka, 3. tř

Povolání a rodina
Znám jednoho pekaře,
co má strýčka kuchaře.
A ten má zas tetu,
pracuje v bufetu.
ta teta má tátu,
pěstuje si mátu.
A ten táta mámu,
prodává tu v krámu.
A ta máma dědu,
dělá z toho vědu.
Povolání, rodina,
ubývá nám hodina.
T. Fiřtová, 4. třída
A. Puškárová, 6. třída

Škola

L. Hlaváček, 7. třída

Kde se učí,
tam je škola,
vysvědčení dávno volá.
Terka běží do školy,
Martin leží v posteli.
V. Burian, 4. třída

Emírek
Emírek je hříbátko, které má opravdu velké oči, ale je
úplně malé. Když chce jíst, tak prosí. Zvedne horní pysk,
dokud něco nedostane. Je velmi malinký, barva jeho
krátké srsti je bílá a na ní jsou rezavé puntíky. Jeho
malinké nohy zdobí malé ponožky. Nejraději si s ním
hraji na honěnou. Já utíkám a on za mnou. Je opravdu
roztomilý a mám ho moc ráda.
K. Švecová, 5. třída

Den otců
Tátové mají svátek,
koupíme jim dárek.
I když jsou už dospělí,
rádi si s námi pohrají.
Ke Dni otců všechno nej,
tak se táto hezky měj.
M. Formánková, 5. třída

A. Čtveráková, 1. třída

Můj táta je pracovitý a rád se dívá na hokej.
Můj tatínek se mnou, mamkou a Jirkou jezdí na výlety.
S tatínkem jezdí maminka jedním autem do práce.
Pro tatínka s maminkou vybíráme na Vánoce dárky.
Taťka má v práci hodně kamarádů.
M. Havlíčková, 5. třída

Můj táta je hodný.
Můj tatínek se mnou rád běhá.
S tatínkem je skvělá zábava.
U tatínka je dobře.
Pro tatínka udělám vše, co si vymyslí.
Taťka jezdí s náklaďákem.
A. Kubíková, 3. třída
V. Kuba, 5. třída

Tatínek
Tatínka mám velmi rád,
chce si se mnou pořád hrát.
Když si venku hrajeme,
hodně se nasmějeme.
Když má dobrou náladu
koupí mi čokoládu.

Na zahradě dílnu má,
často se tam schovává.
My tam s bráchou chodíme,
tím ho trochu zlobíme.
V. Janoušek, 3. třída

Rodinné štěstí
Co je to vlastně štěstí? Na tuto otázku neexistuje
jen jedna správná odpověď. Někoho učiní šťastným
vyhrané miliony ve sportce, pro jiného štěstí znamená
dosažení všech svých cílů a splnění snů.
Podobné je to i s rodinným štěstím. Každý si ho
totiž představuje jinak. Pro mě jsou rodinným štěstím
chvíle strávené se svými blízkými. Mám rád, když se celá
rodina sejde u dobrého jídla, všichni zapomenou na své
problémy, starosti a v klidu si popovídají, také se zasmějí.
Někdo vypráví různé zážitky ze života a ostatní ho
zaujatě poslouchají, ale všichni se dobře baví. Myslím si,
že při těchto sešlostech se každý cítí příjemně a
pohodově. I já zde zažívám skutečné pocity štěstí a mám
velmi dobrou náladu. Rodina je pro mě totiž velice
důležitá, vytváří mi skvělé
zázemí. Je mojí oporou,
podporuje mě, pomáhá,
ale i povzbuzuje. Mohu se
jí kdykoliv se vším svěřit,
nikdy mě neodmítne.
Dle mého názoru
má každý člověk právo na
to, aby byl šťastný, a měl
by pro to udělat vše, co je
v jeho silách. Přál bych
všem lidem zažít své
rodinné štěstí. Opravdu to
stojí za to!
Filip Sadílek, 8. třída
K. Kočovská, 1. třída

Na co se těším
Těším se na to, až pojedeme k moři
s mojí rodinou. Pojedeme autem buď
do Řecka, nebo do Chorvatska. Už
jsem byla i v Itálii. Mám ráda moře,
protože šumí a je chvilka času pro
sebe. Doufám, že to bude podobné
jako před pěti lety. Budeme dělat
různé výlety, např. večerní procházky
na věže. A moc se těším na
chorvatskou zmrzlinu, protože ji tam
mají výbornou. Doufám, že tam
budou mít melouny nebo granátová
jablka. Vezmu si s sebou kruh,
potápěčskou výzbroj, nafukovacího
žraloka, krokodýla a kosatku.
Tentokrát si to užiju i s bratříčkem
Daníčkem, protože minule ještě nebyl
na světě. Budeme si spolu hrát, skákat
do vody, hledat mušličky a odpočívat
ve stanu. Těším se, že ochutnám
některá chorvatská jídla s rybami.
T. Fiřtová, 4. třída
A. Tintěrová, 7. třída,
R. Kubíková, S. Lišková, 6. třída

Moc se těším na léto, až bude krásné teplo a já se budu
moci koupat a skákat do bazénu, jíst meloun, lízat
zmrzlinu a grilovat maso na ohni.
M. Kubová, 2. třída

Těším se, že budu spát u Johanky. Odpoledne osedláme
koně a budeme jezdit. Potom si pohrajeme s koťaty.
Půjdeme si hrát na dopravní hřiště.
A. Kmetíková, 2. třída

Těším se, až skončí škola! Nebudu muset dělat úkoly,
chodit do hudebky a ráno brzy vstávat. Budu se koupat
v bazénu a jezdit na kole. Pojedeme na dovolenou a na
výlety.
D. Burian, 2. třída

K. Kumpová, 7. třída

Jaro
Už je březen, už je jaro,
pojď ven s námi, milý Járo.
budeme si pěkně hrát,
sluníčko nás bude hřát.
Kampak běžíš, Táňo,
už přichází jaro.
Březen, duben květen,
copak dáme dětem?
Natrháme kytičky,
z nich pak budou věnečky.
Zdál se mi moc pěkný sen,
půjdem spolu zase ven?
První jarní den,
má ho rád i Ben.
pojedeme na pole,
pojedeme na kole.
Květy na stromech,
tašky na domech.
Zelená se travička,
jí ji každá kravička.
Narodí se selátko,
kravičce zas telátko.

Jaro je tu zas,
Velikonoc už je čas.
Zelená je zahrádka,
všude žlutá kuřátka.
Na ošatku paní máma
chystá vejce malovaná.
Můžeme se zaradovat
a společně koledovat.
V. Kumherová, 4. třída

T. Fiřtová, 4. třída
A. Vejšický, 7. třída

Už nám svítí sluníčko,
vítr fouká maličko,
květiny nám rozkvétají
a ptáci už přilítají.
Hnízdečka si stavějí,
pro potravu létají.
A to je to krásné jaro,
ale nebude ho málo.
A. Kmetíková, 2. třída

M. Pícha, 5. třída

Podzim
Vítr foukal do draků,
ale taky do mraků.
Podzim, zima už je tady
a běžíme do zahrady.
Pouštět draky běžíme
a na to se těšíme.

V. Viktorová, 4. třída

M. Pícha, 5. třída

K. Švecová, 5. třída

E. Krejčí, 4. třída

Sníh
Sníh, sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme na hory,
koupili jsme brambory.
Sníh, sníh, padá sníh.
pojedeme na saních.
Budeme se koulovat,
potom taky lyžovat.
M. Formánková, 5. třída
T. Kumherová, 9. třída

Vyjmenovaná slova
Pan Novák má syna, který má v kleci netopýra, sýkoru a
sýčka. Ve stáji má kobylu, býka a další dobytek. A
nakonec na zahradě má myši, hmyz, hlemýždě, slepýše,
sysla a v potůčku vydru. Kvůli zvířátkům musí
v Litomyšli brzy vstávat. Ale zítra musí jet pro syna do
Ruzyně a nemá se kdo postarat o zvířátka. Tak jel pro
tátu na lyžák a zeptal se ho, jestli by se o ně nepostaral.
K. Kočková, 5. třída

Byl jednou jeden bystrý obyvatel, který bydlel
v Přibyslavi. Měl příbytek s kobylami, býky a dobytkem,
ale také myši. Byl to kovář a pracoval u výhně. Vždy,
když šel do práce, zamykal. Byl velmi vysoký.
M. Pícha, 5. třída

E. Ládrová, 1. třída

Vtipy
Paní Burianové se ztratil manžel. Jde na policii, kde se jí
ptají: „Měl váš manžel na obličeji nějaké znamení nebo
otisk?“ „Ne, ale až se vrátí, bude mít!“
Pepíček je ve škole a pláče. Paní učitelka se ho ptá:
„Copak tě bolí?“ A Pepíček odpovídá: „Mě z toho učení
bolí hlava!“
Co kdo říká:
Google: Já vím všechno.
Instagram: Vidím všechno.
Wikipedie: Znám přírodu.
Facebook: Já znám všechny.
YouTube: Hry a návody.
Elektřina: Nechte toho, nebo vás vypnu!
D. Černá a V. Burian, 4. třída

F. Sadílek, 8. třída

Co bych dělal(a), kdybych byl(a) ředitelem
(ředitelkou) školy?


dala bych dětem nejtěžší úkoly
T. Fiřtová, 4. třída



starala bych se o školu a řešila problémy
A. Kmetíková, 2. třída



zavedla bych školní docházku jen přes víkend
V. Viktorová, 4. třída



zařídila bych WI-FI
V. Kumherová, 4. třída



zavřel bych školu a dal všem prázdniny
M.Hugr, 4. třída



učila bych žáky a starala se o chod školy
M. Kubová, 2. třída



psal bych jedničky
V. Kolodrub, 2. třída



zavřel bych školu
M. Kumpa, 4. třída



poslal bych děti domů
T. Kopecký, 4. třída



zakázala bych úkoly
J. Augustýnová, 2. třída



udělala bych tři týdny volna
E. Krejčí, 4. třída



byl bych proti úkolům
Š. Krhoun, 2. třída



podal bych výpověď
D. Burian, 2. třída



zavedla bych méně učení
D. Černá, 4. třída



rozkazovala bych učitelkám
M. Černá, 2. třída



seděla bych u pracovního stolu a psala
A. Haštavová, 2. třída



dával bych dětem pětky
J. Kočka, 2. třída



dal bych dětem ředitelské volno
V. Bartoš, 4. třída



opravil bych školu
V. Hudeček, 4. třída

V. Schořovský, 7. třída, V. Šamuláková, 6. třída

Co naši žáci 4. třídy popřáli České republice?
(k projektu 100 let ČR)


přeji Ti, abys vydržela dalších 100 let. Ať jsou na
sebe všichni hodní, laskaví a slušní.
T. Fiřtová



přeji Ti dalších 100 let, krásu, štěstí a velikost.
Hlavně, aby nebyla 3. světová válka.
M. Kumpa



přeji hodně štěstí k dalším 100 letům a ať se
republice daří.
V. Bartoš



přeji Ti, aby v tobě žili jen šťastní lidé, kteří se
mají rádi a budou o Tebe pečovat.
M. Hugr



přeji naší republice, aby pořád vzkvétala.
V. Hudeček



díky, že můžeme být s Tebou.
V. Kumherová



přeji Ti, abys dlouho vydržela, byla silná a čistá.
J. Orságová



přeji Ti, ať máš čisté lesy, louky, řeky a jezera.
D. Černá



přeji ti, abys vydržela dalších sto
let a ať tu není smutno, ale veselo.
T. Kopecký



přeji Ti, ať je v tobě více přírody
než dopravních prostředků.
V. Viktorová



přeji hodně štěstí, mír ve státě a
ať máš spravedlivého prezidenta.
A. Svyshch



přeji Ti, abys vydržela dalších
100 let a abys měla spoustu
nových prezidentů a ministrů.
E. Krejčí



V. F. Šátava, 8. třída

milá republiko, do dalších 100 let ti přeji šikovné
prezidenty, vládu, senát, poslaneckou sněmovnu.
Také přeji úspěšný průmysl a pořádné vojáky.
V. Burian

L. Mašková, 8. třída
M. Lišková, 9. třída

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1) jsou na koukání
2) pruhované zvíře
3) zdravotnické povolání
4) stroj na sklizeň obilí
5) hmyz, který pije krev
6) zvíře, které leze pozadu
7) člověk v iglú
8) stát vedle ČR
9) stát (hlavní město je Moskva)
10) maminka mojí maminky
11) kopečková nebo točená ……..
12) pití pro děti
13) jehličnatý strom
14) studený světadíl
V. Janoušek, 3. třída

J. Švejda, K. Šilhová, 6. třída
S. Lišková, F. Jelínek, 6. třída

ŘEŠENÍ: 1-oči, 2-zebra, 3-sestřička, 4-kombajn, 5-komár, 6-rak, 7-Eskymák,
8-Polsko, 9-Rusko, 10-babička, 11-zmrzlina, 12- limonáda, 13-smrk, 14-Antarktida
tajenka: ČESKÁ REPUBLIKA

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Tomáš Ježek, 8. třída
1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Vojtěch Urban, 8. třída
2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Filip Sadílek, 8. třída
4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Adam Španihel, 8. třída
6. - 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Vilém Viktora, 7. třída
2. - 3. místo v okresním kole Archimediády
Kristýna Kumpová, 7. třída
4. místo v okresním kole Archimediády
Adriana Tintěrová, 7. třída
7. – 8. místo v okresním kole Archimediády
Michaela Hroníková, 9. třída
6. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, postup do
krajského kola
11. místo v okresním kole Chemické olympiády
Tereza Kumherová, 9. třída
6. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v německém jazyce

Pavel Stromajer, 6. třída
4. místo v okresním kole Konverzační soutěže
v anglickém jazyce
Simona Lišková, 6. třída
5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Odměna pro naše reprezentanty – návštěva Veletrhu vědy v Praze

Adam Vejšický, 7. třída
3. místo ve skoku do výšky (atletické závody v Blatné)
hoši 8. a 9. třída
4. místo - hokejbalový turnaj v Blatné
2. místo – softbalový turnaj v Blatné
Vít Mach, 5. třída, Jaroslav Švejda, 6. třída,
Milan Mach, 9. třída
3. místo ve stolním tenise -turnaj družstev v Záboří

Kam se rozejdou deváťáci
Jiří Havlíček
SOŠ a SOU Písek, Zednické práce
Zdeněk Hlaváček
VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek,
Lesní mechanizátor
Michal Homolka
VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek,
Lesní mechanizátor
Marie Homolková
SZŠ Trhové Sviny
Michaela Hroníková
SŠO a VOŠ České Budějovice, Fotograf
Karel Chaloupka
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola České Budějovice,
Mechanizace a služby

A. Tintěrová, K. Kumpová, 7. třída

Patrik Krstev
VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Obalová technika
Tereza Kumherová
Obchodní akademie a Jazyková škola Písek
Monika Lišková
SOŠ a SOU Sušice, Kadeřník
Milan Mach
SPŠ a VOŠ Písek, Elektrotechnik
Barbora Opavová
ISŠ HPOS Příbram, Cukrář
Vojtěch Vrána
SŠSI Tábor, Elektrikář

Hasiči v MŠ
Víte, komu se dovoláte, když vytočíte číslo 150? Děti
z mateřské školy už to vědí, a to díky besedě s velitelem
SDH Bělčice, panem Václavem Ochotným ml. Děti měly
možnost seznámit se s povoláním hasičů a jejich prací.
Prohlédly si a vyzkoušely zásahové a pracovní obleky.
Prozkoumaly i hasičské auto. Stříkání vody z proudnice
na cíl bylo velkým zážitkem pro všechny děti.
Za velmi hezkou a zajímavou besedu panu Ochotnému
ještě jednou děkujeme.

Š. Čížek, 3. třída

Nocování ve školní družině
Středa 12. června byla naším dlouho očekávaným dnem.
Odpoledne začalo besedou v místní lidové knihovně se
zkušenými včelaři, manželi Tatarovými a paní Rážovou,
kteří nám pověděli mnoho nového o životě včel i výrobě
a získávání medu. Mohli jsme ochutnat nejen med a
medové perníčky, ale i voštiny, které chutnaly lépe než
žvýkačky.
Potom následovala vycházka lesem do Podruhlí na
exkurzi do jezdeckého spolku. Pan Novotný nám
vyprávěl o ustájených koních. Menší děti se svezly na
poníkovi a ty odvážnější na velkém koni. Všichni si
zkusili i gymnastické cviky na neosedlaném koni, tzv.
voltiž. Po sportovním zážitku všem vyhládlo, a tak jsme
si k večeři na ohni opekli špekáčky. Zpět do Bělčic jsme
se vraceli po silnici.
Slízali jsme nanuka a na zahradě školní družiny už na
nás čekal schovaný poklad. Po jeho nalezení se děti
rozdělily do 2 družstev, protože paní knihovnice Věra
Mašková - Vaňáčová pro ně připravila zajímavé soutěže.
Den utekl jako voda, počasí nám přálo a nastal čas zavrtat
se do pelíšků. Děti usínaly plné dojmů a zážitků. Sladké
sny!

Partnerská škola v Německu
Naše škola se v letošním roce
zapojila do projektu Jazykového
kompetenčního
centra
pro
němčinu a češtinu. Žáci měli po
celý školní rok možnost zdarma
navštěvovat kroužek německého
jazyka. 13. 5. pak vyjeli na
exkurzi do partnerské školy
Realschule Bad Griesbach. Zde se
seznámili s dětmi, které se učí
český jazyk. Společně navštívili
radnici, zahráli hry a poobědvali
v jejich
menze.
Na
závěr
absolvovali kurz golfových odpalů
na jednom z největších golfových hřišť.
Postřehy žáků z návštěvy v Německu: „Měli velmi
krásný kostel a útulnou školu“(F. Hudák),“ Nejvíce se mi
líbila jejich moderní škola a jak jsme hráli golf.“ (A.
Bartošová), „Líbil se mi smysl pro humor, který mají
Němci.“ (V. Urban).
3. 6. přivítala naše škola žáky a učitele z Německa zase u
nás v Bělčicích. O pěkné uvítání na radnici se postaral
pan starosta a pan ředitel. Poté se němečtí kamarádi
podívali do místní sklárny, kde jim pan Vlasák pověděl
vše o vzniku krásných skleněných výrobků. Po výborném
obědě vyrazili žáci ve smíšených skupinách poznávat
Bělčice a plnit různé úkoly. Před odjezdem si společně
zahráli ringo a užili piknik, který připravili rodiče našich
žáků, za to jim velmi děkujeme.

Celkové pocity ze vzájemných návštěv shrnula
L. Mašková: „Velmi se mi líbilo, jak jsme se snažili
komunikovat. V realitě to vypadalo tak, že každé slovo
bylo v jiném jazyce.“. I T. Ježkovi se nejvíce líbilo, když
chodili s německými kamarády po Bělčicích a povídali si.
A o to jde – poznat nový jazyk a kulturu našich sousedů.
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barevný pták
vodní živočich
babička (hanlivě)
šedý kov
táta mojí maminky
obydlí lišky
stát (jezdíme tam k moři)
dříve na praní prádla
stavební materiál
T. Fiřtová, 4. třída

D. Černá, 4. třída

J. Liška, 7. třída
ŘEŠENÍ: 1-papoušek, 2-ryba, 3-bába, 4-zinek, 5-děda, 6-nora, 7-Itálie, 8-necky,
9-ytong, tajenka: PRÁZDNINY

