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1. třída

Tatínek
Tatínek je dobrý muž,
má u sebe velký nůž.
Krájí si s ním svačinu
a pak jde pod peřinu.
T. Fiřtová, 3. třída

V. Kolodrub, 1. třída

Proč mám maminku ráda
Maminka je pracovitá.
Maminka je veselá.
Maminka mi pere a vaří.
Maminka si se mnou hraje.
Maminka se se mnou mazlí.
A.Kubíková, 2. třída
M. Chvátalová, 4. třída

Moje babička
Babička je hodná.
Babička mě ošetřuje.
Babička mi dává sladkosti.
Babička mě má ráda.
Babička má ráda mého bratra.
Babička nás hlídá.
Babička nám vaří.
S babičkou je legrace.
V. Janoušek, 2. třída
H. Hlaváčová, 5. třída

Kuchař
Kuchař míchá, krájí, smaží,
všechno se mu dobře daří.
Jídlo míchá vařečkou,
maso píchá vidličkou.
Občas něco připálí,
kořením to napraví.
D. Havlíček, 2. třída

K. Šamuláková, 2. třída

Trenér
Trenér hbité nohy má,
rychle k bráně pospíchá.
Valí balón po zemi,
gól však nikdy nevstřelí.
Š. Čížek, 2. třída

S. Lišková, 5. třída

Až já budu velká, budu zubařkou. Být zubařkou je
zábava. Budu mít hodně peněz a můžu si koupit koně.
Budu ráda, že můžu lidi zbavit bolesti. U zubaře se trhají
zuby a chodí se tam na kontroly. Pro tuto práci se musím
dobře učit.
K. Šamuláková, 2. třída

Zmrzlina
Vanilková zmrzlina,
na té já si pochutnám.
Jahodová, čokoládová,
kterou si dřív dám?

Čokoláda, jahoda,
obě bych si dala.
Je to velká lahoda,
jsou to jedny z mála.
Všechny jsou dobré,
nebudu vám lhát.
Pro děti sladké,
už vím, kterou si dát.

H. Hlaváčová, V. Šamuláková, 5. třída

V. Šamuláková, S. Lišková, 5. třída

Dny a noci
Když o prázdninách slunce svítí,
venku jsme až do devíti.
V zimě ale usínáme dřív,
v osm hodin ležíme v postelích.
V. Burian, V. Bartoš, 3. třída
L. Mašková, 7. třída

Ježeček
Běží, běží ježeček,
podrbal si zadeček.
Našel velký stromeček,
k němu hodně kuliček.
Běžel dál, rád si hrál,
připadal si jako král.
M. Kumpa, A. Svyshch, 3. třída
V. Burian, 3. třída

Krádež
V daleké zemi žila veverka Zrzka. Měla
narozeniny a od jezevce Ferdy dostala
koberec. Koberec měl barevné skvrny a
modré třásně. Veverka ho rozložila na zem
a sedla si na něj. Jezevec jí prozradil, že
koberec umí plnit přání. Když to ale bude
zlé přání, koberec se rozpadne. Veverka
celý den přemýšlela, co si má přát.
Nakonec si přála jídlo pro sebe i kamarády.
Jednou veverka uklidila koberec pod postel
a usnula. Nechala však otevřené okno.
Když se ráno vzbudila, koberec tam nebyl.
Všechna zvířátka hledala koberec, jen lišák
Pepa ho nehledal. Jakmile Pepa odešel do
supermarketu, zvířátka mu prohledala
domeček a koberec našla u ledničky.
Všichni byli šťastní a přáli si samá
A. Kubíková, 2. třída
hezká přání.
D. Černá, 3. třída

Rytíř Houska
Jednoho dne se vydal chrabrý rytíř jménem Houska na
známý hrad Houska. Stráže nechtěly pana Housku pustit
dovnitř. Ale tento pán se jen tak nenechal. Pan Houska
sestrojil stroj s názvem beranidlo. Houska porazil stráže a
vtrhl do hradu. I přesto vojsko pana Housku chytilo.
Starosta obce Rybkov ho chtěl popravit, ale nemohl. Pan
Houska šel totiž před soud. Soudce ho odsoudil na 58 let
vězení.
V. Mach, 4. třída

Kdybych byla zvířetem, byla bych chameleon, protože
mám ráda barvy, lesy a pralesy, ve kterých žije. Chtěla
bych umět změnit barvy, splynout s okolím kolem mě a
mít volnost jako on.
M. Chvátalová, 4. třída

Mýval
Chytrý mýval,
rád se mýval.
Měl velké mýdlo
a také dobré jídlo.
Měl v akvárku rybu
a v úkolu chybu.

M. Chvátalová, 4. třída

E. Krejčí, V. Viktorová, 3. třída

Kočka Vločka
Naše kočka Vločka
má tak pěkná očka.
Žere maso každý den,
to je jejím obědem.
Má už nová koťátka,
běhají až za vrátka.
Mléko je jejich pamlsek,
já radši sním pár kokosek.
Pokaždé vždy za šera
má oči jako Angela.
K. Šilhová, 5. třída

M. Schořovský, 4. třída

Vzory podstatných jmen
Malý Péťa bydlí v malém městě ve starém stavení. Žije
tam se svými rodiči a sestrou Janou. Letošní dovolenou
stráví u moře. Všichni se už moc těší. Jen musí požádat
babičku s dědou, aby se jim postarali o slepice a kuře.
M. Formánková, 4. třída

Žena si zlomila kost. Musela rychle k doktorce Růže.
V ordinaci hrála píseň, která se ženě nelíbila. Neměla ji
totiž ráda.
V. Kumherová, 4. třída

Kuk
Byl jeden kluk,
udělal kuk!
Děvčata se lekla,
až si na zem lehla.
K. Šilhová, 5. třída

Škola
(vtip)
Pepíček přiběhne na benzínovou pumpu a křičí:“Tři litry
benzínu a rychle!“
Pán se ho ptá:“ To snad někde hoří?“
Pepíček odpoví:“Ano, naše škola, ale rychle to uhasíná!“
O. Kreuz, J. Šlehubr, 5. třída

Tajenky – měsíce v roce
1)
2)
3)
4)
5)
6)

S. Lišková, 5. třída

1) profese ve škole
2) pták, který ťuká do stromu
3) zvíře, které chrochtá
4) máma jehněte
5) opak noci
6) zvíře s kapsou

1)
2)
3)
4)
5)

A. Kubíková, D. Havlíček, 2. třída
1)
2)
3)
4)
5)

1) dopravní prostředek
2) hlídá dům
3) klučičí jméno
4) uchovává jídlo čerstvé
5) hlavní město Británie
V. Janoušek, 2. třída

1) pták, který má oranžový zobák
2) je to živočich v moři
3) její listí tě spálí
4) mládě prasete
5) tikají
M. Schořovský, D. Mašek, 2. třída

Řešení:
učitel, datel, prase, ovce, den, klokan - tajenka: ČERVEN
loď, pes, David, lednice, Londýn - tajenka: LEDEN
kos, korál, kopřiva, sele, hodiny – tajenka: SRPEN

T. Fiřtová, 3. třída

Barvy
Modrá – to je barva nebe,
když ji vidím, vše mě zebe.
Černá – je barva silnice,
co v létě pálí nejvíce.
Zelená – je barva trávy
a na ní se pasou krávy.
Bílá – to je barva měsíce,
mám ho ráda v noci velice.

T. Ježek, 7. třída

Červená – to je barva jahody,
díky které mám pocit pohody.
Žlutá – to je barva medu,
poznám ho vždy podle vzhledu.
Hnědá – to je barva dřeva,
pokácet ho teď je třeba.
Barvy všechny máme rádi,
jsme s nimi velcí kamarádi.
T. Ježek, J. Šlehubrová, 7. třída
V. Schořovský, 7. třída

Pero Pilot
Tohle pero, milé děti,
po papíru přímo letí.
Když napíšeš hrubou chybu,
otoč pero, gumuj v klidu.
Přepiš a gumuj sešitu půl,
s Pilotem budeš vždy cool.
A.Mucha, 9.třída
L. Mašková, 7. třída

Čísla
Jednička – byla jedna kozička.
Dvojka – přiletěla k ní sojka.
Tři – poznali ji i vepři.
Čtyřka – dojila ji Mařka.
Pětka – pomáhala jí Bětka.
Šestka – na kozu spadla švestka.
Sedmička – koza vběhla do zelíčka.
Osmička – potkala tam oslíčka.
Devět – viděl kozu medvěd.
Desítka – a je to krátká povídka.
7. třída

J. Šlehubr, 5. třída

Čepice

Š. Čížek, 2. třída

Pokud nejste opice,
kupte si naše čepice.
Nasaďte je na hlavu
a vyrazte na Pálavu.
Tam si kupte další,
v té prodejně naší.
A o pár kilometrů dál
máme ještě prodejen pár.
M. Šátava, 9. třída

Televizory
Naše televizory jsou nej,
občas se v nich objeví Rey.
Ovladač je také v ceně,
baterky kup neprodleně.
Televize úplně nová,
koupila ji i Borhyová.
M. Vácha, 9. třída

A. Španihel, 7. třída

Stařeček Lubomír a létající koberec
Byl jednou jeden stařeček. Měl dům u čistého rybníka,
který byl kouzelný. Stařeček se jmenoval Lubomír.
Chodil každý den ke krásnému rybníku na procházky.
Jednou se z rybníka vynořila hezká víla a řekla
Lubomírovi, že mu splní přání. Lubomír jí odpověděl, že
nic nepotřebuje. Víla ho ale pořád prosila, a tak jí
Lubomír řekl své přání. Chtěl by se proletět na
kouzelném koberci. Druhý den stál před Lubomírovým
domem pěkný modrý koberec. Lubomír nemohl uvěřit
vlastním očím a hned si na něj sedl. Letěl do Paříže, do
Prahy, do Českých Budějovic i do Bělčic. Všude si koupil
dobré jídlo a pití. V Českých Budějovicích však koberci
došlo palivo. Lubomír zavolal na pomoc svoji vílu. Ta
jim pomohla. Lubomír jí poděkoval a šťastně se vrátil
domů.
T. Fiřtová, 3. třída

A. Vaňáčová, 9. třída

T. Kumherová, 8. třída

Zimní zázrak

K. Kumpová, J. Liška, F. Hudák, 7. třída

Byla zima a Standa s Otíkem se rozhodli, že půjdou na
rybník hrát hokej. Když došli na místo, vyndali si
hokejky a začali hrát. Hráli celé hodiny a Standa
vyhrával. Byl tak šťastný, že začal radostí skákat a led se
pod ním propadl. Hned začal volat o pomoc. Otík mu
podával hokejku, aby se jí chytil, ale Standa ji vždy
upustil do vody. Otík už nevěděl, co má dělat. Najednou
sněhulák, který stál před nimi, obživl a Standu z vody
vytáhl. Standa s Otíkem mu moc poděkovali. Pak Otík
zmrzlého Standu doprovodil domů. Doma jim oběma
dala maminka horkou polévku a teplý čaj. Potom se jich
zeptala, jak se jim bez cizí pomoci podařilo Standu
vytáhnout. I když oba chlapci věděli, kdo byl ten
zachránce, nechali si to kouzelné tajemství jen pro sebe.
V. Šamuláková, 5. třída

T. Ježek, J. Šlehubrová, L. Mašková, 7. třída

Bez přátelství nestojí život za nic
Co je to přátelství? Jaký je rozdíl mezi
kamarádstvím a přátelstvím? Všichni chceme mít mnoho
kamarádů a snad ještě více přátel. Člověk bez přátel je
totiž jako ryba bez vody.
Kamarádství je vztah několika lidí, kteří spolu
chodí do školy, do kina, navštěvují zájmové kroužky
a jezdí na výlety. To, co je dělá odlišnými od pravých
přátel, je vzájemná důvěra. Kamarádi se většinou tváří
jako přátelé pouze tehdy, když něco potřebují. Chovají se
pak jako andílci. Jakmile se však objeví problémy, dělají,
že se jich to netýká.
Opravdové přátelství je ale něco jiného. Skuteční
přátelé si důvěřují a říkají si všechno, neboť ví, že je ten
druhý nikdy nezradí. Pravý přítel pomůže druhému,
i když se mu to nehodí nebo sám má nějaké problémy.
Nikdy nás neodmítne.
Přátel je třeba si vážit. Bez nich by byl život
o moc těžší, dokonce snad i prázdný.
M. Hroníková, 8. třída

T. Julínek, 7. třída
M. Lišková, 8. třída
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K. Kumpová, 6. třída
A. Svyshch, 3. třída

Výsledky našich žáků v olympiádách a soutěžích
Tomáš Ježek, 7. třída
1. místo v okresním kole Archimediády
7. místo v krajském kole soutěže Eurorebus a postup do
celostátního kola
Filip Sadílek, 7. třída
2. místo v okresním kole Archimediády
8. místo v krajském kole soutěže Eurorebus a postup do
celostátního kola (22. místo)
Adam Španihel, 7. třída
3. místo v okresním kole Archimediády
Tereza Švejdová, 9. třída
5. místo v okresním kole a úspěšný řešitel krajského kola
Chemické olympiády
5.- 6. místo v okresním kole Konverzační soutěže
z německého jazyka
Michaela Hroníková, 8. třída
5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Výtvarná soutěž Příroda Blatenska
Filmové toulky Blatenskem
MŠ Bělčice – třída Tygříci
1. místo
v kategorie mateřské školy – kolektivy

V. Viktorová, 3. třída

Podzimní atletika v Blatné
J. Vejšický, 9.třída
2. místo v běhu na 60 m
J. M. Šátava, 9. třída
3. místo ve skoku do výšky
Filip Hudák, 7. třída
3. místo ve skoku do výšky
Matěj Vrbský, 6. třída
3. místo v běhu na 1000m
Z. Hlaváček, V. Vrána, 8. třída,
J. Vejšický, A. Mucha, 9. třída
3. místo ve štafetě na 4x60m
T. Švejdová, P. Švejdová,
A. Vaňáčová, 9. třída, M. Lišková, 8. třída
3. místo ve štafetě na 4x60m

K. Kumpová, 6. třída

Kam se rozejdou deváťáci
Alexandr Mucha
SOU a SOŠ Písek, Tesař
Mirek Spálenský
SOU a SOŠ Písek, Autotronik
Jakub Matěj Šátava
SPŠ a VOŠ Písek, Elektrotechnika, Počítačové projektování
Pavlína Švejdová
SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram, Zdravotnický asistent
Tereza Švejdová
Gymnázium Příbram
Martin Vácha
SOŠ Třeboň, Cestovní ruch
Anna Vaňáčová
VOŠ a SPŠ Volyně, Design interiéru
Jakub Vejšický
SPŠ Strakonice, Strojírenství

V. Šátava, 7. třída

T. Švejdová, 9. třída

A. Vaňáčová, 9. třída, B. Opavová, 8. třída

Školní družina
Ve školní družině se nenudíme! Hrajeme si, vyrábíme,
tvoříme, malujeme, zpíváme, chodíme na výlety,
soutěžíme, ……….

Nocování ve školní
družině je
odpoledne a večer
plný zážitků!

H. Hlaváčová, 5. třída

Mateřská škola
Čarodějnický rej
Viděli jste někdy
opravdové
čaroděje a
čarodějnice? Tak
to jste se měli
koncem dubna podívat do naší školičky. Čarodějové a
čarodějnice byli úplně všude.
Na jednom místě vařili lektvary, na jiném létali na koštěti
mezi překážkami, na dalším budili pavouka pomocí
míčku a v ložnici metali míčky mezi překážkami.
Všichni byli zapáleni do soutěže a s nadšením plnili
všechny úkoly.
A co následovalo po soutěžích? No přece nemohla chybět
očekávaná diskotéka s různými čarodějnickými kreacemi.
Za nepřeberné množství nápaditých masek dostali všichni
čarodějové a čarodějky diplom a sladkou odměnu. A čím
tento čarodějnický den končil? Ochutnávkou pravých
čarodějnických prstů z lineckého těsta z „cukrářské
dílny“ paní Kopelentové, za které ještě jednou moc
děkujeme.

Perličky ze školních lavic
Děti, ve slově mýdlo napíšeme „y“. Je to slovo příbuzné
ke slovu mýt. Jaké „i“ napíšeme ve slově bublina?
Tvrdé. Je to slovo příbuzné ke slovu mýt, protože bublina
je z mýdla!

Jak se jmenoval vynálezce dynamitu?
???
Je podle něho pojmenovaná cena pro významné vědce…
Aha, tak to bude Slavík!

V. Puškárová, 1. třída

A. Kubíková, 2. třída, F. Jelínek, 5. třída

M. Lišková, 8. třída

J. Šlehubrová, 7. třída
krychle ve stylu OP-ART, 6. a 7. třída

obrázky ve stylu OP-ART – počítačová grafika, program Malování
A. Mucha, 9. třída, K. Chaloupka, 8. třída, M. Vácha, 9. třída

