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Stejně jako předchozí pololetí, i toto bylo poznamenané celosvětovou pandemií a bojem proti 

onemocnění Covid-19. Všechna omezení ve škole i distanční výuku jsme zvládli na jedničku. Jediné, 

co nás všechny velmi mrzelo, že jsme přišli o velké množství naplánovaných akcí. Nejvíce ze všeho 

nám je líto bruslení a plavání. Ale také divadla, kina, karneval, dopravní výchova na dopravním hřišti a 

mnoho dalšího. 

Žáci 1. a 2. ročníku byli na distančním vzdělávání od 1.3. do 11.4.2021. Zatímco žáci 3., 4. a 5. ročníku 

od ledna až do 11.4.2021. 12. dubna jsme se všichni po dlouhé době sešli ve škole a to bylo konečně 

super. Ze začátku s rouškami, ale i tak jsme byli všichni šťastní, že jsme společně ve škole. 

 

 

  



Soutěž o nejlepšího a neoriginálnějšího kostlivce 

Soutěže se zúčastnilo 23 dětí. Bylo to velmi zajímavé a napínavé. Kostlivce měl každý jiného a 

originálního – žádný nebyl stejný. Někdo tvořil z Lega, někdo z aut, vatových tyčinek nebo 

pet lahví a spoustu dalšího (na všechny se můžete podívat). Některý byl maličký, ale jeden 

dokonce skoro v životní velikosti. Já (Tadeáš) jsem svého kostlivce dělal asi hodinu. Použil 

jsem vařečku a papír. Já (Dennis) jsem měl kostlivce z těstovin. Každý dal svému kostlivci také 

jméno. Když jsme je vyráběli, tak jsme se hodně pobavili. 

Až všichni odevzdali fotky kostlivců, tak jsme hlasovali. Každý mohl vybrat 3 nejlepší, které se 

právě jemu nejvíc líbí.  - Filip Bolek, Tadeáš Slavík – 

                                              

                        

                                

1. místo:  

Verča Gojná a Arnošt 

 (16 hlasů) 

2. místo:  

Vojta Stříbrný a Atlet  

(11 hlasů) 

3. místo:  

Kuba Novák a Legáč + 

Jáchym Stránský a Kosťa 

(oba měli 9 hlasů) 

 



   

 

      

 

      

 

                 

 

 



 

 

                 

 

         

 

       

 

 



 

 

       

 

        

 

            

 

    



19. května 2021 - Malá technická univerzita 

Malá technická univerzita probíhala u nás ve třídě. Paní lektorka přivezla plný 

kufr Lega Dupla a ten vysypala uprostřed třídy. Nejdřív nám lektorka říkala 

něco o stavění domů a poznávali jsme druhy střech. Potom jsme stavěli domy 

podle plánku. Muselo to být ale 

naprosto přesné, aby vše sedělo tak, jak 

má. Dostali jsme i nábytek, kterým jsme 

dům museli zařídit a nakonec jsme 

zapojovali vodu a elektřinu. Dokonce se 

i rozsvítilo světlo, když jsme to měli 

správně zapojené. 

Potom jsme šli na hřiště. Dostali jsme papír a paní byla jako naše zákaznice. Řekla, jak by chtěla velký 

dům, kolik pokojů, jak velkou kuchyň a terasu. My jsme nejdřív měli nakreslit plánek. Nebylo to tak 

lehké, protože jsme museli spolupracovat a to nám 

moc nešlo. Potom jsme to museli na trávě naměřit, 

zabouchat kolíky a vytyčit páskou. Nakonec jsme tam 

zapojovali elektřinu a vodu a různý nábytek.  

Dům jsme postavili, i když to bylo fakt těžké, protože 

jsme se nemohli dohodnout. Ale podařilo se a dostali 

jsme všichni diplomy. - Eliška Podnecká - 

 

2. června 2021 - Hledání mimozemského pokladu 

V úterý jsme dostali mimozemskou zprávu. Mimozemšťan řekl, že ve 

středu v 10 hodin se na Horce objeví 

mimozemský poklad, ale ani o minutu dřív. 

Ve středu jsme šli celá škola na Horku. Tam 

jsme hned našli první vzkaz – krabici 

s raketkami, podle kterých jsme se rozdělili 

do devíti týmů. Každý tým dostal ufokartu a mohli jsme vyrazit. Čekalo 

nás 14 úkolů a otázek, šli jsme po označené cestě kolem hřiště. Za 

splněné úkoly a vyplněnou ufokartu jsme dostali ufolos. Na tom byla 

šifra, kterou jsme museli rozluštit podle tajné 

abecedy a spočítat. Potom jsme se šli hledat 

poklad a ten měl zámek na kód. Takže jsme 

museli spojit síly dohromady a ten kód vyřešit. 

V pokladu byl bublifuk a bonbony. Celý den bylo krásně a hrozně moc nás to 

bavilo.  

- Nela Machůrková, Kateřina Karafiátová -   

 



24. června 2021 - Školní atletická olympiáda 

Na tento den jsme se všichni těšili, protože 

jsme od rána měli jít na Horku na školní 

olympiádu. Jenže pršelo. To nám všem bylo 

líto. Naštěstí ale po svačině přestalo, tak jsme 

šli alespoň na hřiště. Tam jsme běhali 50 m, 

házeli do dálky a skákali. Byli jsme všichni rádi, 

že nakonec aspoň část olympiády byla.  

Ve čtvrtek jsme šli ještě běhat na polňačku. Takže i 

když nám počasí olympiádu rozdělilo do více dnů, 

nakonec jsme splnili všechny disciplíny. V pátek bylo 

v tělocvičně vyhodnocení a vítězové dostali medaile a 

všichni diplomy. Bylo to napínavé a zajímavé, všichni 

byli dobří a snažili se.  - Tadeáš Slavík - 

 

 

28. června 2021 - Procházka na zmrzlinu 

V posledním týdnu školního roku jsme se 

ještě vydali celá škola, společně se školkou 

na procházku. Šli jsme po nové cyklostezce 

do Sendražic, kde jsme si dali točenou zmrzlinu. 

Každý si objednal přesně takovou, na jakou měl 

chuť. Zpět jsme šli stejnou cestou a užívali jsme si 

společně poslední dny ve škole. 

 

30. června 2021 - Konec školního roku 

A teď už nás čekají prázdniny! Vyrazíme na tábory, na chalupy, do hor i k moři a všichni se těšíme. 

Ještě předtím jsme se ale rozloučili s našimi páťáky.  

 


