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4.9. Piráti ve Vigvamu 
 
Jednoho dne pro nás přijela mašinka a jeli 
jsme do Němčic. Tam jsme dostali zmrzlinu. 
Potom jsme si mohli hrát na dřevěné lodi. My 
kluci jsme šli do dřevěné věže a hráli si na 
piráty. Měli jsme sebou pirátské čelenky, 
někdo měl i celý kostým. Také tam byl pirát, 
který se za námi přišel podívat na loď. Pak 
jsme šli do Vigvamu. Tam jsme se rozdělili do 
týmů podle tříd. Měli jsme vyzdobit trička 
pirátskými kresbami, třeba lebkami. Když jsme 
skončili, tak jsme dostali hranolky. Po svačině 
jsme jeli kočárem s koňmi na louku a k lesu a 
ještě jednou jsme si pohráli na pirátské lodi. 
Nakonec jsme se ještě vyfotili a mašinkou jsme 
se vrátili zpátky do školy. 

- Martin Maláček a Lukáš Nouzák –  

-  

 

 

 

 

 

 

6.9. Hledání pokladu  
 

Hledání pokladu pro nás připravila paní 
Stříbrná a její kolegyně. Na ovčáreckém hřišti 
jsme se rozdělili do čtyř družstev, v každém 
byly děti ze školy i ze školky. Měli jsme za úkol 
hledat barevné pytlíčky s nápisy a jeden 
z týmu to zapisoval na papír a u nás to byla 
Martinka Soukupová. A já jsem pak našel první 
poklad uvnitř pískoviště a všem jsem to trochu 
pokazil. Ale nikdo nebyl smutný, protože každý 
dostal nějakou odměnu a všichni jsme si u 
toho zaběhali. 

- Lukáš Nouzák – 
 

 

26.9. Evropský den jazyků 
 

Jednou nám paní učitelka do školy přinesla 
slovníky a učebnice jazyků. Ten den byl 
Evropský den jazyků. Mohli jsme si do školy 
přinést slovníky, knihy i komiksy. 
Já jsem přinesl německé knihy a komiksy, 
protože jsem žil dlouhou dobu v Německu, 
také jsem spolužákům přečetl kousek knihy a 

přeložil do 
češtiny a 
taky jsem 

přinesl řeckou 
učebnici a můj sešit z 
řecké školy, protože 
jsem v Řecku žil rok a chodil jsem tam do 
školy. Paní učitelka nám ještě připravila 
soutěže a prezentaci o světových a evropských 
jazycích.   - Páris Papadopoulos - 

   

7.10. Přírodovědná soutěž 
  
Přírodovědná soutěž se konala na 2. ZŠ. Když 
jsme tam dorazili, nahlásili jsme svá jména. 
Nejdříve jsme chvíli počkali a poté šli do 
prvního patra. Tam jsme se rozdělili na 
skupiny. Jedna skupina hledala otázky 
umístěné na chodbě a zapisovala odpovědi do 
tabulky. Druhá skupina měla za úkol poznávat 
obrázky a třetí 
zkoumala části 
cvrčka. Potom 
jsme se 
v úkolech 
vystřídali. Na 
vyhlášení 
výsledků jsme 
se sešli v jedné ze tříd. Nakonec jsme se 
umístili od osmého do sedmnáctého místa. Za 
odměnu jsme všichni dostali pamětní list.  
– Barbora Masopustová - 
 
 

  



31.10.Den se strašidly a skřítky 
 

V říjnu jsme opět uspořádali 
strašidelnou párty a 
podzimní tvoření. 
Paní učitelky pro nás 
přichystaly tance, soutěže a 
zábavu jako lovení jablek 

z vody, při kterém jsme se moc pobavili, 
protože Páris si potopil celou hlavu, rozmazal 
si při tom make up a ještě vyděsil paní 
učitelku, která si myslela, že se topí a 
vytahovala ho z vody. Paris se na ni ale zlobil, 
protože už málem jablko ulovil. Také jsme 
společně se staršími dětmi hráli anglické 
domino a lovili různé věci z pytlíku se slizem. 
Fuuuuj!  
Školu jsme si vyzdobili výrobky od dětí a 
rodičů, tentokrát to byly strašidelné hrady a 
domy. Moc se povedly. Bylo by těžké vybrat 
ten nejhezčí.    
- podle dětí ze ZŠ 1 zapsala Jana Bašistová - 

 

14.11. Rychlé šípy 2: Sněhová 

mise 
Na dnešním představení to bylo moc 
dobré. Byla tam parta a ta se jmenovala 
Rychlé šípy. V té partě bylo pět kluků a ty 
se jmenovaly: Mirek Dušín, Jarka Metelka, 
Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. 
Byla tam ještě druhá parta a ta se 
jmenovala: Bratrstvo kočičí pracky. A tam 
byli tři kluci: Dlouhé bidlo, Štětináč a 
Bohouš. No a ty dvě party spolu soupeřily 
a chtěly získat důležitou knihu. Napřed jí 
dostalo Bratrstvo kočičí pracky, ale 
nakonec ji získala parta Rychlé šípy. Nejvíc 

se mi líbil 
Červenáček, 
protože byl 
srandovní. 
Nakonec 
všechno dobře 
dopadlo a mně 

se to moc líbilo. Rychlé šípy udělaly v jejich 
klubu divadlo. Moc se jim to nepovedlo, 
ale já jsme se opravdu pobavila. – Martina 
Soukupová - 

30.11. Vesnický jarmark  

a zahájení Adventu v Ovčárech 
 

Jednoho dne byl ve vesnici Ovčáry lampiónový 
průvod, trh a rozsvícení vánočního stromečku. 
Šla jsem na trh. Byly tam různé stánky, třeba 
stánek, kde se prodávaly vyrobené věci ze 
školy. Já jsem si v tom stánku koupila 
náramek, který byl krásně 
růžovo modrý. Lampiónový 
průvod byl zábavný. Já jsem šla 
spolu s rodiči a bráškou 
Tadeáškem. Oba dva jsme měli 
lampióny, které krásně svítily. 
Procházeli jsme různými ulicemi a koukali jsme 
se na výzdoby jiných obyvatel. Lampiónový 
průvod skončil poblíž parku. Lampióny jsme 
dali rodičům. Potom paní učitelky volaly třetí, 
čtvrtou a pátou třídu, před nás postavily první 
a druhou třídu a před ně poslaly školku. Pan 
starosta řekl několik slov, pan farář řekl také 
několik slov a potom už jsme šli zpívat. Zpívali 
jsme několik koled, třeba Vánoční strom. Když 
jsme dozpívali, tak nám daly paní učitelky za 
odměnu čokoládové mince a potom nás 
posílaly k rodičům.     

-  Viktorie Slavíková – 

   

3.12. Den otevřených dveří  

v naší škole 
 

V úterý jsme otevřeli školu pro všechny, kdo 
by chtěl naši školu navštívit.  
Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy. V 
jedné třídě jsme měli puštěnou prezentaci o 
naší škole se spoustou fotografií.  My z 
hudebně pohybového kroužku jsme měli v 
tělocvičně několik vystoupení s tancem na 
hudbu z filmu Pomáda. 



Začalo tak, že jsme se převlékli. Šli jsme do 
tělocvičny a tam už čekalo několik rodičů 

i prarodičů. Paní učitelka pustila přehrávač. A 
už to začalo. Ano, byla trošku tréma. 
Za chvíli už to bylo za námi. Vystoupení se moc 
líbilo. Potom jsme mohli rodičům ukázat, 
jak se pracuje na interaktivní tabuli.  Kdo nebyl 
na jarmarku, mohl si ještě u paní Krejčové  
vybrat nějaké naše výrobky. – Matěj Hladík - 

 

 
 

5.12. Čerti na mašince 
 

Ve čtvrtek 5.12 jsme jeli na 
mašinku. Když jsme dorazili 
na Drážku, čekali jsme na 
Mikuláše a čerty. Mezitím 
jsme se nasvačili, měli jsme 
čaj s loupákem. 
Když přijeli čerti, tak jsme se 

všichni tiskli k sobě. Jeden čert byl strašně zlý 
a na každého řval. Já jsem se schovával 
s Lukášem a s Vandou úplně vzadu. Nakonec 
nám Mikuláš dal čokoládové kalendáře. 
Když odjeli, tak jsme sedli na mašinku a jeli 
jsme se projet do Býchor. Ve vagónku bylo 
příjemně zatopeno. Zpátky jsme jeli 
autobusem ze Sendražic. 

- Martin Maláček – 
 

 

 

 

 

 

 

12.12. Výprava za betlémy a 

vodními živočichy 
Za naše vánoční vystoupení a předvánoční 
akce jsme se odměnili zimní exkurzí do Muzea 
betlémů v Třebechovicích. Mezi betlémy a 
stromečky jsme si užili vánoční atmosféru. 
 A když už jsme byli na cestě, zavítali jsme 
ještě do Obřího akvária v Hradci Králové. Bylo 
krásné pozorovat zajímavé tropické vodní 
živočichy a rostliny. Celý den jsme si opravdu 
užili a také jsme si trochu odpočinuli od učení. 
Vlastně jsme se dozvěděli mnoho užitečných 
věcí z historie a přírody, které se nám i dětem 
budou při vyučování určitě hodit.   
– Lenka Orošová  - 

17.12. Zpívánky v kostele 

Před vystoupením jsme se ještě všichni sešli ve 
čtyři hodiny ve škole. Šli jsme ještě do 
tělocvičny si vyzkoušet, 
jak to v tom kostele 
bude probíhat. Bára, 
Klárka a Valérie hrály na 
zobcovou flétnu a já na 
příčnou. Albert hrál na harmoniku. Pak jsme 
odešli do kostela. Nejdříve zpívala školka a 
potom škola. Než jsme začali zpívat, tak jsem 
zahrála dvě koledy na flétnu. Měla jsem 
trému, protože tam bylo docela hodně lidí. No 
a začali jsme zpívat. Když jsme dozpívali, 
přidaly se k nám další děti z celé školy a školky 
a zazpívali jsme dvě závěrečné společné 
písničky. 
Od pana starosty jsme za odměnu dostali 
takové kuličky čokolády. Poděkovali jsme a šli 
jsem s rodiči domů.  
 – Martina Soukupová –  
 



18.12. Vánoční vystoupení ve 

firmě Yusen Logistics 

I v  letošním roce jsme si pro firmu Yusen 
Logistics připravili tanec a vánoční písničky.   
Ve středu ráno jsme odjeli do Yusenu . U školy 
na nás čekalo takové docela velké auto, která  
nás po sedmi dovezlo do továrny. Ve firmě 
Yusen zajišťují náhradní díly do automobilů 
v TPCA.  Po příjezdu jsme dostali malé 
občerstvení a potom jsme šli zaměstnancům 
do haly zatancovat Pomádu a zazpívat vánoční 
koledy a písničky. Naše vystoupení mělo velký 
úspěch, dlouho nám tleskali. A za odměnu 
jsme dostali velkého čokoládového Mikuláše. 
– Klára Machová -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

15.1.Divadlo Klemprda 
 
Do školy přijelo divadlo pana Slavíka - 
Klemprdy. Zatímco jsme se učili, Klemprda 
připravoval divadlo v tělocvičně. V tělocvičně 
se sešla celá škola. Nejdříve nám Klemprda 
vyprávěl, co smí a nesmí herec dělat: když 
herec bude mluvit potichu, tak to lidi začne 
nudit a budou si povídat a šustit pytlíčky od 
brambůrek. Také musí umět dobře stát a umět 
se hýbat. Potom se převlékal za sportovce, za 
chvíli hrál zase loupežníka a naučil nás 
loupežnický tanec. Když se převlékl za čerta, 
mluvil na nás jiným hlasem. Předvedl nám, jak 
se peče čertovská bábovka: vezmou uhlí, na to 
nasypou mouku, přidají vajíčko, pak mouchy a 
pavouky. Když je upečená, polejou ji pavoučí 
polevou. Potom se oblékl za ježibabu a 
vysvětlil nám, jak si zabarvit zub, aby to 
vypadalo, že ti jeden chybí: otřeš si zub 
kapesníčkem a černou tužkou na obočí si ho 
zabarvíš. Potom si zavolal dva pomocníky 
Viktorku a Martina Černocha a museli dělat 
žížalu na peci. Divadlo se mi moc líbilo. 

- Nikola Machurková - 
 
 
 
 
 
 

                 

           

 

 

 

 

 

 

XXII. zimní olympijské 2014 hry v Soči 
 
Hry se budou konat 7. až 23. února 2014 v ruském přímořském městě Soči. Hry budou 
organizovány ve dvou centrech, v pobřežním městě Soči a v horském středisku Krasnaja 
Poljana. Zatím se na olympiádu kvalifikovalo 87 zemí. Vstupenky stojí 15-26 tisíc korun. Po 
skončení olympijských her se budou na stejných sportovištích konat i Zimní paralympijské 
hry 2014 (pro sportovce s různým tělesným postižením). 
Odhaduje se, že hry budou stát přes 50 miliard dolarů, to je dvakrát více, než stály olympijské 
hry v Londýně. Zimní olympijské hry v Soči tedy budou nejdražšími olympijskými hrami v 
historii. 

 



Historie zimních olympijských her 

První zimní olympijské hry se uskutečnily v době od 25. ledna do 4. února roku 1924 ve 
francouzském městě Chamonix. Nositeli této myšlenky se staly především Švýcarsko a 
Kanada, s podporou dalších zemí, proti byly především skandinávské země. Ty totiž pořádaly 
od roku 1901 každé čtyři roky Severské hry a měly obavy z jejich zániku. Rozhodující střetnutí 
příznivců a odpůrců zimní olympiády se uskutečnilo 2. - 7. června 1921 v Lausanne.  
Po schválení Paříže za pořadatele VIII. letní olympiády se tak pootevřely dveře i k pořádání 
zimních olympiád. 
Letošní olympiády se zúčastní mnoho českých sportovců například Martina Sáblíková 
v rychlobruslení, Eva Samková a Nikol Ledecká na snowboardu, hokejisté, biatlonisté, 
sjezdaři. Všem budeme držet palce. 
 

 
- podle Wikipedie zpracovala Lucie Blechová – 

 

Připsáno: Nakonec pro nás olympiáda dopadla velmi dobře. Získali jsme dvě 

bronzové, čtyři stříbrné a dvě zlaté medaile. To je ale velký úspěch! 
 
    

        Lovec krokodýlú  
                       Steve Irwin 

Narodil se rodičům Lyn a Bob Irwinovým ve Viktorii       22. 
února 1962. Bob Irwin byl velký obdivovatel plazů a tak se 
s rodinou přestěhoval do Queenslandu. V roce 1970 
založil malý park s plazy v Beerwah na Slunečním pobřeží, 
z kterého se stala Zoo. Protože bydleli v ZOO, vyrůstal se 
zvířaty všeho druhu a tak se staral o jejich denní krmení.  
K šestým narozeninám dostal jako dárek svou vlastní 
zakrslou krajtu 3,6 m dlouhou.  Jiné děti krmily svoje 
kočky nebo psy, Steve chytal ryby a hlodavce a krmil svoje 
krokodýly a hady.  V devíti letech otec  Steva naučil, jak 

chytat krokodýly v noci.  
Od roku 1991, kdy australskou ZOO převzal, začal podnik pod jeho vedením vzkvétat. Když se 
náhodou potkal s televizním výrobcem Johnem Staintonem, okamžitě se stali přáteli, vzali pramici a 



natočili první dokumentární film, Lovec krokodýlů. Dokument měl velký úspěch, rychle si vyžadoval 
natočení dalších dílů a tak v příštích třech letech natočil 10 hodinových epizod, které viděli televizní 
diváci po celém světě. Po neobyčejném úspěchu Steve natočil dalších 70 epizod Lovce krokodýlů, 53 
epizod Seznamů krokodýlů, 43 epizod Krokodýlích deníků a jeho další televizní série se jmenuje Mladí 
veterináři a byla uvedená v roce 2005. Na počátku září 2006 natáčel Steve Irwin v oblasti Velká 
útesová bariéra dokumentární pořad Ocean's Deadliest. 4. září 2006 však nebylo kvůli špatnému 
počasí možné natáčet, a proto se rozhodl využít volného času k natočení pár záběrů pro 
dokumentární pořad své dcery Bindi (Bindi the Jungle Girl). Během hrátek s velkým rejnokem 
ostnatým se však trnucha nečekaně prudce pohnula a vrazila mu svůj osten přímo do srdce. 
Kryštof: Já jsem si vybral lovce krokodýlů, je pro mě životní vzor.     – Kryštof Podhora -  

Zbyněk Pospěch  
Zbyněk Pospěch je fotbalista. Narodil se v Opavě dne 24.10. Zbyňkovi 
je 31 let výšku má 1, 88 m. Hrál za fotbalový klub, FC SLOVÁCKO, FC 
SLOVAN LIBEREC, ODD GRENLAND, FC ARTMEDIA, FC BRNO, SK SLAVIE 
PRAHA a v létě přestoupil do FC DUKLA PRAHA. Při tréninku před 
zápasem se mu příliš nedařilo, ale nakonec 27. 7. 2013 při zápase proti 
Sigmě Olomouc dal první gól už ve 4. minutě, další pak přišel v 5. 
minutě a pak přišlo dovršení hattricku a byl to třetí gól Zbyňka ve 48. 
minutě. Nakonec dal ještě jeden, čtvrtý gól, v závěru konce zápasu v 76. minutě.  
 
Luboš: Mě na něm nejvíc zaujalo, že je z toho týmu, kterému fandím. A taky proto, že je nejlepším 
střelcem FC DUKLA PRAHA.    – Luboš Fejt - 
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                                                                                Vybraly: Lucka Blechová a Viktorka Slavíková  
 

 
 
       

Jde babička kolem parku a vidí tam jednoho 
dědu na lavičce. 

Vedle něho sedí pes. Babička se zeptá: 
„Kouše váš pes? Dědeček: Ne, nekouše. 
Babička si tedy jde pejska pohladit, ale 

pejsek jí ukousne nohavici.“ 
Babička začne křičet na dědu, že říkal, že 
jeho pes nekouše. Děda jí v klidu odpoví: 

„Ale tenhle pes není můj.“ 

 
 

 

Učitelka zeměpisu k Pepíčkovi: 
„Čím je známá Ostrava?" 

„Nevím." 
„A odkud máte uhlí?" 

"Ze sklepa!" 

 
 

Perou se dva žáci. 
„Ty jsi hrozný blbec." 

„A ty ještě větší!" 
Zasáhne pan učitel: 

„Nezapomeňte, 
že jsem tady ještě já!" 

 

Pepíček neumí říkat R a jde do 
zverimexu. Tam si koupí vydru. 

Potká dva policajty a ti se ho 
zeptají, co to tu páchne. 

Pepíček odpoví: „Vydva.“ 
 

Proč blondýnka hraje na počítači v 
plavkách? 

Protože chce surfovat na internetu. 
 

Najdi v osmisměrce tato slova:  

P E S M Q W B P ZOO

A P Q R U U U A BULDOG

L N Q T L L L Q PES

S G A O Z E D I MOL

L A H T O K O M ANATOMIE

W Q E O O Y G X HOLUB

A L L Q P M O I TELE

E M O L R Q I P BOMBA

A B M O B A T E

vymyslel a vytvořil Albert Nekvapil Jesliže jsi pracoval správně, vybarvené čtverečky vytvoří tento znak.


