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REDAKČNÍ  RADA: 
  
Pája Junová  
Štěpinka Hrušková  
Filda Lanc 
Máťa Malimánek  
Tonda Vavřička  
Tom Kubín  
Ami Pernikářová  
Naty Veselá  
Domča Navrátilová  
Eliška Hrušková  

Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORKY 
 
 
Vážení čtenáři. 
 
Počasí máme v těchto dnech velmi horké. 
 
Dovolte mi malé varování. 
 
Chtěla bych vám jenom říct, ať pořádně pijete. Byla jsem teď 
na taneční soutěži,  kde bylo hrozné horko a hodně, opravdu 
hodně holek tam omdlévalo, včetně mě. 
 
Takže pozor a v takovémhle vedru pijte, protože je to moc 
důležité.  
 
Krásné slunečné dny! 

  

Vaše Eliška 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

LETNÍ  BÁSNIČKA 

Léto nám už začíná, 
jaro nám končí. 

 
Ze školy děti odcházejí,  

nové léto přinášejí. 
 

Sluníčko a teplíčko, 
                  to je naše létíčko.   

     
       
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsaly: Naty Veselá,Štěpinka Hrušková 
 

Zdroj obrázky: https://pixers.cz/nalepky-na-steny/duha-62988786 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4Pm0-ZbbAhXEEVAKHTLYCoIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/nalepky-na-steny/duha-62988786&psig=AOvVaw0K8DMlJVA6AxkGqlE-JK9E&ust=1526997035038125


MYANMAR NEBO BARMA 

Byli jsme v Tylově divadle na vzdělávacím projektu Planeta Země. 
Tentokrát jsme se dozvěděli spoustu informací o Barmě. 
 
Lidé z Myanmaru jsou nejchudšími v jihovýchodní Asii. 
V Myanmaru mají zlaté věže, které byly postaveny ze zlatých cihel. 
Oslavují nový rok v dubnu vodním festivalem. Na vodním festivale 
se schází dnešní generace lidí a hraje Myanmarský rap. Všichni by 
měli postříkat kolemjdoucí. Lidé polijí sochy Budhů vodou. 
 
Mokenové, neboli mořští cikáni, jsou skoro vymřelý druh lidí, kteří 
bydlí celý život na moři. Mají speciální oči, díky kterým vidí líp pod 
vodou. Vydrží víc jak pět minut pod vodou, doplavou až 30 metrů 
do hloubky. Mají jednu velkou loď a táhnou za sebou spoustu 
malých lodí.  
 
Náš průvodce Adam zkoušel najít krajtu mřížkovanou a nakonec ji 
nenašel. Adam potřeboval průvodce, který ho provedl místem, 
kde nejsou miny.  
 
Na konci ukázky všechny děti dostaly časopis Koktejl. Všem dětem 
se to moc líbilo. 
   
  
  
 
 
 
Zdroj: duchovnipomoc.estranky.cz 
 
Napsali: Tom Kubín, Tonda Vavřička, Filda Lanc 
 

http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/prosby-a-ritualy/
http://www.obrazky.cz/?q=+Budha&url=http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/prosby-a-ritualy/&data=lgLEEDqGzvy-wwUqVIP3TmEAnqfEMEULGXDxmklxGhwsQWY2UMj4wX_ywujlllDjjEdE7dAXRrrcgV1LWxOULV8KiCZNGM5a-YmNxAJ4ZZLEAqUkxALj2Q==
http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/prosby-a-ritualy/


„I TVOJE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT“ 
– záchranářský den 

 
 Foto: Jitka Kvízová 

Dva záchranáři Matěj a Zbyněk nám ukázali, jak vypadá 
lůžko a věci, které používají k práci. 
 
Byli jsme v šatně plné neškodného kouře. Také nám 
ukazovali různé namaskované spáleniny a jejich 
ošetření a ještě pomáhání při dušení.  Oživovali jsme 
masáží srdce. 
 
Potom jsme šli ven podívat se na lůžko a na ošetřovací 
prostředky. Dostali jsme diplom a byl konec. 

Napsali: Filda Lanc, Domča Navrátilová 



Foto ze Záchranářského dne 

Foto: Ludmila Hrušková, Jana Závůrková 



POSEZENÍ SE SENIORY 

 

Naše škola měla za úkol připravit kulturní program 
pro seniory, které se konalo 26. 5. 2018 v kulturním 
domě. 
 
První jsme předvedli naši sestavu na stepech s 
kroužkem aerobiku pod vedením Aničky Pernikářové. 
 
Pak zapískaly flétničky Amálka Matoušková, Adélka 
Háková, Terezka Holcová s tatínkem. 
 
Poté zahrály děti z naší školy pohádku o zvířátkách a 
nakonec nám zatančili Elenka Hehlová a Pája Vocl. 
 

 
 
 
Napsala: Štěpinka Hrušková 

 
 

Zdroj obrázku: https://www.i60.cz/images/seniori_201311282145599.jpg 



DEN  ZEMÉ 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jaroslava Uhlířová 

Na Den Země byly u nás ve škole různé skupinky žáků a 
různá stanoviště. Každý páťák měl na starost svou 
skupinu. 
 
První stanoviště bylo s vodou. Dělali jsme různé pokusy. 
Na druhém stanovišti jsme malovali zeměkouli. 
U třetího stanoviště jsme poznávali stopy. 
 
Čtvrté stanoviště nás seznámilo s  recyklací odpadků. 
Páté bylo filmové. Viděli jsme promítání o tom, proč 
slavíme Den Země. 
 
 

Napsali: Filda Lanc, Tonda Vavřička,  



PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Renata Laczková 

Naši prvňáčci byli panem starostou slavnostně 
pasováni na čtenáře v naší obecní  knihovně. 



VÝLET DO IQ PARKU 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ludmila Hrušková 

Dne 30. 5. jsme se vydali na dobrovolný výlet do IQ Parku v 
Liberci. Byl to dobrovolný výlet pro kroužek deskových her. Aby 
se doplnil autobus, brali jsme sebou děti z celé školy.  Jelo se 
autobusem pana Vágnera. 
 
Cesta trvala asi dvě hodiny. Když jsme dorazili, nasvačili jsme se. 
Přišel za námi pan lektor a řekl nám pravidla parku. Domluvil 
nám program v IQ Landii, který byl levnější a modernější. 
 
Pak jsme si odložili batůžky a šli jsme na science show. Tam jsme 
se seznámili s pokusy z fyziky a chemie. Málem nám uhořela 
paní učitelka. 
 
Pak už jsme se vydali na  průzkum jednotlivých pater.  Zažili jsme 
zemětřesení, ohnivé tornádo, bubliny, větrnou a zvukovou 
komoru. Viděli jsme záhady lidského těla a smyslů. Seznámili 
jsme se s mluvícím robotem. Pozorovali jsme vznik Země.  Snažili 
jsme se posunout míček naší myslí a vůlí.  
 
 
 
 
 

Napsali: Eliška Hrušková, Štěpánka Hrušková  



VÝLET DO IQ PARKU 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU VIKTOROVOU 

 
R.: Jak dlouho tady ve škole pracujete? 
 
Pí.Š.V.: Rok a dva měsíce. 
 
R.: Líbí se vám tu? 
 
Pí.Š.V.: Líbí se mi tady moc a je tady málo dětí, takže je to taková 
malá rodinka 
 
R.: Proč jste do této školy nastoupila? 
 
Pí.Š.V.: Děti chci učit a hlavně tahle škola není ve městě, takže je škola 
malá. 
 
R.: Jaký máte vztah k dětem? 
 
Pí.Š.V.: Dobrý. 
 
R.: Co pro Vás děti znamenají? 
 
Pí.Š.V.: Štěstí a radost ze života. 
 
  
 
 
Zdroj foto: http://missstudentka.cz/studentka/646/ 
 

Napsaly: Štěpinka Hrušková, Pája Junová 
Vymýšlela otázky: Ami Pernikářová 

 



SPORT 

Žehušický pohár 
 
 

 
 

V Žehušicích bylo  9 škol.  Z naší školy tam jeli Míša Pekárek, 
Tomáš Kubín, Tonda Vavřička, Matěj Malimánek, Táňa 
Laštovková, Kiki Krososková, Natálka Hanousková, Matěj 
Budínek, Míša Hanousek, Oli Huber a Filda Doubrava.  
 
Dohromady jsme přivezli tři medaile. Kiki vyhrála za skok do 
dálky druhé místo a za běh na 60 metrů vyhrála třetí místo. 
Oli přivezl medaili za druhé místo ve skoku do dálky.  
 
Vyhlašování trvalo celou hodinu a čekalo se na něj padesát 
minut, což všechny docela naštvalo. 
 
Medaile za to ale stály. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsali:Tonda Vavřička, Matěj Malimánek a Tom Kubín 
 Foto: Kateřina Krososková 



SPORT 

Republikový úspěch v minivilejbalu 
 
 

 
 

Máme republikové zlato v minivolejbalu!!! 
Dovolte mi zhodnocení víkendového republikového turnaje. Všechny děti 
mají obrovskou pochvalu. Výkony byly výborné. Děti se snažily a hra je 
těšila. 
Červenému A se nedařilo výsledkově v sobotu, takže spadli až do sedmé 
výkonnostní skupiny, kde ale včera obsadili krásné 2. místo (i když 
pořadatelé nám chtěli přiřknout 4. – už je to na webu opraveno). 
Červenému B se naopak v sobotu dařilo a byli v páté výkonnostní skupině a 
brali sice, i po dvou výhrach, poslední místo (čtyři týmy vyhrály po dvou 
zápasech, i náš tým, takže se to zamotalo), ale celkově je to 35. místo ze 
sedmdesáti družstev. To je nádhera. 
Oranžovému týmu se velice dařilo v sobotu a prohráli pouze jeden zápas. 
Bohužel dva další týmy, které také prohrály po jednom zápasu, měly lepší 
bodíky, takže naši se šli prát až do třetí výkonnostní skupiny o 15. místo. 
Vyhráli  pouze dva zápasy, ale 6. místo, které jim vyhlásili, mít opět neměli 
(jako červené A). Ve výsledku nemají započítanou druhou výhru, ale pouze 
první – takže by měli být rozhodně na lepším než 20. místě – ale i 20. místo 
je krásné. Zpětně se určitě dohadovat nebudu – my to víme . 
A na závěr žlutáčci, kde se bojovalo opět ve výkonnostních skupinách, a to 
3 TOP a další tři byly také na stejné úrovni.  Naše děti v B bojovaly o 22. – 
42. místo a skončily na krásném 3. místě ze skupiny, takže také krásné 
umístění. 
Můžu být se všemi již uvedenými výkony velice spokojená. 
Ale poslední  třešnička na nás teprve čeká. Naše církvické A vyhrálo 
skupinu a mysleli jsme, že bude bojovat v první osmičce o konečné pořadí. 
Bohužel se pořadatel rozhodl jinak a vymyslel opět již výše zmiňované 
výkonnostní skupiny. Byly 3 TOP skupiny, kde se bojovalo o tři zlaté 
medaile.  A MY JI MÁME !!!!!!!!!!!!!!! Máme ZLATO z republikového 
turnaje !!!!!!!!!!A zasloužené.  
 
Napsala: Mirka Malimánková 
Odkaz na výsledky: www.minivolejbal.cz/clanky/celostatni-kolo-mini-
praha-2018-vysledky.html 
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Foto 

Úspěchy ve volejbale 
 
 

 
 

Foto: Mirka Malimánková, Maruška Faltová 



RECEPT 

Co budeme potřebovat: 
Jahody, banány, cukr, moučku, mixér, mléko, zmrzlinu, 
šlehačku. 
 
Dáme si do misky nakrájené jahody s okrájenými listy. 
Dále přidáme nakrájený banán. Ten vložíme také do 
misky a zalijeme mlékem. Přidáme cukr, rozmixujeme a 
nalijeme do skleničky. Naložíme tam zmrzlinu a na celý 
koktejl nastříkáme šlehačku. 
 
 Máme hotovo. 
 
Dobrou chuť! 
 

Zdroj obrázku: 
https://1gr.cz/fotky/lidovky/11/022/lnc460/GLU393fd8_koktejl.jpg 

Napsaly: Pája Junová, Štěpánka Hrušková 



VTIPY 

1.Čech, Rus a Němec ztroskotají na ostrově kanibalů. Každý z 
nich dostane od náčelníka kmene dvě skleněné koule a s nimi 
šanci, jak si zachránit život- totiž pokud za týden předvedou s 
koulemi něco, co náčelník ještě neviděl, nesežerou je. Po 
týdnu jde náčelník na kontrolu k Rusovi do chatrče, kde se ve 
vzduchu vznášejí dvě koule. - "To znám, zabít, sežrat!" 
rozhodne hlava kmene a jde dál, až dojde k Němcovi. U 
Němce v chatrči poletují ve vzduchu dvě koule, metají salta a 
tančí. "Nic moc, to už jsem viděl - zabít, sníst!" rozhodne 
náčelník a jde do chatrče Čecha. Po chvíli odtud vyleze, kroutí 
hlavou a říká: "Ne, ne, ne to jsem ještě neviděl, ten Čech 
jednu kouli rozbil a druhou ztratil...." 
  
2.„Pavlíku řekni mi příklad věty jednoduché?“ zkouší paní 
učitelka. „Malý pejsek štěká za cihlovým plotem.“ „Trochu 
kratší Tomášku a bude to správně!“ povzbuzuje učitelka dítě. 
„Haf, Haf!“ 
  
3. „Unesli jsme vaši tchýni a chceme výkupné 100 000 korun.“ 
„A když nezaplatím?“ „Tak vám ji naklonujeme!“ 
  
4. „Haló je tam blázinec?“ „Ano tady psychiatrie, co si 
přejete?“ „Je na pokoji dvanáct nějaký pacient?“ „Počkejte, 
podívám se. Ne, pokoj dvanáct je prázdný.“ odpoví sestřička. 
„Uf, tak se mi opravdu povedlo utéct!“ 
  
Sestavili Filda Lanc, Tonda Vavřička, Tom Kubín 
     
Zdroj: http://vtipy.org/ 
 



VÝTVARNÉ PRÁCE 
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VÝTVARNÉ PRÁCE 



POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST 
 

Autorky návrhu: Alí Konrády, Laurinka Para, Terezka Holcová 


