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REDAKČNÍ  RADA: 
  
Tonda Vavřička 
Amálka Pernikářová 
Filda Lanc 
Tom Kubín 
Natálka Veselá 
Domča Navrátilová 
Eliška Hříbalová 
Lucinka Kopřivová 

Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORA 

 
 

  

 

  
 Už je tu jedno z posledních čísel našeho 

časopisu. Máme za sebou Žehušický pohár, ze 
kterého máme jeden zlatý pohár a několik 
medailí. Byli u nás zdravotníci a první druhá a 
pátá třída byla v ZOO Jihlava na zajímavém 
programu a na prohlídce. Všem se tyhle 
programy líbily. Ale staly se i další zajímavé 
události o, kterých se dozvíte v článcích.  
 
 

Váš Filda 



 
 

  

 

  

KOLUMBIE 
V pondělí 8. 4. 2019 jela pátá, čtvrtá a třetí třída do kina na program 
Planeta Země 3000. Kolumbií nás provázel Adam Lelek se svými kamarády.  
Adam si o Kolumbii myslel, že je to hlavně země plná drog, alkoholu, 
kokainu a násilí. Jednou se rozhodl ji procestovat. Jeho sen byl cestovat na 
motorce, a tak se jeho sen vyplnil.  
Nejdříve se podíval do hlavního města Bogoty. Tam se potkal se spoustou 
pouličních umělců, třeba s hudebníky a sprayery, viděl i zloděje kabelek.  
Pak vyjeli do nejvyššího bodu tohoto města, ale bohužel neměli žádný 
výhled, protože byla mlha. Zajeli do tak zvaného města kovbojů, kde se 
seznámil s kovbojem, který ho naučil pást krávy. 
Potom se jel podívat za sušičem kávy. Zkoušel i sbírat kávové boby, ale moc 
mu to nešlo. Potom oloupával kávu a sušil ji a pak zase loupal a nakonec 
pražil. Poté jeli do jiného městečka, kde byli experti na upravování kávy. 
Kávu Adamovi upravili a dali.  
Vyjel i k makakům – kmenu, který se velmi těžko natáčí, protože lidem 
moc nevěří. Adam je přemluvil, a tak jsme mohli vidět celou vesnici, která 
byla velká jako půlka fotbalového stadionu. Jejich náčelník spáchal 
sebevraždu, protože jeho kmen podlehl dnešní civilizaci a přestal 
dodržovat jejich tradice.  
Adam potom říkal, jak byl tento výlet úžasný a jak se těší na další 
dobrodružství.  
 
Napsali: Tonda Vařička, Filda Lanc a Amča Perníkářová 
 

 Duhová řeka  
   

 

Zdroj: 

https://www.google.com/search?q=kolumbie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0b

WWh4fiAhUXwAIHHfU1DE8Q_AUIDigB&biw=1680&bih=939#imgrc=UOyuSNcRSIBgNM: 

 

https://www.google.com/search?q=kolumbie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0bWWh4fiAhUXwAIHHfU1DE8Q_AUIDigB&biw=1680&bih=939
https://www.google.com/search?q=kolumbie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0bWWh4fiAhUXwAIHHfU1DE8Q_AUIDigB&biw=1680&bih=939


VELIKONOCE 

 
 

  

 

  
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 
Pro ostatní je svátkem vítáním jara. Křesťané slaví 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  
 
O Velikonocích kluci chodí s pomlázkou a koledují si 
vajíčka a sladkosti přitom říkají básničku, nebo zpívají 
písničku. Holky za to dávají pentličky v barvách: červené 
(láska), žluté (odmítnutí), zelené (sympatie) a modré 
(naděje). Také se do vody vypouští Morana.  
 
O Velikonocích jsou označené dny: Květná neděle, pondělí 
modré a žluté, úterý šedivé, středa škaredá, čtvrtek 
zelený, pátek velký, sobota bílá a neděle (Boží hod 
Velikonoční).  

Napsaly  : Naty Veselá a Eliška Hříbalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj obrázků: http://www.svoboda.info/Upload/articles/titulni/velikonoce.jpg 
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VELIKONOCE  V  PÁTÉ  TŘÍDĚ 

 
 

  

 

  

 

 
   

Velikonoce v páté třídě jsme zahájili tradičně. Vynesli 
jsme Moranu, a přinesli nové líto. Potom jsme šli popřát 
panu starostovi hezké Velikonoce.  
Ve třídě jsme si jako každý rok povídali o Velikonocích. 
Pekli jsme jidášky, které se nám moc povedly a také 
nám hodně chutnaly.  
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První dělala věnečky 
z březových proutků a druhá skupina malovala vajíčka 
voskem. Nakonec jsme se vyměnili a z hotových 
výrobků jsme měli radost. 
  

Napsali: Tom Kubín a  Naty Veselá 

 

Foto: Ludmila Hrušková 



PROJEKT „UKLIĎME ČESKO“ 

 
 

  

 

                                                                                      

Celá škola se zúčastnila projektu „Ukliďme Česko.“ Každá 
třída měla na starost jinou lokaci. 1. a 2. ročník měli náves, 
3. ročník měl na starost cestu z Církvice do Třebešic, 4. 
ročník uklízel rybník Utopenec a 5. ročník Ovčárský rybník.  
 
Od „Ukliďme Česko“ jsme dostali 50 pytlů na vícero použití, 
několik jednorázových pytlů a 40 rukavic. Sbírali jsme i 
celou cestu na dané místo. Každá třída dostala vlastní 
kárku, na které se vozilo oblečení a pití. Nejvíce se sbíral 
plast a papírky od jídla. Nakonec měli všichni velikou 
radost, že udělali dobrou věc. 
 
Dohromady bylo nasbíráno asi 640kg odpadu, z toho 120kg 
bylo plastu, 30kg skla, 50kg hliníku a 440kg směsného 
odpadu. To by se rovnalo 18 dětem o průměrné váze 35 kg. 
 

Napsali:Tom Kubín a Filda Lanc 



ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKU 

 
 

  

 

  

 

 
   

  
Jako každý rok se konal zápis budoucích prvňáčků. Byly 
čtyři pohádkové říše. První stanoviště bylo „U včeliček.“ 
Další pohádková říše se jmenovala „Z pohádky do 
pohádky“, třetí a také předposlední se konala „U Bořka 
stavitele“ a jako poslední byla „Soví říše“.  
Na prvním stanovišti u včeliček se poznávaly barvičky a 
číslice, na druhém děti hádaly, co k čemu patří např. 
Čarodějnice a kotlík.  
U Bořka stavitele musely děti pomoct Bořkovi postavit 
stavbu z pěnových kostiček a k poslednímu stanovišti se 
šlo k sovám. Tam se děti nakresliLY, aby měla královna 
sova památku a poté se zde pasovalo na prvňáčka.  
 
Doufáme že se vám ve škole bude líbit, prvňáčci! 
  

Napsala: Domi Navrátilová a Luci Kopřivová                          
                                                                                   
  

Foto: Veronika Nevrlá 



 
 

  

 

  

ŽEHUŠICKÝ  POHÁR 

26. dubna se vybrané děti zúčastnily 
Žehušického poháru.  
 
Odjíždělo se v 7: 10. Příjezd byl ve 12: 55. 
Soutěžilo se v těchto disciplínách - ve skoku do 
dálky, skoku z místa, 500 m, 60 m, 50 m, hodu 
plným míčem, hodu kriketovým míčem a 
štafetě. 
 
Kristýna Krososková získala dvě zlaté medaile. 
Dále jsme vybojovali deset medailí a jeden 
pohár za nejmenší počet získaných trestných 
bodů. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli medaile a 
soutěžícím v příštím roce přejeme mnoho 
úspěchů.  

 
 

   Napsali: Tom Kubín a Naty Veselá 
 

 



 
 

  

 

  

ŽEHUŠICKÝ  POHÁR 

 
Foto: Kateřina Krososková, Jaroslava Uhlířová 



 
 

  

 

  

TURNAJ  VE  VYBÍJENÉ 

24. dubna jeli vybrané holky a 25. dubna vybraní kluci na 
vybíjenou v Kutné Hoře. Stala se nám taková  nehoda, že se 
kluci s holkami prohodili. Takže kluci se vrátili a holky musely 
narychlo odjet. 
Dívky to v pohodě stihly. Pak si daly batohy do šatny a oblékly si 
dresy. Potom se rozcvičily lajnami a strečinkem a šly hrát první 
zápas. Remízovaly v prvním poločase 5 – 2 a 2 – 5, ale ostatní 
prohrály.  
Kluci dopadli podobně. Všechny prohráli, až na poslední zápas, 
kdy první poločas vyhráli 4 – 3 a druhý prohráli 4 – 8.  
Nakonec všichni dostali diplom a byli spokojeni se svými 
výkony. 
 

Tonda Vavřička, Eliška Hříbalová 

Foto: Veronika Kneysová 



 
 

  

 

  

PEKAŘI A MLYNÁŘI 

16.4 jela první,druhá a pátá třída na Kačinu. Když jsme 
přijeli, přivítala nás paní průvodkyně. Hned za ní za námi 
přišla druhá paní, která nám pomáhala a říkala, jak 
máme plést housku z těsta.  
Jako první jsme šli do zámecké kuchyně, kde jsme si 
říkali, jak se dříve stavěly mlýny. Vysvětlili jsme si, jak se 
dělili mlynáři - nejdříve byl Pantáta, pak manželka paní 
máma, děvečka , smetiprach, prášek, mládek, stárek, 
vodník = hastrman, šejdíř, vandrovník = krajánek.  
Poté jsme šli do učebny, kde jsme všichni pekli housky a 
rohlíčky. Paní vše vysvětlila  a  my  jsme si vzali kousek 
těsta a rozdělili jej na tři kusy. Z nich jsme pak vyváleli 
provázky a pak jsme si z toho upletli klasický copánek. 
Odnesli jsme si to na plech a potřeli vajíčkem. Kdo chtěl, 
posypal si solí a dal si na houstičku kmín. 
  
 
Děkujeme že jsme k vám mohli přijet. Moc se nám to 
líbilo☺ 
 

Napsaly: Lucinka Kopřivová a Amálka Pernikářová 
 

Můžete kouknout na youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OTIukgSyyak 
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PEKAŘI A MLYNÁŘI 

  

  

  

  

  

 

Foto: Ludmila Hrušková 



 
 

  

 

  

PREV - CENTRUM 

Dne 11. dubna se konal blok primární prevence pražské 
organizace. Přijeli k nám dvě paní z pražského 
Prev-Centra, Markéta a Markéta.  
 
Hráli jsme hru o vztazích se sourozenci. Pak jsme psali na 
lístečky, proč jsou na nás rodiče naštvaní, z jakého důvodu 
jsme na sebe naštvaní my a z jaké příčiny jsou na nás naštvaní 
kamarádi.  
 
Také jsme skládali příběhy o oslících podle obrázků. Každá 
skupinka měla stejné obrázky a z toho jsme museli sestavit 
příběh.  Na jednom obrázku byly dva keře a  svázaní dva oslíci.  
Další zobrazoval oslíky zády k sobě a nad nimi otazník, jak se 
přetahují.  Zřejmě se nemohli dohodnout, ke kterému keři 
půjdou.  Na dalším obrázku bylo to, že si k sobě sedli a 
domluvili se a nakonec šli nejprve k jednomu keříku a pak ke 
druhému. Příběhy jsme si  napsali a potom  jsme je vyprávěli. 
 
Pak jsme se rozloučili a Markéty nám popřály, abychom  
neměli žádné konflikty a když, tak ať je řešíme bez násilí. 
 
Napsaly: Ami Pernikářová, Domča Navrátilová 
 
 



 
 

  

 

  

ZDRAVOTNÍCI 

10.5.2019 k nám přijeli záchranáři. Ukázali nám 
resuscitaci. A i když to opakujeme každý rok, i přesto 
jsme něco zapomněli.  
 
Šli jsme jako první k Pepovi, kde jsme předvedli, jak 
provést masáž srdce. Minulý rok nám zdravotníci říkali, 
že máme masírovat na melodii rolničky, ale tento rok 
jsme se učili skandovat různá slova. Pepa říkal, že 
prvňáky učí haf, haf, haf. Pátou třídu slova už a teď. A 
deváťáci prý mají rádi tuc, tuc, tuc.  
 
Poté jsme vyrazili do auly ke Zbyňkovi. Tam jsme si 
vyzkoušeli, co dělají opravdoví záchranáři, když se někdo 
vybourá v autě.  
 
Jako první, když někoho najdeme, ho zkusíme probudit. 
Když se neprobere, ihned zavoláme záchrannou službu a 
poté hasiče, aby osobu vyprostili. Nakonec ho 
záchranáři ošetří a odnesou na nosítkách do vozu. 
 
Došli jsme tedy s figurantem ven k záchranářskému 
vozu, do kterého se vešlo 33 osob. Pak jsme dostali 
diplom a rozloučili se. Děkujeme, že jste k nám přijeli. 
 
Napsaly: Lucinka Kopřivová, Amálka Pernikářová 



 
 

  

 

  

ZDRAVOTNÍCI 

Foto: Ludmila Hrušková 



 
 

  

 

  

VÝLET DO JIHLAVY 

První, druhá a pátá třída vyjely do Jihlavy do ZOO a do 
podzemí. Celé dopoledne pršelo. 
 
Nejdříve se šlo do podzemí. Třídy se rozdělily do dvou 
skupin. Ta první šla do podzemí a druhá počkala 
v McDonald's, pak se vyměnily.  
 
Potom jsme vyjeli k ZOO a tam jsme se rozdělili do tříd. 
Pátý ročník byl na programu o tom, jak pomoct 
ohroženým zvířatům. První a druhý ročník byl na prohlídce 
po ZOO lesní stezkou. 
 
Pátá třída se dozvěděla, jak se nazývají různé biomy a jaká 
zvířata v nich žijí. Také jsme zjistili, co mají v ZOO Jihlava za 
zvířata a jak je podporují.  
 
Když program skončil, šli jsme si konečně prohlédnout 
ZOO. Přestalo pršet a svítilo slunce. Nakonec jsme si mohli 
i něco koupit. Celý výlet i cestu zpátky si všichni moc užili.  
 

Napsal: Filda Lanc  



 
 

  

 

  

VÝLET DO JIHLAVY 

 
 
 
 
 
 
Foto: Ludmila Hrušková 



 
 

  

 

  

ŠKOLA V POHYBU 

Foto: Veronika Kneysová 

Dne 16.5. nás čekal netradiční tělocvik. Odebrali jsme se do 
sokolovny, kde na nás čekal fotbalový trenér Mirek Paták. Došli 
jsme na místo, kde jsme utvořili tradiční nástup a přivítali a 
seznámili se s návštěvou.  
Celou dobu vedl výuku trenér. Začali jsme krátkou honičkou a 
následovala rozcvička. Byli jsme v kruhu a stáli jsme. Uvnitř byl 
jeden z nás, který se snažil najít volnou škvíru a proklouznout 
ven. Další hra byl „Vlk a ovečka“. Ovečka měla šátek a vlk se jí ho 
snažil sebrat. Ostatní byli pastýři, kteří ovečku chránili.  
Paní učitelka nás rozdělila do dvojic a přetahovali jsme se. Ve 
dvojicích jsme zůstali, jeden si sedl na tričko a druhý ho táhl. V 
družstvech jsme si házeli a hráli další hry s míčem.  
Dvě hodiny  nám utekly rychle. Byli jsme příjemně unaveni a 
celý tělocvik jsme si užili. 

Napsali: Žáci 5. ročníku 



 
 

  

 

  

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU ZÁVŮRKOVOU 

R: Jak dlouho tady pracujete? 
P.uč : Ve zdejší škole pracuji od roku 2006, tedy třináctým rokem. 
R: Jak dlouho tady chcete ještě pracovat? 
P.uč: Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Vždy také záleží 
na rodině, zdraví, celkové spokojenosti….. 
R: Proč jste do této školy nastoupila? Co Vás k tomu vedlo? 
P.uč: Po mateřské dovolené jsem hledala zaměstnání v okolí 
bydliště, ale nechtěla jsem pracovat přímo v Čáslavi. Jsem ráda že 
mi zde bývalá paní ředitelka dala příležitost. 
R: Líbí se Vám tu? 
P.uč: Ano. 
R: Líbí se Vám učivo? 
P.uč: Líbí se mi pestrost, která je s učitelstvím na 1. stupni 
spojena. Vím jiště, že by mne nebavilo učit jen vyjmenovaná 
slova nebo kreslit domeček jedním tahem. 
R: Pracovala jste někde jinde než tady? 
P.uč: Učila jsem i jinde, ale možná by vás mohlo zajímat, že jsem 
si vyzkoušela i celou řadu jiných profesí během studentských 
brigád. Pracovala jsem jako skladnice, kuchařka, servírka, 
v továrně na výrobu elektroniky i kožených kabelek a aktovek. 
Uklízela jsem v McDonaldu. Nejvíce se mi líbilo na nočních 
směnách v pekárně. Poznala jsem tam výbornou kamarádku a 
celé noci jsme se při práci smály. Několik let jsem jezdila na letní 
tábory jako oddílová vedoucí. Neměla bych zapomenout na rok 
v Anglii, kde jsem v rodině se třemi dětmi působila jako au-pair. 
To vše byly cenné zkušenosti. 
 

Napsaly: Lucinka Kopřivová a Aminka Pernikářová 
    

 



KŘÍŽOVKA 

 
 

  

 

  

 
Vymyslely: Natálie Veselá, Eliška Hříbalová 
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Zdroj obrázků: www.google.com   
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TABLO 5. ROČNÍKU 
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